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ELŐSZÓ 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 1982. évi évkönyve — a hagyományoknak 
megfelelően — zömében a XIV. vándorgyűlés (Miskolc, 1982. augusztus 27—29.) plenáris 
ülésének, szekcióüléseinek előadásait, fontosabb hozzászólásait tartalmazza. 

A vándorgyűlés témájául a IV. országos könyvtárügyi konferencia ajánlásaiban is 
szereplő jelentős téma, a szakirodalmi információellátás hazai helyzetének, fejlesztési irá
nyainak megvitatását tűzte ki céljául. A rendezvény a tennivalók tisztázására, a cselekvés
re, a közös összefogásra hívta fel a könyvtárosok, levéltárosok és tájékoztatási szakembe
rek, valamennyi egyesületi tag figyelmét. 

Az előadások, hozzászólások szövegét — kevés kivétellel — teljes terjedelmükben 
közöljük. Az elhangzottak személyes véleményeket, álláspontokat tükröznek, több közü
lük vitára késztet vagy vitatkozik. A jó szándék, a lelkesedés, a felelősségteljes tenniakaras 
azonban közös vonásuk, és minden hozzászólás hasznos segítséget ad a további munká
hoz, az előttünk álló feladatok megoldásához. 

A vándorgyűlés dokumentumai mellett közöljük az MKE 1979-1982 között vég
zett munkájáról szóló beszámolót, és első ízben tesszük közzé az egyesület alapszabályát, 
egységes szerkezetbe foglalva az 1973. évi jóváhagyást követő összes változást 1982. de
cember 31-ig. 

Budapest, 1982. december 
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BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 
1979-82. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

Az 1981. évi alapszabály-módosítás a szervezetek tisztségviselőinek és az elnökség 
tagjainak mandátumát egy évvel meghosszabbította; ez azt is jelenti, hogy most a koráb
biaknál hosszabb időszak, négy év munkájáról kell számot adni. 

A beszámolási időszakban az egyesület előtt álló feladatok, célok közvetlenül vagy 
közvetve szoros kapcsolatban voltak mindazzal, ami a magyar könyvtár-, tájékoztatás- és 
levéltárügyet, a hazai könyvtáros és levéltáros társadalmat érintette, foglalkoztatta. 
A szakmai feladatok közül utalunk — a teljesség igénye nélkül —a könyvtári ellátás szín
vonalának minőségi, komplex növelésére, a korszerű technikai eszközök, technológiák 
széles körű bevezetésének feladataira, a könyvtárak, tájékoztatási intézmények együtt
működése fejlesztésének szükségességére, a sajnos egyidőben érdekvédelmi feladattá vált 
könyvtárosképzési és továbbképzési gondokra, a levéltárügy káderproblémáira, állag
védelmi, feltárási nehézségeire, a szakmai örökségünk, önbecsülésünk terén reánk váró 
munkákra és nem utolsósorban nemzetközi kapcsolataink ápolására, fejlesztésére. 

Megtisztelő és jelentős feladat volt abban a munkában részt venni, amely elemezte 
az elmúlt évtized eredményeit, gondjait annak érdekében, hogy meghatározzuk a jövő 
feladatait, feltérképezzük, hogy a társadalomnak, a gazdaságnak mire lesz szüksége a kö
vetkező években, és megvitassuk a hogyan kérdését; azaz a szükségletek kielégítésének 
módját és mikéntjét. 

E tudatosan vállalt szakmai feladatok egyúttal jelzik és összefoglalását adják mind
annak, ami egyesületünk egészének, a területi szervezeteknek, a szekcióknak és a bizott
ságoknak tartalmi, szakmai munkáját jellemezte 1979-től 1982-ig. Nincs mód arra, hogy 
minden témáról, rendezvényről, megmozdulásról részletesen szóljunk, nem is lenne cél
szerű, hiszen ezek zöme, a gyakorlati munka döntően a tagság közvetlen környezetében, 
a szervezetekben folyt, eredményei — vagy kudarcai — közvetlenül a tagság körében érez
hetők igazán. De kitapinthatóak tendenciák, vannak mutatók, mint pl. az, hogy 1979 és 
1982 között közel 600 előadást, ankétot, tapasztalatcsere-látogatást rendeztünk. Ez éves 
átlagban mintegy 140 alkalmat és óvatos — a szervezetek jelentéseire támaszkodó — 
becslések szerint is közel 20 ezer főt, részvevőt jelentett. További közel 700 fő vett részt 
évenként a vándorgyűléseken. Összehasonlításul még csak egy adat: tíz évvel ezelőtt, 
1972-ben az 1982. évi 145 rendezvénnyel szemben egyesületi keretek között csak 22-t 
tartottunk jelentősen kevesebb — alig 1000 fő — részvételével. 

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy ezek a számok elégedetté tették a tag
ságot, az elnökséget. Ha most arra utalunk, ami az előbbiekben a legfontosabb szakmai 
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irányokról elhangzott, akkor jogosan állapíthatjuk meg, hogy a tartalmi tevékenységet 
illetően helyes úton jártunk. 

A szakmai, tartalmi munkának — a számok mellett — jellemzője volt, hogy a szerve
zetek majd mindegyike foglalkozott a könyvtárosképzés és továbbképzés gondjaival, 
javaslatokkal, elképzelésekkel és társadalmi úton is hozzájárult a megnyugtató megoldás 
megszületéséhez. Jelentősen támogatták a főiskolai államvizsgákra való felkészülést, több 
szekciónk, területi szervezetünk szervezője, nem egy esetben lebonyolítója volt a fel
készítést elősegítő tanfolyamoknak. 

Számos előadás, vita foglalkozott a könyvtárak közötti együttműködés fontos kér
déseivel, a könyvtári és tájékoztatási szolgáltatások színvonalának, összehangolásának 
problémáival, az igénykutatással és igényvizsgálattal, a könyvtár- és tájékoztatásgépesítés
sel, a helytörténeti, helyismereti munka könyvtári feladataival, a központi szolgáltatások
kal, a Könyvértékesítő Vállalat és a Kultúra tevékenységével. 

A szakmai továbbképzést szolgálták azok a rendezvénysorozatok is, amelyek az új 
könyvtári és tájékoztatási szabványok széles körű megismertetését, alkalmazásuk elősegí
tését célozták. Ilyen előadásokra, tanfolyamokra is majd minden szervezetben sor került. 
Különösen az elmúlt két-három évben foglalkoztak sokat szervezeteink az iskolai könyv
tárüggyel, az ifjúság könyvtári ellátásával, az olvasóvá nevelés és az olvasók megtartásának 
problémáival, feladataival. 

Ki kell emelni, hogy nemcsak az illetékes szekciók, hanem a területi szervezetek 
körében is intenzívvé vált a szakirodalmi információellátást, annak fejlesztését ismertető, 
elemző, a feladatokat meghatározó feldolgozás. Ez a folyamat több szintű és több lép
csős; s a tapasztalatok azt mutatják, hogy nemcsak az érdeklődést sikerült e témakör 
iránt felkelteni, hanem olyan eredményeket is felmutathatunk, amelyek igazolják, hogy 
egyesületi kereteken belül is érdemes a különböző könyvtártípusok közeledését szor
galmazni. 

Az elmúlt évek során számos olyan rendezvényt tartottunk, amelyek művelődés
politikai, politikai, gazdasági környezetünk egészét érintő kérdésekkel foglalkoztak. 
A skála igen széles volt; mint pl. a Magyar Népköztársaság politikai rendszeréről szóló, 
vagy a különböző képzőművészeti előadások, hazai és külföldi művészek kiállításai, vagy 
éppenséggel "A könyvtáros kérdez — az ügyész válaszol" címmel rendezett, munkaügyi 
kérdésekkel foglalkozó ankét. 

A rendezvények számához viszonyítva emelkedett a tapasztalatcsere-látogatások 
száma: ez érvényes a szűkebb szakmai tapasztalatok megismerésére és a szélesebb körűek-
re, olyanokra is, amelyek a könyvvel, könyvtárral, tájékoztatással kapcsolatosak, és lehe
tővé tették a korszerű nyomdatechnika megismerését, betekintést adtak a könyvterve
zésbe, a könyvművészetbe és a számítástechnikába. 

A könyvtár, a tájékoztatásügy és nem utolsósorban a levéltárügy területén, első
sorban ennek a szakmai tevékenységnek köszönhetően, nőtt az egyesület szerepe a fel
adatok meghatározásában és végrehajtásában is. Úgy értékelhetjük, hogy az egyesületnek 
ma már tekintélye van a szakmán belül és a szakmán kívül is, a felügyeleti szervek, a fenn
tartók előtt, s bízvást hisszük, szakmai munkánk eredményeként az olvasók, felhasználók 
előtt is. 
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Ennek egyik jele volt, hogy megtisztelő felkérésnek eleget téve vettünk részt a IV. 
országos könyvtárügyi konferencia előkészítésében, a konferencia szervezési munkájában. 
E cél szolgálatába állítottuk a vándorgyűléseket; az 1980. évi szombathelyit, amely rész
ben előkészítése volt a konferenciának, majd az 1981. évi kaposvárit, amely széles körben 
ismertette meg tagságunkat a konferencia ajánlásaival, dokumentumaival és felelősséggel 
vitatta meg mindezek alapján a további feladatokat. 

A könyvtárügyi konferenciát követően az egyesületi munka középpontjába is az 
ajánlásokban megfogalmazottak végrehajtásának elősegítését állítottuk; jelzi ezt az 1982. 
évi, XIV. miskolci vándorgyűlés témája is, amely elsősorban a termelés fejlesztésével, a 
termelést szolgáló kutatással összefüggő információellátás feladatait vitatta meg, s az az 
ott született elhatározás, mely szerint az ajánlások egyik legfontosabbikát, az olvasóvá 
nevelés, a felhasználók oktatása témakörének megvitatását teszi az 1983. évi vándor
gyűlés szakmai feladatává. 

Az 1979. évi vándorgyűlésen sem kevésbé jelentős témát tárgyalt: a könyvtárak 
közötti együttműködés, munkamegosztás továbbfejlesztését. 

A négy év tematikáját egymás mellé téve megállapítható, hogy a vándorgyűlések 
mindegyike szervesen illeszkedett a könyvtár- és tájékoztatáspolitika fő irányaihoz, a 
tagság igényeihez és elvárásaihoz, elősegítette a kölcsönös tájékozódást is. Ez utóbbit 
azért szükséges hangsúlyozni, mert a vándorgyűléseknek ma már nemcsak szakmai céljaik 
vannak, a nyilvánosság itt az egyesületi és szakmai demokrácia megnyilvánulási formája, 
a közösségi tudatformálásnak fontos eszköze is. Ezt a fórumot a tagság is joggal igényli, 
és a jövőben sem lehet indokolt a vándorgyűlések ritkítása. 

Központi rendezvényeink sorában kell szólni a könyvtáros klub működéséről; a 
kezdeti lendület az évek során alábbhagyott; volt néhány sikeresnek mondható megmoz
dulás, a levéltárosok is igénybe vették a klubot, de nem használtuk ki eléggé a lehetősége
ket. Tovább kell kutatnunk a klub működésének feltételeit, módjait, mivel érdekes mó
don néhány területi szervezetünk hasonló törekvése is csak részleges eredménnyel járt. 

A területi szervezetekben dolgozik a tagságnak közel ötven százaléka. Szakmai 
munkájuk, szervezeti életük fejlődése egyenletes, munkastílusuk kialakult, messzemenően 
építenek a tagság javaslataira, véleményére. Megállapítható az is, hogy egy-egy szervezet 
munkáját nagyban befolyásolja a vezetés aktivitása, lelkesedése. Az elmúlt időszakban 
erre negatív és pozitív példáink egyaránt vannak; egy-egy kevésbé jól működő szervezet 
vezetőségében történt változás, új, agilis vezetőségi tag belépése fellendítette a szervezet 
életét, vagy éppenséggel egy-egy aktív tag kiválásával a szervezet munkája elvesztette 
korábbi lendületét. 

Anélkül, hogy különösebb sorrendet lehetne vagy lenne célszerű felállítani, ki kell 
emelnünk a hagyományosan jó munkát végző Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár, 
Baranya, Szolnok és Vas megyei szervezetek, valamint a viszonylag fiatal Győr-Sopron és 
Pest megyei szervezet négy éves munkáját. 

Jelentősen javultak a területi szervezetek kapcsolatai egymással és a szekciókkal is. 
A megyei szervezetek súlyának gyarapodását jelzi az is, hogy több esetben az illetékes 
állami és társadalmi szervek is foglalkoztak munkájukkal, és lehetőségeikhez mérten az 
erkölcsiek mellett anyagi támogatást is nyújtottak. 
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Azzal, hogy a beszámolási időszakban befejeződött a területi szervezetek kialakí
tása, elértük, hogy mind a tizenkilenc megyében biztosítottak az egyesületi élet feltételei. 
A soron következő feladat most az, hogy a gyengébbeket segítsük az egyesületi munka 
kiterjesztésében, a már élenjárókat pedig ösztönözzük további eredmények elérésére. 

Hat szekciónkban több mint a tagság fele, mintegy 1800 könyvtáros, tájékoztatási 
szakember, levéltáros tömörül. A szekciók mindegyike jó munkát végzett, felnőtt a fel
adatokhoz. Ez annál is inkább örvendetes, mivel munkamódszereik, munkastílusuk, ren
dezvényeik száma és formája változó, de ez a változatosság egyúttal biztosítéka volt an
nak, hogy mindenkor megfeleljenek a tagság lehetőségeinek, igényeinek és hatékony 
keretet adjanak a tartalmi munkához. 

A zenei és a műszaki könyvtárosok szekció fogékonysága az új feladatok iránt, 
kezdeményező készsége és magas színvonalú munkája a korábbi időszaknak megfelelően 
az elmúlt négy év alatt töretlen volt. Elég itt csak utalnunk arra, hogy szenei könyvtáro
sok aktívan működtek közre több új szolgáltatás megindításában, a zenei könyvtárosok 
képzésében, továbbképzésében, lelkesen vettek részt számos közérdekű ajánlás kidol
gozásában. 

Sokrétű és átgondolt volt a műszaki könyvtárosok szekciójának tevékenysége. 
A szervezet jellegének megfelelően különösen sokat foglalkoztak a szakirodalmi tájékoz
tatással, a gépesítéssel, időben rátapintottak a legégetőbb feladatokra. Jellemző példája 
ennek, hogy 1979-ben, tehát már akkor foglalkoztak először a hazai online szolgáltatások 
lehetőségeivel, amikor annak megvalósítása távolinak tűnt, s 1982-ben, éppen a miskolci 
vándorgyűlésen már e szolgáltatásnak a gyakorlati hasznosítási lehetőségeiről, problémái
ról és fejlesztési irányairól kellett tanácskozni. 

Többször szervetek tanfolyamot a főiskolai államvizsga előkészítéséhez, jó kapcso
latokat alakítottak ki más szekciókkal, területi szervezetekkel. Külön köszönet illeti a 
szekció lelkes vezetőségét és tagságát azért a segítségért, amelyet a központi rendezvé
nyek szervezéséhez adtak. 

Az ifjúsági könyvtáros szekció nehéz feltételek között szívós, kitartó munkát vég
zett, tekintélye nőtt az egyesületen belül, és a tágabb szakmában is. A változatos progra
mok, mint pl. a szentendrei fórum, a tapasztalatcserék és bemutató foglalkozások szakmai 
színvonala magas, ennek megfelelően a tagok érdeklődése nagy volt. Sokan vettek részt a 
szekció által kiírt pályázaton, amelynek célja az volt, hogy feldolgozza a fiatalok könyv
tári ellátásának módszertani kérdéseit, a tapasztalatok összegyűjtésével segítse a minden
napi munkát. 24 pályamű érkezett be, 11 ezer forint volt a kifizetett díjak összege. Jelen
tősen javultak kapcsolataik az egyesület más szekcióival, különösen a gyermek- és zenei 
könyvtáros szekcióval. 

Hasonlóan nehéz vagy talán még nehezebb feltételek között dolgozik a gyermek
könyvtáros szekció. A viszonylag csekély számú központi rendezvény mellett azonban 
megtalálták a módját annak, hogy a Könyvtártudományi és Módszertani Központtal, a 
megyei könyvtárakkal és a területi szervezetekkel együttműködve évente 4—5 régióban 
szervezzenek szakmai összejöveteleket. Ezek tematikája igen sokrétű és egyaránt szolgál
ták az elméleti ismeretek fejlesztését és a gyakorlati munkát (pl. a gyermekszolgálat az 
integrált könyvtárakban, a tájékoztató tevékenység a közművelődési könyvtárak gyermek -
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olvasó szolgálatában, a gyermekkönyvtáros és a gyermekkönyvtár szerepe az iskolaelő
készítés szakaszában stb.). 

A társadalomtudományi könyvtáros szekció munkája fejlődött. A rendezvények 
számának, tartalmi színvonalának emelkedése együtt járt a tagság számának növekedésé
vel. Most már több mint 300 tagot számlálnak, s a beszámolási időszakban olyan jelentős 
témákkal foglalkoztak, mint a társadalomtudományi könyvtárakban folyó munka széles 
körű ismertetése, a géppel olvasható információk cseréje, a szociológiai és közgazdasági 
információk kérdései, a könyvtárosképzés, az együttműködés stb. Jelentős kezdeménye
zésnek tekinthetjük azt a felmérést és vitát, amelyet a pályakezdő fiatalok beilleszkedé
séről, szakmai továbbképzéséről, élet- és munkakörülményeiről, előmeneteli lehetőségei
ről rendeztek. Az erről szóló anyagot a KISZ Központi Bizottság rendelkezésére bocsátot
tuk annak az összeállításnak az előkészítéséhez, amely a közművelődésben dolgozó fiatal 
szakemberek helyzetével, problémáival és az ezzel kapcsolatos tennivalókkal foglalkozik. 

1981-ben a korábbi hagyományok felújításával, a levéltárosok is egyesületünk kere
tében fejthetik ki tevékenységüket. A levéltáros szekció megalakulásával több évtizedes 
problémája oldódott meg a levéltárügynek, s az új szervezetnek sikerült viszonylag rövid 
idő alatt megtalálnia a társadalmi és szakmai összefogásnak azt a formáját, amelynek kere
tében a szakma művelői a levéltári munka korszerűsítésének ügyeiről, a forráskiadások 
problémáiról, a tanácsi iratok kapcsán a felszabadulás utáni időszak irattári anyagainak 
sorsáról, a megőrzés, a tárolás szorító gondjairól tanácskozhattak. Az elmúlt két év 
vándorgyűlésein sok levéltáros vett részt, s a miskolci tanácskozásról elmondhatjuk, hogy 
témája már egybevágott a központi gondolatsorral, avval, hogy az irattárosok hogyan kap
csolódhatnak a hatékony információnyújtáshoz, a tudományos elemzéshez, a gyakorlati 
munkához. 

A szekció eddigi működése, aktivitása, eredményei a még néha tapasztalható vissza
húzódás ellenére is bebizonyította, hogy a levéltárosok egyesületbeli munkája hozzájárul 
a közgyűjteményi szemlélet egységének, a könyvtárosok, levéltárosok kapcsolatának erő
sítéséhez, s kialakulóban vannak azok a csomópontok is — nem utolsósorban a közös 
keret megteremtésének eredményeként — ahol a feladatok megoldásában azonosak az 
érdekek. 

Kisebb szakmai szervezeteink, a bizottságok működése, munkája még hullámzó 
volt, kivéve talán a könyv- és könyvtártörténeti bizottság példamutató aktivitását. Idő
közben megszűnt az olvasáskutatási és pedagógiai bizottság, de 1980-ban, illetve 1981-ben 
újak alakultak: az audiovizuális és a könyvtári módszertani bizottságok. Az elnökség rész
letesen tájékozódott az öt szervezet munkájáról, és megállapította, hogy a bizottságok 
rendezvényeinek színvonala általában megfelelő, de szakmai probléma az — ez alól termé
szetesen egyes bizottságok, illetve rendezvények kivételt jelentenek —, hogy e szervezetek 
megmozdulásainak az általános szakmai színvonalánál lényegesen magasabb szintet kel
lene elérniük, hiszen a bizottságokban - legalábbis elvileg — válogatott tagság tömörül, 
olyanok, akik egy-egy szűkebb terület művelői, sőt szakértői. A bizottságoknak ezért — 
és ennek már eddig is jónéhány örvendetes jelét láttuk — túl kellene lépniük az egyszerű 
ismeretterjesztésen vagy továbbképzésen, és alkotó műhelyekké kellene válniuk. 
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A könyvtártechnikai és gépesítési, valamint az osztályozási és indexelési bizottság 
szoros együttműködése hozott jó — bár szakmailag kissé egyoldalú — eredményeket, di
cséretes az újjáalakult bibliográfiai bizottság ritkábban tartott, de jól előkészített és szak
mailag tartalmas, gyakran országos visszhangot kiváltó konferencia-sorozata, az AV-bi-
zottság aktivitása, a könyvtári módszertani bizottság útkeresése. A könyv- és könyvtár
történeti bizottság sokrétű, rendszeres és szakmailag, tartalmilag változatos, magas szín
vonalú munkája — mint már említettük — példamutató volt, és jelzi a további fejlődés 
irányát. 

A könyv- és könyvtártörténeti bizottság munkájával összefüggésben szólni kell ar
ról, hogy az elmúlt négy évben igyekeztünk felkutatni, ápolni és megőrizni mindazon 
hagyományait, amelyek hivatásunk gyökereit, útjelzőit, haladó szakmai örökségét jelentik. 

E munkában a már említett bizottság jeleskedett elsősorban, de ide kell sorolnunk, 
hogy a Magyar Tudományos Akadémia, a Művelődésügyi Minisztérium és a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár mellett egyesületünk is szervezője, rendezője volt a Kőhalmi Béla 
halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett, valamint az 1982. évi Kovács Máté 
emlékülésnek. 

Nemzetközi kapcsolataink között legfontosabbnak az IFLA-ban végzett munkán
kat tekintjük. Rendszeresen közreműködünk a szocialista országok könyvtáros egyesüle
tei részvételével rendezett, az IFLA-munka összehangolására összehívott értekezleteken, 
s a lehetőségek szabta keretek között a szervezet kongresszusán, közgyűlésén is. Sajnála
tos módon a beszámolás időszakában erre csak két ízben került sor, Manilában és Mont
realban egyesületi képviselő nem lehetett jelen. Koppenhágában kisebb, Lipcsében na
gyobb, 15 tagú magyar küldöttség vette ki részét aktívan a közgyűlés munkájából. Két 
szekcióban újjáválasztották a magyar vezetőségi tagokat, Papp Istvánt a közművelődési 
könyvtárak, Vályi Gábort a parlamenti könyvtárak szekciójában. 

1981-ben Budapesten két jól sikerült nemzetközi könyvtáros konferencia rendezé
sében egyesületünk is közreműködött: a Nagyvárosi Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége, 
az INTAMEL a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szervezésében augusztusban, a Zenei 
Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (AIBM) és a Hangarchívumok Nemzetközi Szövet
sége (ASA) szeptemberben tartotta ülését. 1982 októberében a KMK-val közösen Magyar
országon szerveztük meg az IF LA egyik munkacsoportjának ülését a közművelődési 
könyvtárakban végzett olvasói szokás-vizsgálatok nemzetközi statisztikai normáiról. 

Évek óta szervezett keretek között, rendszeresen, a munkatervnek megfelelően 
működünk együtt az NDK könyvtár egyesületével. A kölcsönös szakember-csere, a szak
mai tapasztalatok kicserélése az egyesületi kapcsolatok ápolásán túl, a látogatások jól 
szolgálják a hazai könyvtárügy fejlődését is. 

A Szlovák Könyvtárosok és Informatikusok Egyesületével — több évi előkészítő 
tárgyalás után — 1980-ban kötöttünk megállapodást. Munkaterv alapján folyik az együtt
működés, kölcsönösen tájékozódtunk egymás tevékenységéről, a két egyesület tagságát 
érintő szakmai kérdésekről. Az elnökség megállapítása szerint mindkét kapcsolat egyben 
hozzájárult a hazai könyvtárügy eredményeinek szélesebb körű megismertetéséhez. 

Megkezdődött a kapcsolatok felvétele az osztrák könyvtáros egyesülettel, Magyar
országon töltött néhány napot Dr. Franz Kroller, az osztrák egyesület elnöke, s 1982-ben 
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az MKE elnöke viszonozta a látogatást. E kapcsolatfelvétel eredményeként 1982-ben az 
egyesület szervezésében a magyar könyvtárosok egy csoportja tanulmányút keretében is
merkedett a burgenlandi és a grazi könyvtárak munkájával. Az egyesület vendége volt 
1982-ben Rogers professzor, a kenti egyetem könyvtári tanszékének vezetője, a Gombocz 
István-ösztöndíj kurátora. E kapcsolat a magyar könyvtárügy nagy nyeresége: lassan tíz 
éve minden évben egy-egy fő folytathat az USÁ-ban tanulmányokat. 

Vendégeink voltak még az említetteken kívül a finn könyvtárosok és Kaegbein pro
fesszor, a kölni könyvtáros-tanszék vezetője. 

Jó kapcsolatokat tart fenn a műszaki könyvtáros szekció az NDK könyvtáregyesület 
műszaki szekciójával, könyvtárosok nagyobb csoportja meghívásukra tanulmányozta az 
NDK műszaki könyvtárak munkáját, és ugyancsak a szekció szervezésében került sor 
tanulmányútra Csehszlovákiába. Jelentősek a Veszprém megyei szervezet finn kapcsolatai, 
és 1982-ben ausztriai tanulmányutat szervezett a Tolna megyei szervezet. Jól alakulnak, 
fejlődnek a levéltáros szekció nemzetközi kapcsolatai is. 

Nemzetközi kapcsolataink fontosak és jelentősek, nemcsak az egyesület, hanem a 
hazai könyvtárügy és levéltárügy szempontjából. A lehetőségekhez mérten ezek fenntar
tása, ápolása a következő időszakban is egyik meghatározója kell, hogy legyen az egyesü
leti munkának. 

Egyesületünk kapcsolatai az állami vezetéssel, a könyvtárügy, levéltárügy irányító 
szerveivel fejlődtek, jól alakultak. Döntéseik előkészítéséhez, azok végrehajtásához kérik 
az egyesület tagjainak véleményét, igényt tartanak mindarra a szakmai segítségre, mozgó
sító erőre, amelyet egyesületünk nyújthat. Reméljük, hogy ez a gyakorlat a jövőben még 
erősödni fog. Az erkölcsi támogatás mellett az elmúlt időszakban jelentősen bővülő 
anyagi támogatást is kaptunk, ez elősegítette a zavartalan egyesületi munkát. 

Úgy gondoljuk, hogy eddigi eredményeink tükröződnek vissza abban is, hogy a be
számolási időszakban számos egyesületi tag kapott társadalmi és szakmai munkájáért 
Szocialista Kultúráért kitüntetést és a legmagasabb szakmai elismerést jelentő Szabó Ervin 
Emlékérmet, közöttük olyanok, akik ma már hosszú évtizedek munkája után megérde
melt pihenésüket töltik. Ez utóbbihoz tartozik, hogy 1982-ben első ízben közel 50, már 
nyugdíjban levő könyvtáros részére szerveztünk baráti találkozót. 

Jól alakultak kapcsolataink több országos jellegű tudományos könyvtárral, intéz
ménnyel, mint pl. a Könyvtártudományi és Módszertani Központtal, az Állami Gorkij 
Könyvtárral, az Országos Műszaki Információs Központtal és Könyvtárral, valamint a 
Könyvértékesítő Vállalat könyvtárellátó főosztályával. Segítségük, támogatásuk biztosí
téka volt a zavartalan működésnek. 

Támogatta munkánkat a szaksajtó: részletesen és gyakran számol be munkánkról a 
Könyvtáros, a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás és a Könyvtári Figyelő is. Az egye
sület vezető szervének munkája folyamatos volt. Javultak az elnökség tagjainak személyes 
kapcsolatai a szervezetek vezetőivel, a tagsággal, ez hozzájárult a közvetlen információ
csere, a kölcsönös tájékoztatás és tájékozottság javításához. 

Az egyesület taglétszáma az 1979. évi 3200 főről 1982 decemberére 3584 főre 
növekedett. 1982-ben mintegy 400 főt kellett törölni a tagok sorából, két éves tagdíj-
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hátralék miatt, ez azt is jelenti, hogy 1982-ben 280 fő új belépő ellenére az évközben 
nyilvántartott több mint 4000 tag a már említett 3584 fős zárólétszámra csökkent. 

Az adminisztrációs munka, a nyilvántartások színvonala javult, lényegesen csökkent 
az ezzel kapcsolatos negatív észrevételek száma. Folyamatosa tagnyilvántartás egyezteté
se, s a szervezetek gondot fordítanak erre a feladatra is. A beszámolási időszakban egy 
függetlenített ügyintéző munkábaállítása nagyban hozzájárult az ügyviteli munka ja
vulásához. 

Nem sikerült véglegesen megoldani a helyiség problémáját, négy év alatt két helyen, 
a szállást adó intézmények minden jószándékú törekvése ellenére mostoha körülmények 
között dolgozott a központi apparátus. Reméljük, hogy a megoldás közel van. 

Az egyesület anyagi helyzete rendezett, a gazdálkodás kiegyensúlyozott és sta
bil volt. 

Összevetve az eredményeket és a megoldatlan feladatokat, problémákat, a négy esz
tendő egyesületi munkája úgy értékelhető, hogy az hozzájárult a tagság szakmai fejlődé
séhez, látókörének bővítéséhez, a könyvtár-, tájékoztatás- és levéltárügy feladatainak meg
oldásához. Ez elsősorban a tagság érdeme, és egyúttal azt is jelenti, hogy a Magyar Könyv
tárosok Egyesülete jelentős tényezőjévé vált a szakma egészének, tevékeny részese annak 
a folyamatnak, amely a társadalmi, gazdasági haladás érdekében folyik. Ezért, a nem kis 
energiát, időt igénylő társadalmi támogatásért köszönet illeti mindazokat a tisztségviselő
ket, lelkes és aktív tagokat, akik kivették részüket a közös munkából. 

KOVÁCS DEZSŐ 
főti tkár 
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MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 

ALAPSZABÁLY 

I. FEJEZET 

1.§. 

(1) Az egyesület neve:Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
(2) Székhelye: Budapest 
(3) Címe: Budapest, I. ker. Úri utca 54/56. 
(4) Működése kiterjed a Magyar Népköztársaság egész területére. 
(5) Az egyesület jogi személy. 
(6) Pecsétje: köriratban "Magyar Könyvtárosok Egyesülete — Budapest" 

2.§. 

Az egyesület célja és feladata: 

(1) A könyvtárosok, levéltárosok és a szakirodalmi tájékoztatás területén dolgozók 
(továbbiakban: könyvtárosok) szakmai és politikai felkészültségének fejlesztése, aktív 
közreműködés szocialista tudatformálásukban, mindezzel a szocialista könyvtárügy, levél
tárügy és szakirodalmi tájékoztatás (továbbiakban: könyvtárügy) szolgálata. 

(2) A könyvtárosok szakmai hivatástudatának és öntevékenységének növelése. 

(3) A könyvtárosok társadalmi, erkölcsi és anyagi megbecsülésének előmozdítása. 

(4) Részvétel a szocialista könyvtárpolitika kialakításában. 

(5) A Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetségének (IFLA) és 
más nemzetközi könyvtárügyi szervezeteknek tagjaként a magyar könyvtárosok képvise
lete és részvétele ezek tevékenységében. 

(6) Kapcsolatok kiépítése és fenntartása egyéb nemzetközi, illetve külföldi könyvtáros 
szervezetekkel. 

(7) Konferenciák, vitaülések, tanfolyamok, előadások rendezése. 

(8) Kapcsolatok fenntartása (kiadványcsere, tapasztalatcsere, kongresszusok, tanul
mányutak és konferenciák útján) belföldi, külföldi és nemzetközi szakmai intézmények
kel és szervezetekkel, elsősorban a szocialista országok ilyen szervezeteivel. 

(9) A feladatainak körébe tartozó tudományos munkák kiadásának kezdeményezése, 
támogatása, illetve az egyes munkák kiadásában való közreműködés. 
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(10) Saját kezdeményezésre, vagy illetékes párt- és állami, valamint társadalmi szervek 
felkérésére vélemény nyilvánítása a könyvtárügyet érintő kérdésekben. 

(11) A tagság rendszeres szóbeli és írásbeli tájékoztatása. 

I I . FEJEZET 

3.§. 

Az egyesület munkáját a következő szervek irányítják, illetve intézik: 
(a) küldöttközgyűlés; 
(b) elnökség; 
(c) titkárság; 
(d) területi, illetve szakterületi szervezetek (szekciók). 

4.§. 

(1) Az egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés, a tagok összességének képviselete 
(a területi, illetve szakterületi szervezetek 10 egyéni tag után választott 1—1 küldötte), 
amely az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A testületi tagok a küldöttköz
gyűlésen a szervezetek küldötteivel azonos jogokkal rendelkező 1—1 megbízottal képvisel
tet ik magukat. 

(2) A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
— az egyesület elnökségének (elnökének, tiszteletbeli elnökének) és ellenőrző bizottsá

gának (elnökének) megválasztása, illetve visszahívása; 
— az egyesület gazdálkodási irányelveinek meghatározása; 
— az elnökség és az ellenőrző bizottság beszámolójának jóváhgyása; 
— az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása; 
— állásfoglalás fontosabb elvi és gyakorlati kérdésekbén; 
— az egyesület alapszabályának módosítása; 
— döntés az egyesület feloszlása esetén vagyona hovafordításáról; 
— az elnökség által hozott és megfellebbezett kizárási és egyéb határozatok felülbírálata; 
— a tagdíj megállapítása. 

(3) A küldöttközgyűlést kétévenként egyszer — de az elnökség határozatára vagy az 
előző küldöttközgyűlésre megválasztott küldöttek egyharmadának a cél megjelölésével 
az elnökséghez benyújtott írásbeli kívánságára bármikor — össze kell hívni. 
A küldöttközgyűlés helyét, időpontját és napirendjét legalább 15 nappal előbb közölni 
kell a területi és szakterületi szervezetekkel, valamint a felügyeletet ellátó szervvel. 

(4) A küldöttközgyűlés határozatképes, ha azon a küldötteknek legalább a fele jelen 
van. A küldöttek kétharmadának jelenléte és a jelenlevők kétharmadának szavazata szük-
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séges: az alapszabály módosításához, az egyesület más egyesülettel való egyesülésének ki
mondásához, az egyesület feloszlásának kimondásához. 
A határozatképesség hiánya miatt elhalasztott és másodszorra összehívott küldöttközgyű
lés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelent küldöttek számától függetlenül 
határozatképes. A határozatképesség hiánya miatt másodszorra összehívott küldöttköz
gyűlést az elsőt követően 30 napon belül kell összehívni. 

(5) A küldöttközgyűlés a határozatait - a kéharmados szótöbbséget kívánó ügyek kivé
telével — nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden küldöttnek egy szava
zata van. A küldöttközgyűlésen megjelentek többségének kívánságára titkos szavazással 
kell a határozatot meghozni. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

(6) A küldöttközgyűlésről 2 példányban jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmaz
za: a megjelent küldöttek nevét (akár csatolva), a küldöttközgyűlés lényeges mozzanatait, 
a hozott határozatokat (akár csatolva). A jegyzőkönyvet az egyesület elnöke, vagy annak 
megbízásából az elnökség egyik tagja, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az aláíráso
kat két küldött az aláírásával hitelesíti. A küldöttközgyűlésről készült és a hozott határo
zatokat is tartalmazó jegyzőkönyv eredeti példányát 15 napon belül a felügyeletet ellátó 
szervhez fel kell terjeszteni. 

5.§. 

(1) Az egyesület elnöksége a küldöttközgyűlés által 4 évre választott szerv, amely gon
doskodik az alapszabályban és ügyrendi szabályokban foglaltak, valamint a küldöttköz
gyűlés határozatainak végrehajtásáról. A küldöttközgyűlések közötti időszakokban dönt 
az egyesületet érintő mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály nem utal a küldött
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

(2) Az elnökség 25 tagból áll. Valamelyik tagjának törlése vagy kizárása esetén — az 
elnökség egyharmadának létszámát meg nem haladóan — új tagokat lehet behívni (koop
tálni). Az elnökség saját tagjai közül titkos szavazással 3 alelnököt, főtitkárt és titkárokat 
választ 4 évi időtartamra. Az elnök és a főtitkár nem állhatnak egymással munkaviszo
nyukból eredő alá-fölérendeltségi viszonyban. Az elnökség megválasztja a titkárságot. 
Javaslatot tesz a Szabó Ervin Emlékérem és egyéb kitüntetések adományozására. Határoz 
a tagok fellebbezési ügyeiben. Megállapítja az egyesület kiadványainak terjesztési módját. 

(3) Az elnökség az egyesület keretében területi vagy szakterületi szervezeteket (szekció
kat) létesíthet, illetve azok létesítését engedélyezheti, valamint azok működését meg
szüntetheti; állandó és ideiglenes bizottságokat alakíthat. 

(4) Az egyesület elnöke hatóságok és harmadik személy előtt képviseli az egyesületet; 
gondoskodik a küldöttközgyűlés és az elnökségi ülés összehívásáról és azokat vezeti; 
gondoskodik a küldöttközgyűlés és az elnökség határozatainak érvényesítéséről; bizto
sítja az alapszabály és az egyesületet érintő jogszabályok rendelkezéseinek megtartását; 
képviseli az egyesületet az Országos Könyvtárügyi Tanácsban. A főtitkár, valamint az 
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elnök vagy a főt i tkár felhatalmazása esetén az alelnök és a t i tkárok is képviselhetik ható
ságok és harmadik személy előtt az egyesületet. A hazai és nemzetközi szervezetekben az 
elnökség által ki jelölt személy képviselheti az egyesületet. 

(5) Az elnökség ülését a szükségeshez képest, de legalább kéthavonként egyszer tartja, 
ha azonban tagjainak egyharmada szükségesnek tartja, bármikor össze kell hívni. Határo
zatainak megszavazására a 4.§. (5) bekezdésében foglaltakat kell értelemszerűen alkal
mazni. Az elnökség határozata az egyesület tagjaira nézve kötelező. 
Az elnökség üléseiről készítendő dokumentumokra vonatkozóan a 4.§. (6) bekezdésében 
foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni a következő eltérésekkel: az aláírásokat a t i t 
kárság egyik tagja hitelesíti; a felügyeletet ellátó szervhez felterjeszteni nem kell . 
Az elnökség határozata ellen, a határozat kihirdetésétől számított 15 napon belül - a t i t 
kárságon keresztül — írásban lehet fellebbezni a küldöttközgyűléshez. 

6.§. 

(1) Az egyesület ügyviteli és gazdasági teendőit a titkárság látja el az egyesület ügyinté
zőjének (ügyintézőinek) bevonásával. A titkárság vezetője a főt i tkár, tagjai a t i tkárok. 

(2) A titkárság munkáját az elnökség által megállapított szabályok szerint végzi. Köte
lezettségvállalási és utalványozási jog a főt i tkárt és az elnökség által felhatalmazott elnök
ségi tagokat i l let i . Kötelezettségvállaláshoz és utalványozáshoz két jogosult személy alá
írása szükséges. 

(3) A titkárság az egyesület operatív feladatainak megbeszélésére és az elnökség ülései
nek előkészítésére, az elnök és az alelnökök bevonásával, szükség szerint megbeszéléseket 
tart (titkársági értekezletek). 

7.§. 

Az egyesület elnöke, főt i tkára, t i tkárai és a kötelezettségvállalásra,utalványozásra felha
talmazott személyek csak büntetlen előéletű és feddhetetlen nagykorú magyar állampol
gárok lehetnek. Adataikat a felügyeletet ellátó szervhez be kell jelenteni. 

8.§. 

(1) Az egyéni tagok az általuk választott szervezet keretében fejthetik k i tevékenysé
güket, illetve gyakorolhatják jogaikat. 
A testületi tagok a 9.§. (8) bekezdés értelmében bejegyeztethetik magukat azoknál a szer
vezeteknél, amelyek munkája iránt érdeklődnek. E szervezetekben képviselőjük útján az 
egyéni tagokkal azonos jogokat gyakorolnak, a helyi szervezet vezetőségébe való meg-
választhatóság kivételével. 

(2) A szervezetek feladata a 2.§.-ban megjelölt célok megvalósítása. 
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(3) A szervezet lehet: 
— területi szervezet (intézményi, intézményközi, megyei, regionális); 
— szakterületi szervezet (szekció). 
A szervezet nem jogi személy. 

(4) A szervezet létesítéséhez legalább 10 tag írásbeli javaslata szükséges. A szervezet 
10 főnél kisebb létszámú nem lehet. A szervezet tagja — tanácskozási joggal — másik 
szervezet tevékenységében is részt vehet. 

(5) A szervezet élén a taggyűlés által (amelyet legalább kétévenként egyszer össze kell 
hívni) titkosan, 4 évre megválasztott vezetőség (elnök, titkár és gazdasági felelős) áll. 
A taggyűlés más tisztségviselőket is választhat. Minden 10 tag után egy választott küldött 
képviseli a szervezetet az egyesület küldöttközgyűlésén. 

(6) A szervezet taggyűlésein csak a szervezetet érintő kérdésekben lehet határozni. Ki
zárólag a szervezet taggyűlése határozhat a vezetőség, valamint a küldöttközgyűlés kül
dötteinek megválasztásáról; a szervezet munkatervéről és gazdálkodási irányelveiről, vala
mint — első fokon — fegyelmi ügyekben. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

(7) A szervezet a küldöttközgyűlés által meghatározott pénzeszközökkel rendelkezik. 
Nyilvántartja a tagságot, éves jelentéseket készít tevékenységéről, beszámol a tagdíjak 
beszedéséről, javaslatokat tehet az elnökséghez. 

(8) A szervezet elnöke a rendeltetésszerű működése által meghatározott körben az 
egyesület képviseletében járhat el. Adatainak bejelentésére a 7.§-ban foglaltak vonat
koznak. 

111. FEJEZET 

9.§. 

(1) Az egyesület tagjai lehetnek: 
— egyéni tagként a könyvtárügy, a levéltárügy, illetve a szakirodalmi tájékoztatás terüle

tének dolgozói, nyugdíjasai és az e pályára készülők, valamint az e területen folyó 
tevékenységben érdekelt más, nagykorú magyar állampolgárok; 

— testületi tagként: könyvtárak, levéltárak, tájékoztatási intézmények vagy azok fenn
tartó szervei, mint jogi személyek, ha az egyesület alapszabályban foglalt céljait el
fogadják, és azok megvalósítását elősegítik. 

(2) Az egyéni tagok felvételéről az érdekelt szervezet, a testületi tagok felvételéről az 
elnökség dönt. A tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, kizárásával, valamint a 
tagsági díj fizetésének elmulasztása esetén. 

(3) Megszűnik annak a tagnak a tagsága, aki tagsági díját egy éven át — kétszeri felszó
lítás ellenére - nem fizette be. 
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(4) Az illetékes szervezet döntése alapján ki kell zárni az egyéni tagot, ha szemben áll 
a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi rendjével, bűntettet vagy a közerkölcsöt sú
lyosan sértő cselekményt követett el, illetve ha szembehelyezkedik az alapszabály rendel
kezéseivel. A kizárási határozathoz szükséges tényeket — kivéve a bírói ítéletet — fegyelmi 
eljárás során kell megállapítani. 
Törölni kell a tagok sorából az elhalálozott egyéni, illetve a megszűnt testületi tagot. 

(5) A kizárást elrendelő döntés, illetve a tagság megszűnését eredményező intézkedés 
ellen az elnökséghez, az elnökség határozata ellen pedig a küldöttközgyűléshez a tudomá
sulvételtől számított 15 napon belül — a titkárság útján — halasztó hatályú írásbeli felleb
bezéssel lehet élni. 

(6) Az egyesület egyéni tagja: 
— választói jogot élvez és választható az egyesület bármely szervezetébe és tisztségébe; 
— tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal rendelkezik azokban a szervezetekben, 

amelynek tagja; 
— jogosult részt venni az egyesület által szervezett konferenciákon, vitákon, előadásokon 

és egyéb rendezvényeken; 
— igénybe veheti az egyesületnek a tagok rendelkezésére szolgáló helyiségeit és berende

zéseit; 
— az elnökség által megállapított mértékben ingyenesen vagy kedvezményesen részesül

het az egyesületi vagy egyéb kiadványokban. 

(7) Az egyesület egyéni tagja köteles: 
— az alapszabály célkitűzéseiben elfogadottak végrehajtásának elősegítésében és az alap

szabály betartásában közreműködni; 
— az egyesület szervei által hozott határozatokat betartani; 
— az egyesület munkájában tevékenyen részt venni; 
— a tagdíjat rendszeresen fizetni. 

(8) Az egyesület testületi tagja: 
— választójogot élvez az egyesület küldöttközgyűlésén; 
— bejegyeztetheti magát az egyesület bármely szervezeténél és e szervezet taggyűlésein 

vagy küldöttközgyűlésein megbízott képviselője révén tanácskozási, javaslattételi és 
szavazati joggal rendelkezik; 

— belátása szerinti számú munkatársát delegálhatja az egyesület által —a résztvevők szá
mának korlátozása nélkül — szervezett konferenciákon, vitákon és egyéb rendezvé
nyeken való részvételre, akkor is, ha e munkatársak nem egyéni tagjai az egyesületnek; 

— munkatársai, illetve a szervezetébe tartozó egyéni tagok elsőbbséget élveznek a korlá
tozott számú résztvevővel szervezett rendezvényeken való részvétel tekintetében, illet
ve lehetőség szerinti kedvezményekben részesítendők az anyagi térítéssel egybekötött 
rendezvények esetében; 

— tájékoztatást kap az egyesület tevékenységéről, valamint azon szervezetek tevékenysé
géről, amelyeknél bejegyeztette magát; 

22 



— ingyenesen részesül az egyesület kiadványaiból, az elnökség által meghatározott pél
dányszámban. 

A testületi tagok kötelezettségei értelemszerűen megegyeznek az egyéni tagoknak a (7) 
bekezdésben foglalt kötelezettségeivel. 

IV .FEJEZET 

10.§. 

(1) Az egyesület működéséhez szükséges anyagi források: a tagdíj, az egyesület tevé
kenységétől származó jövedelmek, valamint állami és egyéb szervek, vagy magánszemé
lyek támogatása. 

(2) Az egyesület tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az egyesület tartozásaiért a tagok 
saját vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület szabályszerű vagyonkezeléséért az elnök és 
a főt i tkár együttesen felelős. 

(3) Az egyesület vagyoni jellegű viszonyainak, illetve ügyvitelének évenkénti vizsgálatá
ra a küldöttközgyűlés 4 évre öttagú ellenőrző bizottságot választ. Az ellenőrző bizottság 
a küldöttközgyűlésnek felelősséggel tartozik, és tagjai a megbízatásuk idején az egyesület
ben más tisztséget nem tölthetnek be. 

V .FEJEZET 

11.§. 

(1) Az egyesület nemzetközi kapcsolatait érintő ügyekben (tárgyalások, közvetlen in
tézkedések, megkeresések és azok megválaszolása, külföldi utazások, tapasztalatcserék, 
tanulmányutak, konferenciák stb.) a művelődési miniszternek a nemzetközi kapcsolatok 
intézésére vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni. 

(2) Külföldi szervezetekkel, szervekkel megállapodást kötni csak az elnök vagy a fő
t i tkár jogosult. 

12.§. 

(1) Az egyesület a művelődési miniszter (MM Könyvtári Osztály) felügyelete alatt 
működik. 

(2) Az egyesület a határozatainak megsemmisítéséről, a feloszlásról, az önkormányzatá
nak felfüggesztéséről és a megszűnésének megállapításáról a felügyelő szerv (MM Könyv
tári Osztály) vezetőjének határozata ellen — 15 napon belül —a művelődési miniszterhez 
halasztó hatályú fellebbezéssel élhet. 
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(3) Az egyesület által hozott, jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatok meg
semmisítését — a felügyeletet ellátó szervnél — indítványozhatja az ügyész vagy az egyesü
let bármely tagja is. 

(4) Az egyesület köteles a felügyeletet ellátó szervnek működéséről felhívásra jelentést 
tenni, továbbá működésének közvetlen helyszíni vizsgálatát elősegíteni. 

(5) Az egyesület megszűnik, ha felosztását a küldöttközgyűlés kimondja, más egyesület
tel egyesül, a felügyeletet ellátó szerv feloszlatja, vagy megállapítja a megszűnését. 
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A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 
XIV. VÁNDORGYŰLÉSE PLENÁRIS ÜLÉSÉNEK 
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1982. augusztus 27. 





PORKOLÁB ALBERT 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tanács elnökhelyettese 

MEGNYITÓ 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc párt-, állami és társadalmi szervei nevében 
tisztelettel köszöntöm a Magyar Könyvtárosok Egyesülete miskolci vándorgyűlésének 
részvevőit, minden kedves vendégünket. 

Megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyénkben 
rendezi meg XIV. vándorgyűlését. Úgy gondolom, ez egyben a könyvtárügy terén kifej
tett munkánk elismerését is jelenti. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyét — az évszázados bányászati-kohászati hagyománya
ira és jelenére, a rohamos léptekkel kiépített új, szocialista vegyiparra gondolva, ipari léte
sítményeinket látva — sokan csak mint nehézipari megyét ismerik és említik. 

A sokszínű és gazdag múlt, a hatalmas ipari beruházások, új városaink, nem utolsó
sorban szép természeti tájaink mellett azonban joggal lehetünk büszkék megyénk művelő
déstörténeti értékeire és napjaink művelődési eredményeire. 

Az abaúji tájon Vizsoly és Gönc adott otthont Károli Gáspárnak, Sárospatakról a 
Rákócziak neve és a 450 éves ősi iskola jut eszünkbe, melynek falai között tanult Besse
nyei György, Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Kossuth Lajos és Szemere Bertalan. 

Széphalom volt utolsó otthona Kazinczy Ferencnek, a nyelvújítási harc fáradhatat
lan vezérének. 

A teljesség igénye nélkül említett művelődéstörténeti hagyományok mellett figye
lemre méltó megyénk népművészete; a matyó népi díszítőművészet, a Hegyköz és a Bod
rogköz néptánc-, népdalkultúrája, a mezőcsáti kerámia és a sajátosan egyedülálló ózdi-
borsodnádasdi munkásfolklór. 

Megyénk mai kulturális arculatának alakításában, a haladó hagyományok ápolása, 
továbbéltetése és őrzése mellett nagy gondot fordítunk az új kulturális értékek létre
hozására. 

Törekvéseink eredményét bizonyítja az a fejlődés, amely az elmúlt évtizedekben 
megyénk művelődési életében bekövetkezett: 
- növekedett a lakosság általános és szakmai műveltsége, politikai és közéleti aktivitása; 
— átalakult a falu társadalma, megváltozott az ott élők életformája, életmódja, kulturális 

szokásai; 
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— új szocialista városaink: Kazincbarcika és Leninváros a megye kulturális életében is 
sajátos színfoltot képviselnek; 

— az iskolázottsági szint az utóbbi évtizedben jelentősen növekedett, s gondjaink ellenére 
megközelítettük az országos átlagot; 

— kiépült művelődési intézményhálózatunk, a l l . Rákóczi Ferenc megyei Könyvtár és a 
megyei múzeumi szervezet új épületbe köl tözött , művelődési központ létesült a diós
győri munkáskörzetben, és rövidesen átadjuk a sárospataki művelődési komplexu
mot is; 

— országosan is jelentősek művészeti rendezvényeink, a művészeti, tudományos műhelye
ink tevékenységének színvonala; 

— az ország képzőművészeti életében rangos helyet foglal el a miskolci grafikai műhely. 
A Miskolci Szimfonikus Zenekar határainkon tú l is számontartott együttes. A Miskolci 
Nemzeti Színház művészeti alkotómunkájával országos érdeklődésre tart számot; 

— írók, költők fontos és népszerű találkozási fóruma a Tokaji Irótábor, melynek megte
remtésében kezdeményező szerepet játszott a 20 éves évfordulóját ünneplő Napjaink 
című folyóirat ; 

— 1982-ben 22. alkalommal rendeztük meg Miskolcon az Országos Film- és TV Feszti
vált; 

— Sárospatak visszatérő rendezvénye a Nemzetközi Néptáncszeminárium s a külföldön 
élő magyarok gyermekei részére szervezett anyanyelvi tábor; 

— Kazincbarcika a házigazdája az Országos Pedagógiai Tanácskozásnak és a Nemzetközi 
Színjátszó Fesztiválnak, Mezőkövesd pedig az Országos Kis Jankó Bori Hímző Emlék
pályázatnak és kiállításnak; 

— i t t , az Egyetemváros falai között rendezzük meg a társadalmi-gazdasági fejlődésünk 
által felvetett kérdésekre választ kereső Miskolci Nyári Egyetemet; 

— az elmúlt években alakult Miskolci Akadémiai Bizottságtól azt várjuk, hogy kedvezően 
befolyásolja a régió tudományos életének fejlődését. 

A műveltség megalapozása, a művelődési igények felkeltése, a kulturális szokások 
kialakítása elsősorban a megye oktatási-nevelési intézményeinek a feladata. 

Anélkül , hogy részletesen szólnék e terület eredményeiről és gondjairól, csak két 
dolgot szeretnék a figyelmükbe ajánlani: 
— a középiskolákból egyetemre, főiskolára jelentkezők közel 60 százaléka tesz eredmé

nyes felvételi vizsgát, s 53—54 százalékuk nyer felvételt; 
— a gimnáziumokban és a felsőoktatási intézményekben továbbtanuló f izikai dolgozók 

gyermekeinek aránya meghaladja az országos átlagot. 
1981-ben megkezdte működését a Nehézipari Műszaki Egyetem Jogi Intézete, és 

tervezzük a közgazdasági egyetemi képzés feltételeinek megteremtését. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye kulturális élete sajnos komoly gondokkal is küsz

ködik: 
— jelentős az iskolázatlan fiatalok száma, s a tankötelezettségi törvény hiányos végrehaj

tása miatt ezzel továbbra is számolni kel l ; 
— számukhoz képest alacsony és csökkenő tendenciájú a dolgozók esti iskolájában tanu

lók száma. 
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A megye könyvtári hálózatára, fejlődésére összességében büszkék lehetünk. Tana-
csaink könyvállományt fejlesztő tevékenysége, a megyei, a városi-járási könyvtárak mód
szertani munkájának erősödése, könyvtárosaink képzettségének javulása és odaadó mun
kája együtt eredményezte, hogy az országos képnél a megyében sokkal kedvezőbb a 
helyzet. 

A korszerűbb ellátási rendszer kiépítése, a differenciáltabb szolgáltatások, az olvasó
táborok sikere, népszerűsége figyelemre méltó. 

Lehet, hogy vitatható amit mondok, de ezen a területen én a falusi tanító néni veze
tésével hetente 1—2 órát működő látszat-könyvtár problémájánál sokkal nagyobb gond
naktartom, hogy 
— a lakosság egyharmada elemi olvasási nehézségekkel küzdve soha nem vesz könyvet a 

kezébe; 
— s másik egyharmada is csak alkalmanként találkozik vele; 
— s mindössze a lakosság egyharmada haszonélvezője impozáns könyvkiadásunknak és 

szépen fejlődött könyvtárhálózatunknak! 
Legellentmondásosabban fejlődő intézményeink a művelődési házak. Miközben el

panaszoljuk, hogy nincs igazi megyei művelődési központunk: az intézmények zöme er
kölcsileg és fizikailag elavult, és nem teszi lehetővé a helyi közösségi művelődés szervezé
sét. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy meglevő intézményeink egyharmada formálisan 
működik, nem tudták hatókörüket kellően növelni, azaz lényegében nem tudtak új réte
geket bevonni a művelődésbe. 

A megye kulturális életében fontos helyet foglal el a könyvtári hálózat és annak fej
lesztése. Számos könyvtárat bővítettünk, korszerűsítettünk, jónéhány pedig új otthonba 
költözött; fejlődött a könyvtári rendszer: 
— az új könyvtárépületek közül — amint arról tisztelt vendégeink is meggyőződhetnek — 

kiemelkedik a sátoraljaújhelyi Városi-járási Könyvtár, s befejezéséhez közeledik a sá
rospataki Városi Könyvtár építése; 

— csaknem minden városi, járási könyvtár zenei részleggel bővült; 
— az ésszerűbb szervezésnek, a meglevő belső tartalékok feltárásának és a jobb szakmai 

munkának egyik megnyilvánulási formája a járási szintű központi könyvellátó rend
szer, melyet elsőként a miskolci járásban vezettünk be; 

— a kedvező tapasztalatok birtokában tovább építjük ezt a rendszert, elsősorban a kis
településes járásokban. Az aprófalvak lakosságának megfelelő ellátása jelenleg megyénk 
könyvtárügyének egyik legnagyobb gondja. 

Miskolcon — az országos szinthez is hasonlítva — igen jó a könyvtári ellátás. Az itt 
működő tanácsi és szakszervezeti könyvtárak állománya meghaladja az egy milliót, olva
sóik száma közel 56 ezer, a város lakosságának 27 százaléka. A kölcsönzött kötetek száma 
pedig megközelíti a másfél milliót. 

A l i . Rákóczi Ferenc megyei Könyvtár 335 ezernyi állományegységével, több mint 
17 ezer beiratkozott olvasójával, napi 500—700 fős átlagforgalmával az ország egyik leg
nagyobb közművelődési könyvtárává nőtt, s a város könyvtárügyének egyik meghatározó
ja a több mint 500 ezer dokumentummal és a szolgáltatások széles skálájával a Nehézipari 
Műszaki Egyetem könyvtára. 
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Az eredmények ellenére azonban nálunk is ellentmondások vannak a szükségletek 
és a rendelkezésre álló anyagi eszközök között. Ez szükségessé teszi a különböző hálóza
tok között kialakult együttműködés hatékonyabb kibontakoztatását. E területen — külö
nösen az iskolai és a közművelődési könyvtárhálózatban — találhatunk előremutató kez
deményezéseket. 

A könyvtárügyben szolgálatot teljesítők széles tömegekkel állnak kapcsolatban. 
Munkájukkal a változó, fejlődő társadalom igényeit elégítik k i , amely a feladatok ellátá-
ban még felelősségteljesebb, magasabb színvonalú szakmai munkára ösztönzi könyvtáro
sainkat. Többségük ügyszerető, cselekvőkész, jó l felkészült, politikailag elkötelezett szak
emberként tevékenyen részt vállal megyénk kulturális arculatának formálásában. 

A vándorgyűlés részvevői jó l ismerik a magyar könyvtárügy előtt álló nagy feladato
kat, az ezek megvalósításával együttjáró gondokat. A magyar könyvtárügy helyzetével, 
fejlesztésének lehetőségeivel az utóbbi évtizedekben számos fontos dokumentum és fó
rum foglalkozott. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évenként megrendezett vándorgyűlései is a 
könyvtárügy aktuális, lényeges kérdéseit vizsgálják, szambavéve a társadalom igényeivel 
összefüggő új feladatokat s azok átgondolt megvalósításának lehetőségeit. 

Ezt a hagyományt folytatja az idei vándorgyűlés is, amikor " A szakirodalmi infor
mációellátás helyzete és fejlesztése irányai" című témát választotta. 

Bízunk abban, hogy a vándorgyűlés részvevői munkájukban hasznosítható tapaszta
latokat szereznek, s a szakmai véleménycserék megyénk könyvtárügyének gazdagodásá
hoz is hozzájárulnak. 

A megye vezetői nevében kívánom, hogy a tanácskozás eredményes munkával, sike
resen szolgálja szocialista könyvtárügyünk fejlesztését. 

Kívánom, érezzék jól magukat megyénkben, városunkban, s az itt fo lyó szakmai 
munka mellett gazdagodjanak tovább ismereteik sokszínű megyénk gazdasági, természeti, 
kulturális értékeivel. 

Figyelmüket köszönöm, és a Magyar Könyvtárosok Egyesületének X IV . vándor
gyűlését megnyitom. 
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Dr. CZIBERE TIBOR 
tanszékvezető egyetemi tanár, 
a Nehézipari Műszaki Egyetem rektora. 
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 

A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÁSOK 
HELYZETE ÉS HATÉKONYSÁGA 

Az ipari forradalom óta a társadalom gazdasági fejlődésében egyre nagyobb a mű
szaki és a természettudományok szerepe. A folytonos gazdasági növekedés szükségszerű
en követelte meg a műszaki és természettudományi kutatások eredményeinek széles körű 
és hatékony felhasználását. Ez a folyamat a második világháború alatt és az azt követő 
években különösen felgyorsult, ami — többek között — az atomenergia hasznosítására, 
az elektronika és ezen belül a számítógépek nagyarányú fejlődésére, az új anyagok és 
technológiák megjelenésére és igen gyors elterjedésére vezethető vissza. 

Nem vitás, hogy mai bonyolult világunkban a korábbinál is nagyobb a súlya a tudo
mány és a gazdaság kapcsolatának. Ma már szinte közhelynek számít az a megállapítás, 
hogy a tudomány termelőerővé válási folyamatának vagyunk a szemtanúi. Erre lehetnek 
is kétségtelen bizonyítékaink, de nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy e folya
mat hatékonysága döntően fontos számunkra és attól függ, hogy a tudományos kutatások 
eredményeit a gazdasági gyakorlat milyen gyorsan tudja befogadni, a termelésben haszno
sítani, végül pedig a piacokon értékesíteni. 

Közgazdászaink már régebben felhívták arra a figyelmet, hogy egy nemzetgazdaság 
fejlődését befolyásoló tényezők között a tudományos kutatómunka eredményeinek és 
azok hatékony gyakorlati hasznosításának legalább olyan nagy a jelentősége, mint a ter
mészeti erőforrások, nyersanyagok bőségéből vagy kedvező földrajzi adottságokból szár
mazó előnyöknek. E fontos felismerésből következik, hogy a magyar gazdaság is egyre 
növekvő mértékben igényli a tudományos kutatásokat; nő azoknak a termelő ágazatok
nak a száma, amelyekben a műszaki és a természettudományi kutatásoknak meghatározó 
a szerepe. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a tudományos kutatás és eredményeinek haszno
sítása megfelelő anyagi ráfordítások nélkül nem valósítható meg. Erre a célra hazánkban a 
nemzeti jövedelem 3—3,5 százaléka fordítható, s ez az arány nemzetközi összehasonlítás
ban is elfogadható. E tekintélyes összeg felhasználása során természetesen nagyon körül-
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tekintően kell eljárni. Szellemi és anyagi erőforrásainkat a távlatilag is legígéretesebb kuta
tási feladatokra kell összpontosítani, s előnyben kell részesíteni a kiemelt kutatási-fejlesz
tési programokban szereplő témaköröket, 

A gazdasági környezet 
A műszaki és természettudományi kutatások helyzetét minden országban — így ha

zánkban is — a társadalmi-gazdasági környezet alapvetően meghatározza. Magyarország 
méreteiből, korlátozott anyagi forrásaiból következően nem törekedhetünk a tudomány 
minden területén nagy erőket foglalkoztató kutató tevékenységre. A hazai kutatói bázis 
arra alkalmas, hogy néhány jól körülhatárolt területen világszínvonalon álló új eredménye
ket produkáljon, de általános feladatául azt lehet reálisan kitűzni, hogy a nemzetközi 
együttműködés lehetőségeit is kihasználva, kísérje figyelemmel a nemzetközi haladást, és 
ehhez kapcsolódva kisebb volumenű kutatásokkal segítse elő a külföldi eredmények minél 
gyorsabb hazai adaptálását. 

A magyar gazdaság a világgazdaságban a közepesen fejlett nemzeti gazdaságok köré
be sorolható. ( . . . ) Ugyanakkor a gazdaságilag fejlett országokhoz képest elmaradott a 
termelői infrastruktúránk. Mindent egybevetve hazánk ma az iparilag közepesen fejlett 
országok felső csoportjába tartozik. ( . . . ) 

Soron következő megoldandó feladatunk, hogy a magyar gazdaság a következő egy
két évtizedben megközelítse, ill. elérje az iparilag fejlett országok színvonalát. Ez nyilván
valóan csak intenzív fejlődés útján, s az intenzív fejlődési szakasz követelményeinek telje
sítésével lehetséges. E célkitűzés megvalósításában jelentős szerep jut a tudományos kuta
tásoknak, s a vele szorosan együttműködő műszaki fejlesztésnek. A tudomány művelői 
egyrészt segítséget nyújthatnak a társadalmi-gazdasági folyamatok előrejelzésében és a 
gazdasági fejlesztés lehetséges útjainak kijelölésében, másrészt hatékonyan közreműköd
hetnek az intenzív fejlődési szakaszban nélkülözhetetlen innovációs folyamatok eredmé
nyes megvalósításában. 

A magyar népgazdaság mélyreható átalakulásával egyidejűleg bontakoztak ki a világ
gazdaságban azok az igen erőteljes változások, amelyek mind az egyes nemzetgazdaságo
kat, mind a világgazdaság egészét új utakra terelik, s egyszersmind új problémákat vetnek 
fel a nemzetközi gazdasági kapcsolatok rendszerében. ( . . . ) Nyilvánvaló, hogy e világ
gazdasági változások nemcsak új helyzetet jelentenek számunkra, hanem magasabb köve
telményeket is támasztanak velünk szemben, és egyúttal felszínre hozzák gazdaságunknak 
a műszaki fejlesztéssel és a hatékonysággal kapcsolatos gyenge pontjait. 

Külgazdaság és a tudományos kutatás 
Az utóbbi években közgazdászaink sokat foglalkoznak azzal, hogy hazánk világ

gazdasági helyzetének alakulását illetően milyen irányú változások várhatók a következő 
években, évtizedekben, és e változásokra adandó válaszként népgazdaságunknak milyen 
külgazdasági stratégiát kell kialakítania. A válaszadást sürgeti az a tény, hogy a világgaz
daságban korszakváltás tanúi vagyunk, s ez a magyar gazdaságot rendkívül érzékenyen 
érinti. Gazdaságunk közismert nyitottságánál fogva számunkra létkérdés a nemzetközi 
munkamegosztásban való eredményes részvétel. ( . . . ) 
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A világgazdasági korszakváltással járó nagy átrendeződések következtében a magyar 
gazdaság már nem a régi versenyhelyzetben van, hanem egy folytonosan változó újban, 
amely számunkra nem azt a kérdést veti fel, hogy a világranglistán eddig elfoglalt közepes 
helyünk javulhat-e, hanem azt, hogy e közepes helyen meg tudunk-e maradni, vagy pedig 
fokozatosan hátrább kényszerülünk. A külgazdaságban ui. kétirányú nyomás nehezedik 
ránk: felülről a nálunk fejlettebb, alulról a fejlődő országok nyomása. 

A magyar gazdaságot a világpiaci árarányok alakulása is kedvezőtlenül érinti; emiatt 
fizetési mérlegünk egyensúlyának biztosítása, valamint gazdaságunk növekedési ütemének 
fenntartása ma lényegesen nagyobb erőfeszítést követel, mint a korábbi esztendőkben. 
A cserearányok ilyen mértékű romlása nem küszöbölhető ki csupán jobb kereskedelem
politikai módszerekkel. Ma már nyilvánvaló, hogy egyrészt termelésünk szerkezetének át
alakítására, másrészt külgazdasági stratégiánk megújítására van szükség, hiszen a világpia
con sok esetben a miénknél kedvezőbb pozíciókban levő gazdaságokkal kell versenyez
nünk. 

Az előbbiekből következik,hogy gazdasági fejlődésünk középpontjába került a külgaz
dasági tevékenységünk eredményessége, aminek a jelenlegi helyzetben több és gazdaságo
sabb exportban kell megnyilvánulnia. Ehhez elsősorban az kell, hogy az ipar meglevő (és 
kialakulóban levő) extrapólusait jelentő iparágakban egyrészt a termelékenység gyorsan 
növekedjen, másrészt az innovációs tevékenység jól és korszerű színvonalon működjön. 
Más szóval: szelektív iparfejlesztésre van szükség, amelynek a termékek világpiaci értéke
síthetőségére kell irányulnia. 

A magyar gazdaság — amelynek jellemzője, hogy nem bővelkedik sem nyersanya
gokban, sem energiahordozókban (importunk 55—60 százalékát ezek teszik ki) —a jövő
ben mindenekelőtt a kutatásigényes termékek exportjával kapcsolódhat be hatékonyan a 
nemzetközi munkamegosztásba. A világgazdasági kihívásra tehát nem lehet más válaszunk, 
mint fokozni részvételünket a nemzetközi munkamegosztásban. Ennek lényeges feltétele 
az innováció minél szélesebb érvényesülése a gazdaságban. Innováción azt a folyamatot 
értjük, amelyben az új tudományos kutatási eredményeknek — ipari vagy más ágazati al
kalmazások útján — gazdasági eredménnyel járó hasznosulása valósul meg. ( . . . ) 

Iparpolitika és kutatáspolitika 
Azt mindenképpen be kell látnunk, hogy a népgazdaságot — vagy annak akárcsak 

egy ágazatát is — tekintve nem lehetünk képesek mindenütt a teljes innovációs lánc meg
valósítására. Ezért is van fontos szerepe a nemzetközi kooperációnak, a licenc és know-
how vásárlásoknak. Ezek nélkül nemcsak a miénkhez hasonló kis országok, hanem még a 
vezető ipari országok sem létezhetnek, éppúgy, mint külkereskedelem nélkül sem. De 
döntő kérdésként merül fel az is, hogy a megvásárolandó új technika befogadásához meg
van-e a szükséges ipari háttér, és biztosítható-e az eladóval közös, vagy a saját erőkkel 
való továbbfejlesztés lehetősége. Mindebből két következtetést vonhatunk le: egyrészt 
szelektív iparfejlesztésre van lehetőségünk, másrészt a szelektív iparfejlesztési politika 
nyilvánvalóan vele összehangolt szelektív kutatási politikát igényel. És itt a hangsúly az 
összehangoláson van. Nem szabad kutatásokat kezdeményezni azokon a területeken, ahol 
az eredmény realizálása által megkívánt beruházások meghaladják a népgazdaság teher-
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bíróképességét, vagy az innováció átfutási ideje hosszabb, mint a termék erkölcsi elavulá
sának időtartama. Kutatni azokon a területeken érdemes, ahol megvan az ipar fogadó
készsége, vagyis rendelkezik a kutatási eredmény realizálásához szükséges színvonalú tech
nológiai berendezéssel és megfelelő szakképzettségű munkaerővel, továbbá biztosítva van 
a kutatással kifejlesztendő új termék értékesítése a külpiacokon. Nem vitás, hogy a kuta
tásigényestermékek eredményes exportja nem kis mértékben visszahat a gazdaság növeke
désére, s annak egyik fő hajtóereje. Igy válik a tudomány napjainkban egyre inkább köz
vetlen termelőerővé. 

A termelőerővé válás folyamatában tehát jelentős szerep jut az egyes kutató bázi
soknak éppúgy, mint az eredmények realizálására képes ipari üzemeknek. A hazai kutató 
bázisoknak az iparral összehangolt tevékenysége akkor is nélkülözhetetlen, ha külföldi 
szabadalom, licenc és know-how vásárlásáról van szó. Ezek hiányában ugyanis nem biz
tosítható az új termék, vagy technika továbbfejlesztése, és előbb-utóbb elavulttá, tehát a 
külpiacon eladhatatlanná válik. ( . . . ) 

A hazai kutatáspolitikának — amellett, hogy kellő figyelmet kell fordítania az új 
tudományos felismeréseket célzó alapkutatásokra — erőteljesen támogatnia kell a tényle
ges gazdasági hasznot hozó innovációkat. Ugyanakkor az iparpolitika sem szorítkozhat 
arra, hogy a tudományos kutatással szemben csak különböző igényeket támasszon, hanem 
részt kell vállalnia a kutatási eredmények gyors realizálásának elősegítésében. Itt utalni 
kell arra, hogy a kutatási és a termelési szféra innovációs tevékenységének jobb összehan
golása sürgős feladat, mert nálunk az új tudományos eredmények átvitele a gyakorlatba 
szükségtelenül hosszú ideig elhúzódik, sőt egyes esetekben még el is marad. Köztudomá
sú, hogy az innováció hatékonyságának feltétele a gyorsaság. A döntéstől a megvalósításig 
tartó időszak rövidítésével külgazdasági pozíciónkat jelentősen javíthatnánk. 

A kutatás szervezete és irányítása 
Magyarországon 1949-et követően a műszaki és természettudományi kutatás és fej

lesztés bázisai: a főhivatású kutatóhelyek, a felsőoktatási intézményekben levő kutató
helyek és a mellékhivatású (egyéb) kutatóhelyek. 

A főhivatású kutatóhelyek olyan önálló tudományos intézmények, amelyeknek 
rendeltetésszerű feladata a tudományos kutatás; i l l . olyan nem felsőoktatási intézmények, 
amelyek feladataik megoldása érdekében rendszeres tudományos kutató tevékenységet 
folytatnak, és erre a célra saját kutatóapparátussal rendelkeznek. A felsőoktatási kutató
helyek azok az egyetemi és főiskolai tanszékek, intézetek, amelyeknek külön főfoglalko
zású kutatószemélyzete is van, vagy amelyeknek oktatószemélyzete kutatómunkát is 
végez. Mellékhivatású kutatóhelyek körét azok az üzemek, tervező irodák, vállalatok és 
egyéb intézmények alkotják, amelyek főhivatásúk ellátása mellett tudományos kutató
munkát is végeznek, és erre a feladatra beosztott kutatószemélyzettel rendelkeznek. 

A főhivatású kutatóintézeteket a Magyar Tudományos Akadémia, az egyes népgaz
dasági ágakat irányító minisztériumok és társadalmi szervek hozták létre. Az Akadémia 
kutatóintézeteinek feladata elsősorban az alapkutatás lett. A minisztériumok irányítása 
alatt kiépült kutató intézményi hálózat egyrészt az alkalmazott kutatásnak, másrészt a 
kísérleti fejlesztésnek (gyártmány- és gyártásfejlesztésnek) vált bázisává. ( . . . ) A mellék-
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hivatású (egyéb) kutatóhelyeken létrehozott kutatóbázis általában az adott intézmény, 
vagy vállalat tevékenységét hivatott elősegíteni, elsősorban a kísérleti fejlesztés terén ki
fejtett munkával. Ezek a kutatói kollektívák ma már nélkülözhetetlenek a tudományos 
technikai forradalom eredményeinek nagyüzemi adaptálásához. ( . . . ) 

A hatvanas évek óta a tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés tervszerű irányí
tásának fontos eszköze az Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv (OTTKT), amely 
egyrészt tartalmazza a kutatás-fejlesztés (K+F) állami irányításának fontosabb elveit, más
részt rögzíti azokat a társadalmi, gazdasági és tudományos szempontból fontos kutatási 
feladatokat, amelyek hosszabb távú megoldására koncentráljuk kutatási erőforrásaink je
lentős részét. A világgazdaságban bekövetkezett változások hazánkra gyakorolt hatása 
megkövetelte a hetvenes évek végére a gazdaságpolitika és kutatáspolitika kapcsolatának 
szorosabbra fűzését, így került sor az Országos Középtávú Kutatási-Fejlesztési Terv 
(OKKFT) kidolgozására, amely az 1981-85. évekre szól. 

Az OKKFT egyrészt a kutató-fejlesztő tevékenység egészét iránymutatásával és f i 
nanszírozási előirányzataival orientálja, másrészt országos szintre emelt programjaival 
konkrét kutató-fejlesztő tevékenységet szervez. A terv a VI . ötéves tervre szólóan 15 prog
rammal indul, s ebből 13 közvetlen gazdasági célra irányul. Az OKKFT népgazdaságunk 
termelési szerkezetének korszerűsítésével és külgazdasági egyensúlyának javításával kap
csolatos kutatási és műszaki fejlesztési feladatokra orientál. 

Az Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv (OTTKT) a jövőben a hazai tudo
mányos kutatás hosszútávú feladatait irányzat jelleggel tartalmazza. Az egyes irányzatok
ra alapozva — ha a kutatások már eléggé előrehaladottak — olyan programok alakíthatók, 
amelyek azután bekerülhetnek a középtávú OKKFT-be. így a hosszútávú OTTKT tovább
ra is forrása marad az OKKFT-nek. ( . . . ) 

A kutatás személyi és anyagi feltételei 
A kutató-fejlesztő tevékenység színvonalát és hatékonyságát, új tudományos ered

mények elérését, s így végső fokon a tudományos-technikai haladás ütemét — minden más 
feltétel biztosítása mellett is — alapvetően a tudományos kutató munkára alkalmazott 
szakemberek száma és a feladatokhoz viszonyított felkészültsége határozza meg. A kuta
tás-fejlesztés területén dolgozó szakemberállomány az új eredmények létrehozásának leg
fontosabb feltétele. Ebből következik, hogy a tudományos kutatás személyi feltételei 
biztosításának döntő feladata a kutató-fejlesztő munkára alkalmas szakemberek képzése 
és továbbképzése. 

A kutatás-fejlesztés területén dolgozók képzésének bázisai a felsőoktatási intézmé
nyek, jóllehet, ezen intézmények elsődleges feladata nem a tudományos kutatók képzése. 
De az egyetemek és főiskolák — a tudományok alkotó művelésére való kötelezettségük 
révén — alkalmasak arra is, hogy legkiválóbb hallgatóikat szaktudományok művelésére 
felkészítsék és kutatókká való továbbképzésüket segítsék. ( . . . ) 

A kutatás személyi és anyagi feltételei között — különös fontossága miatt — meg 
kell említeni a hazai könyvtárhálózatot, és nem utolsósorban az ott dolgozó könyvtárosok 
tevékenységét. A felszabadulás óta eltelt három évtizedben a hazai tudományos élet nagy
mértékű fellendülésével együtt könyvtárhálózatunk is kiterebélyesedett, tevékenységével 
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és szolgáltatásaival a hazai tudományos kutatások egyik fontos bázisává vált. Ma már a 
könyvtárnak nem csupán az a feladata, hogy könyveket tárol jon az érdeklődők számára. 
Napjaink kutató-fejlesztő tevékenységének már olyan bonyolul t és szerteágazó az infor
mációs igénye, hogy azt csakis korszerű könyvtári eszköztárral és módszerekkel, könyv
táros szakemberek sajátos ismeretei segítségével lehet kielégíteni. A szakkönyvtáraknak 
ma a legfontosabb szerepe, hogy az alkotó tudományos munkát, hivatásuknak megfele
lőé, a maguk sajátságos eszközeivel aktívan támogassák; álljanak rendelkezésükre a kuta
tóknak a munkájukhoz szükséges irodalom gyors felkutatásában, szelektálásában; gondos
kodjanak arról, hogy az eredeti szakirodalommal való országos ellátás a megfelelő szinten 
biztosítva legyen. A könyvtárak és könyvtárosok így válnak részeseivé az innovációs tevé
kenységnek. 

A gazdasági fejlődést valóban elésegítő kutató-fejlesztő' tevékenységnek nem cse
kély anyagi feltételei vannak, tehát nem lehet közömbös az, hogy milyen kutatásokat és 
mekkora arányban finanszírozunk. Ez más szóval azt jelenti, hogy a tudományos kutató
fejlesztő tevékenység nemzetgazdasági irányító rendszerében fontos szerepe van a finan
szírozásnak. A tőkés és a szocialista nemzetgazdaságok egyaránt évről évre fokozot t mér
tékben növelik a kutatást és a kísérleti fejlesztést biztosító pénzeszközök nagyságát. 1969-
ben 6,4 md Ft-ot, 1979-ben 20,5 md Ft-ot fordí tot tunk tudományos kutatásokra és kísér
leti fejlesztésekre, ami a megtermelt nemzeti jövedelem 2,51 i l l . 3,69%-a. 

Hazánkban a kutató-fejlesztő tevékenység pénzügyi forrásai a következők: az állami 
költségvetés, a műszaki fejlesztési alap, a vállalati eredmény. ( . . . ) 

A kutatási-fejlesztési ráfordítások három fő forrásának megoszlása a következőkép
pen alakult: 

1969 1979 
állami költségvetés 33% 26% 
műszaki fejlesztési alap 64% 7 1 % 
vállalati eredmény 3% 3% 

A műszaki fejlesztési alap tehát nemcsak a legnagyobb súllyal szereplő forrás, ha
nem jelentősége erőteljesen növekszik is. Ugyanakkor alacsony a vállalati eredmények ter
hére történő kutatási-fejlesztési ráfordítás, ami azt jelenti, hogy a vállalatok még nem is
merték fel kellően a kutató-fejlesztő tevékenységben rejlő lehetőségeiket. A kutatási-fej
lesztési források belső arányainak változása következtében a jövőben tovább fog erősödni 
a költségvetési intézmények érdekeltsége a vállalati kutatási-fejlesztési megbízatások tel
jesítésében. ( . . . ) 

A kutatások finanszírozásának két alapvető módja alakult k i : az intézményfinanszí
rozás és a feladatfinanszírozás. Ha a kutatási terv pontosan meghatározza az elérendő célt, 
a megoldandó feladatokat és a megoldásért felelősöket; vagy ha a kutatásokat szerződé
sek, illetve megbízások alapján végzik, akkor a finanszírozás módja feladatfinanszírozás. 
Ha viszont a kutatóhely csak általános tématervezés alapján működik, akkor a finanszíro
zás módja intézményfinanszírozás. Az utóbbi években a műszaki kutatások területén a 
kutatások hatékonyságának növelése érdekében egyre inkább a feladatfinanszírozás nehe
zebben valósítható meg, ezért ezeknél az intézményfinanszírozás az általános. 

36 



A kutatási ráfordítások — más szóval a folyó költségek és a beruházások összege — 
pénzügyi források szerinti bontásban 1979-ben a következőképpen alakultak: 

kutatási ebből 
ráfordítás beruházás 

állami költségvetés 5,29 mdFt 1,09 mdFt 
műszaki fejlesztési alap 14,50 mdFt 1,87 mdFt 
vállalati eredmény 0,64 mdFt 
egyéb forrás 0,07 mdFt 0,02 mdFt 

Az 1979. évben tehát a kutatási ráfordítások teljes összege 20,5 mdFt-ot tett ki, amely
ből 2,98 mdFt volt a beruházás. Ebből az összegből a műszaki és természettudományok a 
következőképpen részesedtek: 

kutatási ebből 
ráfordítás beruházás 

műszaki tudományok 12,12 mdFt 1,88 mdFt 
természettudományok 2,98 mdFt 0,61 mdFt 

A statisztikából az derül ki , hogy a magyar nemzetgazdaság a rendelkezésre álló kutatási 
ráfordítások túlnyomó többségét - vagyis a 20,5 mdFt-ból 15,1 mdFt-ot, azaz 74%-át -
a gazdasági célok elérésére közvetlenül is mozgósítható műszaki és természettudományi 
kutatások finanszírozására biztosította 1979-ben, és ez az arány a következő években is 
megmarad. 

Befejezésül néhány gondolat a tudományos kutatással szemben támasztott társadal
mi igényekről. Úgy gondolom, hogy a korábban elmondottak alapján teljesen indokolt az 
a társadalmi igény, amely a hazai tudományos kutatásoktól egyre több olyan eredményt 
vár, amely közvetlenül vagy közvetve a termelésben is felhasználható. A kutatások finan
szírozásakor — elsősorban a műszaki tudományok területén — olyan módszerekre van 
szükség, hogy a konkrét társadalmi igények kielégítését célzó kutatások a kutatóhelyek 
számára vonzóbbakká váljanak. 

Annak érdekében, hogy a tudományos kutatás és a társadalmi igények között szoro
sabb legyen a kapcsolat, a kutatók előtt jobban ismertté kell tenni a gazdaságfejlesztés 
távlati céljait és irányelveit. A megfelelő ösztönző és információs rendszer hiányában 
ugyanis nem várható el a kutatóhelyektől, hogy tevékenységüket a termelésben hasznosít
ható kutatási eredmények elérésére összpontosítsák. Szükség van ezen kívül arra is, hogy 
a kutatási eredményeket felhasználó termelői szektornak (mind ágazati, mind vállalati 
szinten) legyen megfelelő távlati és középtávú stratégiája, ami alkalmas arra, hogy a kap
csolódó kutatóhelyek tevékenységét a társadalmi igényeknek megfelelően orientálja. 
Ez a termelői szektorral szemben éppúgy indokolt társadalmi igény, mint a kutatóhelyek 
esetében a gyakorlatban hasznosítható eredmények elérése. 
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Dr. KAPOLYI LASZLÖ 
ipari minisztériumi államtitkár, 
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 

A HAZAI IPAR FEJLESZTÉSÉNEK FŐBB IRÁNYAI ÉS 
ÖSSZEFÜGGÉSE AZ INFORMÁCIÓELLÁTÁS 
IGÉNYÉVEL 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete országos méretű tanácskozáson tűzte napi
rendre a szakirodalmi információellátás helyzetét és fejlesztési irányait azzal a céllal, hogy 
a társadalom szervezetéből, a gazdaság fejlesztéséből és a tudományos kutatás feladataiból 
kiindulva fogalmazza meg azokat a problémaköröket, amelyek megoldását a könyvtári és 
információs szervezetnek is szolgálnia kell. 

A konferencia olyan időben tanácskozik, amikor a magyar népgazdaság a világgaz
daság részéről nagy kihívást kapott és erre a kihívásra adandó választ az iparnak kell meg
fogalmaznia. 

A következő években az ipar feladata, hogy a népgazdaság húzóereje legyen. Ehhez 
növelnie kell exportképességét, csökkentenie a népgazdaság importterheit, fokoznia a ter
mékszerkezet korszerűsítését és közben igazodnia kell a társágazatok fejlesztési koncep
cióihoz. Részt kell vennie a lakossági ellátás, a kommunális szektor igényeinek kielégíté
sén keresztül az életkörülmények megőrzésében is. 

A magyar ipar 1973 körül, egy extenzív és egy intenzív fejlődési szakasz után telje
sen új körülmények közé került. A világgazdasági korszakváltás ténye mellett az ipart 
számottevő hatások érték, mint pl. az, hogy ma energiahordozó importért háromszor 
annyi exportterméket kell adnia, mint a korábbi években. A magyar ipar termékeinek 
85%-a már nem a fejlett tőkés országok termékeivel versenyez, hanem olyan fejlődő or
szágokéval, ahol a társadalmi erőforrások közül az élőmunka még az extenzív szakaszban 
van, de ezek az országok nyersanyag exportjuk fejében korszerű technológiát tudnak im
portálni. Számolni kell azzal is, hogy szigorodnak a versenyfeltételek. Ma pl. a legfejlet
tebb acélipara Japán után Dél-Koreának van, ahol a munkaerő hozzáférési lehetőségei 
sokkal kedvezőbbek, mint nálunk. 

Ahhoz tehát, hogy a hazai fejlesztési feladatok előtt álló lehetőségeket felmérhes
sük, feltétlenül szükség van azokra az információkra, ismeretekre, amelyek az információs 
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szakemberek kezében vannak. Ha az ipari tevékenységet olyan transzportfolyamatnak 
fogjuk fel, ahol a kutatás-fejlesztés-termelés-elosztás és felhasználás során végigkövetjük 
az anyagáramlást, láthatjuk, hogy a folyamat minden fázisához információk tapadnak. 
Hasonló módon információt igényel a távlati prognózis, az értékesítési koncepció, a távla
t i prognózis, az értékesítési koncepció, a távlati ártrendek kialakítása. Ha a magyar gazda
ságpolitika pl. hosszú távon mezőgazdasági termékeiért energiahordozókatakar importál
ni, akkor nem támaszkodhatunk egyetlen információra, mert olyan prognózisokkal is ta
lálkoztunk, amelyik a következő árrobbanást épp a mezőgazdasági termékek területére 
prognosztizálja. Ha a termelési folyamatot a természet-ember-gép rend szerösszefüggései
ben vizsgáljuk, egyre növekvő mennyiségű információra kell támaszkodnunk. 

A Római Klub évekkel ezelőtt a világ nyersanyag-és energiaforrásainak korlátozott 
mennyisége miatt a gazdaságnövekedés abszolút korlátairól beszélt. Ezzel szemben a ta
pasztalat és az információk sokasodása azt bizonyítja, hogy az emberiség — egyre bonyo
lultabb természeti feltételek mellett — de újabb és újabb nyersanyag- és energiahordozó 
lelőhelyeket kapcsol be. Ma már műholdakról kutatják a természeti adottságokat, nem 
ritka a szénhidrogének 6—7000 méteres mélységből történő kitermelése. Az emberiség 
természeti erőforrása lett 1000—1500 m mélységben a tengerfenék. Az ember ma már 
alapvetően meg tudja változtatni a természeti adottságokat, új feltételeket teremtve képes 
új termelési folyamatok elindítására. A 6000 m-es mélység ma már a magyar szénhidro
génipar számára sem elérhetetlen. 1000 m-es mélységben találtuk meg a recski többtermé-
kes ércelőfordulást. 

A mezőgazdaság természeti erőforráskutatásai azt jelzik, hogy a magyar mezőgazda
sági potenciál megkétszerezhető. Ha a természeti adottságoknak ezt a fejlődési dinamiz
musát úgy értelmezzük, hogy nincsenek abszolút korlátok, csak a hozzáférés nehezedik, 
illetve igényel nagyobb társadalmi erőket, akkor hasonlóan kell következtetnünk a tech
nológiai bázis fejlődési dinamizmusára is. Jól meghatározhatók e téren is az innovációs 
ciklusok a fejlődésre jellemző exponenciális görbéken belül. Ahogy az ember az energia
felhasználásnál átváltott a fáról a szénre, majd a szénről a szénhidrogénre, úgy vált át 
most a szénhidrogénekről egy kombinált energiapolitikai stratégiára, amelynél egymást 
kiegészítő forrásként veszi igénybe az atomenergiát, a szénhidrogéneket és magasabb 
technikai szinten újból a szenet. 

Mindezen ismerethez egyre bővülő információk szükségesek. Ugyanakkor azzal is 
számolnunk kell, hogy a kilencvenes évtized végére a ma ismert technológiák már nem al
kalmasak új forráslehetőségek feltárására. A többletráfordítások egyidejű felmérésével 
ökonomikusabb gazdálkodással a műszaki fejlesztés révén új forrásokat, új elérhető meg
oldásokat kell találni. 

A kutatás-fejlesztés, termelés-értékesítés folyamata a szakirodalomban számtalan 
alternatívát vet fel. Ezeknek az alternatíváknak rendkívül gyors továbbítására van szükség. 
Közismert tény, hogy az ipar létérdeke annak a technológiai résnek a megszüntetése, 
amely a műszaki fejlesztésben a környező országokhoz képest nálunk mutatkozik. Né
hány terület korábbi fejlesztése hozzájárul gazdasági életünk mai nehézségeihez. Példa
ként megemlítem, hogy nemzeti iparként fejlesztettük hazai bauxitbázisunkon az alumí
niumipart. Ma az alumínium világpiaci ára oly mértékben visszaesett, hogy komoly devíza-
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bevételektől estünk el. Körültekintő információszerzés és elemzés során mégis arra a kö
vetkeztetésre jutottunk, hogy az alumíniumipar fejlesztési koncepcióit tovább kell vinni. 
A vegyipar területétől vett példával élve, a PVC-por értékesítésénél kerültünk nehéz hely
zetbe, mert az amerikai dömpingárak a korábbi világpiaci árakat lényegesen csökkentet
ték. A korszerű információszerzésre támaszkodva, felismerve a rendszerösszefüggéseket 
hoztunk olyan döntést, hogy a műanyagipar további fejlesztésére van szükség, ha a fo
gyasztókhoz a földgázt, mint legkényelmesebb energiahordozót acélcsövek helyett mű
anyagcsövekben akarjuk eljuttatni. 

A magyar ipar azért is nagyon büszke a mezőgazdaság eredményeire, mert — sze
rény útitársként — ezeket az eredményeket azok az erőgépek is elősegítették, amelyeket 
az ipar állított elő. Az innovációs ciklusokat a gépek beépített teljesítményének növelésé-
val kell biztosítanunk. Nagyon széleskörű információs igényt támaszt felénk a járműipar 
is, hiszen a magyar autóbuszgyártás az exportképes húzóágazatok közé tartozik. Közleke
désfejlesztési koncepciók ismerete és értékelése nélkül nem lehetne autóbuszainkat ér
tékesíteni. 

Az információbőség, feldolgozási igény, információéhség egyidejű jelenségével állunk 
szemben. A nyugati országokban szakirodalmi vita zajlik arról, hogy 2001-ben milyen 
információs rendszerek léteznek majd. Egyes cikkekben azt bizonygatják, hogy a társada
lom máris "információ-tudatos" lett, azaz mindenki tudja: az információk arra valók, 
hogy felhasználják őket. Azzal azonban még nincs mindenki tisztában, miként lehet az 
információkat beszerezni, bár ennek — elvileg — már aligha van műszaki akadálya. Az 
USA-ban 1959-ben 14 ezer, 1969-ben 145 ezer, 1979-ben (500 ezer számítógéphez kap
csoltan) 2 millió terminál működött. 1990-ben 10 millió terminálra számítanak. 

Ez azt jelenti, hogy ha lépést akarunk tartani a világgal, akkor ezekből a tenden
ciákból a szerényebb magyar adottságokra nekünk is le kell vonnunk a dinamikus fejlő
dést igénylő következtetéseket. Épp az exponenciális fejlődés a biztosítéka annak, hogy 
soha nem merülhet fel a technika, a természet vagy a társadalom részéről olyan erőforrás
korlát, amely a fejlődés abszolút korlátjává válik. Számolnunk kell azonban a verseny 
éleződésével és azzal is, hogy a társadalmi erőforrásokkal egyre ökonomikusabban kell 
bánni, és a világgazdasági korszakváltás szemléletmódváltást igényel. Korábban pl. energe
tikai vonalon forráscentrikusan gondolkodtunk. Ezt arra alapoztuk, hogy 10 évenként a 
villamosenergia-igények megkétszereződnek. Tudomásul kellett azonban vennünk, hogy 
az igények és a források dinamikus egyensúlyának megteremtésére van szükség, s így a ko
rábbi 10 évenkénti kétszerezés helyett legfeljebb 50%-os bővülést irányoztunk elő. De ez 
feltételezi a népgazdaság egész energia- és nyersanyagigényességének átalakulását. Mindez 
tehát azt jelenti, hogy mai termelési kultúránkat nagyon körültekintő helyzetelemzésből 
kiindulva át kell értékelnünk. 

A helyzetelemzések kulcsa az informatikai szakemberek kezében van. Munkájuk 
kiinduló feltétele, majd alappillére azoknak a cselekvési programoknak, amelyeket min
denképpen végre kell hajtanunk. Információk segítségével a termelési folyamatok értéke
lésében olyan cinguláris felkészültségi pontokat kell megtalálniuk, az idő sürgetését felénk 
közvetíteniük, amelyek segítségével az innováció mielőbb bekövetkezik, a folyamatok 
mielőbb megújulnak. 
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A könyvtárosok feladata, hogy eszmei tartalommal töltsék meg azt a tudományos 
műhelyt, amelynek hátterét jelentik. Segítsenek eligazodni abban, hogy hol tart, merre 
halad a világ tudománya és hová kellene eljutnunk. Járuljanak hozzá tételesen problémá
ink megoldásához, ugyanakkor a könyvtár semmihez nem hasonlítható atmoszférájával 
tartsanak tükröt elénk, hogy lássuk, mit tudunk és mit kellene még elsajátítanunk. Ezért, 
aki ma könyvtárosnak, információs szakembernek jelentkezik, legyen tisztában azzal a 
termelési kultúrával, amelynek könyvtárát vezeti. Segítségükkel az információs ipart ké
pessé kell tenni olyan rendszerek kiépítésére, amelyek összhangba hozzák a technológiai 
lehetőségeket az információtermelők és felhasználók szükségleteivel. Olyan rendszerek 
létrehozásán kell fáradozni, amelyek bőkezűbbek a források és lehetőségek kiválasztásá
ban és technológiai lehetőségeik bővülése eltünteti a feldolgozás, a tárolás és a kommuni
káció összes gátját. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete XIV. szakmai vándorgyűlésén résztvevőknek 
azt kívánom, hogy a sikeres munka keretében ismerjék meg minél jobban egymás eredmé
nyeit, hiszen az iparfejlesztés és információellátás szoros kapcsolata valamennyi nemzet
gazdaságnak érdeke és elengedhetetlen minden társadalom boldogulása szempontjából. 

41 



Dr. CSELÖTEI LASZLÖ 
tanszékvezető egyetemi tanár, 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 
az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke 

AZ OKTATÁS ÉS A TUDOMÁNY FELADATAI 
A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSÉBEN 

Mindenekelőtt megköszönöm azt a lehetőséget, hogy a Magyar Könyvtárosok Egye
sülete vándorgyűlésén szólhatok. Mint az oktatás és kutatás területén dolgozó mezőgaz
dasági szakember, érthetően szívesen keresem a kapcsolatot azokkal, akik társaink, segí
tőink munkánkban. Márpedig a könyvek, az irodalom, az ismeretek tárának gondozói, 
fejlesztői, a könyvtárosok ezek sorában az első között vannak. 

A vándorgyűlés szervezőivel egyetértésben az a feladatom, hogy az oktatás és a tu
domány szerepéről szóljak a mezőgazdaság fejlesztésében. Ez, úgy érzem, megkívánja, 
hogy először röviden az ágazat korábbi fejlődését és jelenlegi helyzetét jellemezzem. 
A mezőgazdaság eredményeiről, feladatairól, problémáiról a közelmúltban sokszor és 
sokan szóltak. Ismerve ezeket, szeretném a kérdést másoktól talán részben eltérő módon 
közelítve megvilágítani. 

Több mint 25 évvel ezelőtt, 1957 kora tavaszán, az akkori nehéz időkben, széles
körű aktívát hívtak össze a Földművelésügyi Minisztériumba a további feladatok megtár
gyalására. I t t a Pártközpontból az időközben elhunyt Fehér Lajos elvtárs is előadást tar
to t t , és többek között a következőket mondotta: "Elvtársak! Meg kell tanulnunk a mező
gazdaságban sok húron játszani." 

Az azóta eltelt időből agrárpolitikánk jellemzésére annak számos pozitívumát sora
koztathatnánk fel . Mégis úgy gondolom, hogy a társadalmi és gazdasági tekintetben sok
rétű és sokszínű magyar mezőgazdaság problémáinak ilyen szemlélete és kezelése volt az 
egyik legfontosabb összetevője annak a helyes polit ikának, amely a mához vezetett. (. . .) 

Ez az akkor szinte beláthatatlan távlatúnak tűnő álláspont a mezőgazdaság jelentős 
részében lényegében már megvalósult. Csak jellemzésül említem, hogy mezőgazdasági 
nagyüzemeink az elmúlt tíz év alatt csak gépvásárlásra 110 mill iárd for intot köl töt tek. 
A gépi vonóerő ugyanezen idő alatt megkétszereződött. A műtrágyafelhasználás ma 
1,4 mil l ió tonna körül i , s ez közel kétszerese a tíz év előttinek. A felhasznált növényvédő-
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és gyomírtóvegyszerek mennyisége a háromszorosára nőtt. Ugyanezen időben mintegy 
ezer szakosított állattartó-telep létesült, ezek adják ma az állati termék termelés több 
mint harmadát. Mindezek hatására az elmúlt évtizedben, folyó áron számítva, a mezőgaz
dasági termelés értéke, valamint a munka hatékonysága 2,5-szeresére nőtt, s elmondhat
juk, hogy a mezőgazdaság szocialista átszervezése és megszilárdulása úgy valósult meg, 
hogy közben a termelés is évről-évre folyamatosan növekedett. 

A fejlődés az elmúlt negyedszázad alatta mezőgazdaságban folyamatos volt, részle
teiben azonban a termelés egyes területein nagyon sok ellentmondással, problémával ment 
és megy végbe. ( . . . ) 

A mezőgazdasági termelés fejlődésének összetevői: a megnövekedett technikai lehe
tőségek, a gépek és eszközök, a kemikáliák, a döntő tényezőnek tekinthető biológiai ala
pok megújulása, az új, hatékonyabb, nagyobb képességű és jobb minőségű fajták terme
lésbe vonása. Az elmúlt 20 év alatt hazánkban többszáz új növény- és állatfajtát állítottak 
elő, vagy honosítottak meg. 

A tárgyalt időszakban volt és van két sajátos vonása a magyar mezőgazdaságnak, 
amelyről külön is érdemes szólni. Az egyik az úgynevezett kistermelés. Ez a háztáji gazda
sággal indultamelynek a mezőgazdaság nagyüzemi átszervezése idején az volt az elsődleges 
szerepe, hogy növelje a szövetkezetbe lépő parasztság biztonságérzetét. Elsősorban ez a 
háztáji termelési forma lett az alapja annak a mai kistermelésnek, amely jelenleg a mező
gazdaság végtermékeinek 33—34%-át állítja elő, több mint 70 milliárd forint értékben.(...) 

A másik sajátosság — amelyről az előzőhöz hasonlóan hazánkban és sokszor külföl
dön is különböző megítéléssel szóltak és szólnak — az alaptevékenységen kívüli kiegészítő 
tevékenység. Ez a méretében és jelentőségében döntő növénytermelés és állattenyésztés 
mellett a mezőgazdasági vállalatok tevékenységének, agrárpolitikánk eredményességének 
nagyon lényeges összetevője. Részesedése a mezőgazdasági termelési értékből ma már 
meghaladja a 30%-ot. ( . . . ) 

A magyar mezőgazdaság fontos jellemzője még, hogy ágazatonként változó mérték
ben exportra is termel. A mezőgazdasági termények és termékek mintegy 30%-át expor
táljuk, s az ágazat külkereskedelmi mérlege pozitív. 

Mezőgazdaságunk eredményei az elmúlt 25 év során egész társadalmunk aktív támo
gatásával valósultak meg, elsősorban azonban mégis azok hajtották végre, akik a szocialis
ta átszervezést követően megmaradtak a mezőgazdaságban. Csak összehasonlításul szeret
ném emlékezetükbe idézni, hogy a felszabadulás után, a földreformot követően az ország 
lakosságának több mint 50%-a a mezőgazdaságban dolgozott, és még a hatvanas évek ele
jén is közel 40 százalékos volt ez az arány. Ma a mezőgazdaságban foglalkoztatottak szá
ma nem éri el az összes dolgozó 20 százalékát, s annak is jelentős része, több mint harma
da az úgynevezett kiegészítő ágazatokban, tehát nem közvetlenül a mezőgazdaságban 
tevékenykedik. Elmondhatjuk tehát, hogy a nagyüzemekben, közvetlenül a növényterme
lésben és állattenyésztésben ma az összes dolgozók mintegy 11—12 százaléka van jelen, 
ami ha hazánk mezőgazdasági termelésének területi arányát és struktúráját is figyelembe 
vesszük, a nagyüzemekben megközelíti a fejlett ipari államok hasonló mutatóit. 

Abban, hogy a mezőgazdasági népesség — csökkenése ellenére — a már említett 
eredményeket érte el, a felhasznált anyagok és eszközök mennyisége és minősége mellett 
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nagy szerepe volt a megnövekedett szakmai és egyéb ismereteknek, a tudásnak és a kész
ségnek. A mezőgazdaságban dolgozók közül ma már csak minden ötödik, hatodik a segéd
munkás, alig néhány százalékkal több, mint az egyéb népgazdasági ágazatokban. A dolgo
zóknak közel fele betanított munkás, ami egy-egy részterületen, sok esetben felnőtt kor
ban elsajátított, a szakmunkás ismereteket megközelítő képzettséget jelent. Az összes dol
gozóknak több mint 30 százaléka szakmunkás, s közülük jelentős számú a középfokú vég
zettségű. Nagyüzemeinkben ma több mint 40 ezer középfokú és több mint 20 ezer egye
temi és főiskolai végzettségű szakember dolgozik. Ez az összes mezőgazdasági felsőfokú 
végzettségűeknek közel kétharmada, s messze meghaladja a nyugati országokban a ter
melőüzemekben levő szakemberek arányát. 

Az oktatás, a kutatás, az igazgatás, valamint a mezőgazdasággal kapcsolatban levő 
más intézmények és szervezetek szakembereivel együtt ők a legfontosabb letéteményesei 
a mezőgazdaság fejlesztésének. 

A nagyobb létszámú felsőfokú mezőgazdasági szakemberképzés — a műszaki, a pe
dagógiai és más területekhez hasonlóan — az 50-es évek elején indult meg. Ezzel a mező
gazdaság szocialista átszervezésével előttünk álló feladatokra készültünk. Ma, 30—35 év 
múltán az akkor képzettek közül sokan most érik el a nyugdíjkorhatárt. Erre a folyamatra 
jellemző, hogy ezelőtt alig hat-hét éve még a termelőszövetkezeti elnököknek kevesebb 
mint egyharmada volt egyetemi és főiskolai végzettségű, ma viszont arányuk megközelíti 
a kétharmadot. A vállalati szakmai vezetőknél ez az arány 50 százalékról 75 százalékra 
növekedett. ( . . . ) 

A mezőgazdasági szakoktatás, azon belül a felsőoktatás hallgatói létszáma az elmúlt 
időszakban számszerűen csökkent, az oktatás lehetőségei azonban jelentősen megnőttek 
és tartalmában is megújultak. Van azonban valami, ami agrárfelsőoktatásunk kezdetei óta, 
közel 200 éve, véleményem szerint helyesen, alapjaiban nem változott: az, hogy a terme
lés irányítására képzett szakembereknek termesztési-biológiai, műszaki-technikai és öko
nómiai tartalmú képzést adunk. Nem volt véletlen, hogy régebben a felsőfokú mezőgazda
sági szakembereket okleveles gazdának vagy mezőgazdának nevezték. Gazdának, aki — 
alkalmazkodva a természeti és társadalmi-gazdasági körülményekhez — nemcsak termel, 
hanem gazdálkodik, méghozzá jövedelmezően gazdálkodik a rendelkezésére álló termelő
erőkkel. A mezőgazdasági nagyüzemek mértének növekedése és az őket kiszolgáló és se
gítő vállalatok és intézmények igényei szerint külföldön és nálunk is az utóbbi időben ez 
a képzés olymódon fejlődött tovább, hogy külön képezünk a vállalatok műszaki irányítá
sát és fejlesztését ellátó mezőgazdasági gépészmérnököket és a vállalati ökonómiai felada
tokra üzemszervező agrármérnököket. A vállalat egész tevékenységét áttekintő, ilyen 
szemléletet biztosító három ismeretkör azonban eltérő mértékben ugyan, de mindhárom 
képzési formában megmaradt. Ez segíti a szakemberek együttműködését, s azt, hogy a 
munka során jobban megérthessék egymást. 

Emellett a mezőgazdaság a határterületeken más alapképzettségű szakemberek kap
csolódását, segítségét is igényli. Elég, ha azokra az építész, gépész, vegyész és más mérnö
kökre, jogászokra és egyéb szakemberekre utalok, akikből ma már többezren dolgoznak 
a mezőgazdaságban, de úgy látjuk, hogy még mindig nem elegen. Velük együtt is a csök
kenő létszámú mezőgazdasági szakembergárda a jövőben csak úgy tudja ellátni megfelelő-
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en a feladatát, ha erősödik a munka irányítását végző jól felkészült technikusok, valamint 
a szak- és betanított munkások tábora. 

A mezőgazdaságban az új ismeretek fogadása, helyi adaptálása, a technológia alkal
mazása az üzemekben is magas felkészültségű, felsőfokon képzett szakembereket kíván. 
A mezőgazdasági termelésben gyorsan változnak az ökológiai körülmények, a termelés 
igényei évenként, sőt, éven belül és tájanként is nagyon eltérőek lehetnek. A mezőgazda
sági szakember feladata, hogy a megszerkesztett technológiába eleve betervezett feltételek 
között alkalmazkodni tudjon ehhez a növény fejlődésétől és az adott ökológiai körülmé
nyektől függő mindenkori helyzethez. E tekintetben tehát a mezőgazdasági mérnök fel
adata részben más, mint a technológus műszaki szakemberek többségéé, akiknek azt kell 
megvalósítani, "ami a rajzon van", s ami attól eltér, az már hiba, vagy helyes változtatás 
esetén újítás. A mezőgazdasági- és kertészmérnöknek arra is figyelemmel kell lennie, amit 
a technológiai terv megvalósítása során, ahhoz mintegy állandó kiegészítésként "a termé
szet rajzol". 

A technológia szerkesztési alapjainak fejlesztése már inkább kutatási munka, ame
lyet részben kutató-, részben felsőoktatási intézményeink végeznek. Az utóbbi feladata 
még a diszciplínának, a tudományterület ismereteinek a folyamatos gondozása és fejlesz
tése. Tehát az, hogy a bármely forrásból rendelkezésre álló, a technológiákba már beépít
hető vagy a még csak előremutató ismereteket folyamatosan összegyűjtsék és rendszerez
zék. A komplex fejlesztés ugyanis nem jelentheti, hogy a technológia minden elemét fo
lyamatosan kísérletesen vizsgáljuk, kutassuk. Ehhez nincs meg a lehetőségünk. Kutatói 
feladat az, hogy rendszeresen kiemeljük a technológiának azokat az elemeit, amelyek mé
lyebb vizsgálatot, kutató-fejlesztő tevékenységet kívánnak. 

Úgy gondolom, az eddigiekből is világosan kitűnt, hogy a mezőgazdaság milyen sok
rétűen kapcsolódik a társadalomhoz, az élő és élettelen természethez s természetesen 
azok tudományos problémáihoz. Az élet szinte bármely területén kialakuló új ismeret 
valamilyen formában előbb vagy utóbb a mezőgazdaságra is hatással van. Ki gondolta 
volna az első szputnyik fellövése idején, hogy a műholdak által készített felvételek milyen 
beható tájékoztatást adnak majd egyes növények fejlődésének állapotáról országonként, 
országrészenként, sőt, esetenként üzemi méretekben. Ezért szoktuk mondani, hogy a fej
lesztés új lehetőségei többnyire a tudományterületek határán jönnek létre. Ehhez a szfé
rához egyrészt mezőgazdasági oldalról ilyen képzettséggel és szemlélettel, a mezőgazdaság 
igényeinek és lehetőségeinek ismeretében lehet közelíteni. Másrészt segítségül hívjuk szin
te minden más tudomány művelőit, egy-egy részterület mélyebb ismerőit, hogy velük 
együttműködve tudásunkat mezőgazdasági vonatkozásban továbbfejleszthessük. 

A mezőgazdaság előtt álló kutatási feladatok még csak címszerű felsorolása is meg
haladja e rövid előadás kereteit. 
A fejlesztés kitűzött céljai: 
— a hozamok növelése, a termelési biztonság és a minőség javítása; 
— a munka termelékenységének növelése; 
— a termelés gazdaságosságának javítása; 
— a melléktermékek és új erőforrások hatékonyabb felhasználása 
jelzi azt a sokrétű feladatot, amely előttünk áll. 
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Az élelmiszertermelés termékei iránt a világpiacon tartós kereslet tapasztalható, 
még ha az nincs is mindig lefedve kellő fizetőképességgel. A fizetőképes piacokon ezért 
nagy a verseny, amelyben mi is csak gazdaságosan előállított, jó minőségű áruval tudunk 
helytállni. Kutatási feladataink tehát elsősorban ezt támasztják alá. 

Előadásomban talán sikerült megvilágítanom a mezőgazdaság helyzetét és az előt
tünk álló feladatokat. Szerettem volna kiemelten rámutatni a mezőgazdasági termelés sok
rétűségére, amely a vele foglalkozóktól is sokszínű, sokrétű, naprakész munkát, sőt, a 
kutatás-fejlesztés területén a holnap, holnapután technológiáját segítő tevékenységet kí
ván. Nekünk a kistermelők, egyes ágazatokban tíz- vagy százezres táborát épp úgy segíte
nünk, szolgálnunk kell, mint az egy-egy résztémával foglalkozó, esetleg még nyomtatás
ban sem levő új ismeretet kereső kutatót. A mi könyvtáraink a községi kultúrházak 
könyvtárától a legfejlettebb technikával dolgozó dokumentációs központokig egyre job
ban felkészülnek erre a feladatra. E mellett a mezőgazdaság dolgozói, hasonlóan minden 
más állampolgárhoz — s közülük a mezőgazdasági szakemberek, mint értelmiségiek külö
nösen — igénylik a kulturális és közélet tevékenységhez és főként önmaga műveléséhez 
a könyvtárak mindenirányú segítségét. 

A magam és ágazatunk nevében megköszönöm mindazt, amit e téren eddig nyújtot
tak és biztos vagyok benne, hogy támogatásukat, segítségüket a jövőben is megkapjuk! 
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HUSZÁR ISTVÁN 
a Társadalomtudományi Intézet igazgatója, 
a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának tagja 

TÁRSADALMI HALADÁS ÉS A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
KUTATÁSOK 

Köszönöm, hogy e fórumon szólhatok, s mindjárt mentegetőzéssel kezdem: az elő
adás címében hallatlan nehéz leckét kaptam. A társadalmi haladás és a társadalomtudo
mányok összefüggésének sokoldalú, árnyalt bemutatása — már csak az adott időkeretek 
korlátai miatt is — aligha lehetséges. Ezért vállalnom kell azt a "kockázatot", hogy saját 
belátásom szerint — remélem nem félreértve a vándorgyűlés szervezőinek sugalmazását — 
a címben meghatározott tematikából válogatok, néhány, általam fontosnak ítélt kérdés
ről szólok. 

A politika és a tudomány viszonyáról 
A szocializmus épülete, építése hatalmas tudományos alkotásként is értékelhető. 

Ezért van az, hogy pártunk, a politikai vezetés igényli a tudományos kutatást a szocialista 
építés bonyolult napi és nem kevésbé összetett, nagytávlatú kérdéseinek sikeres megoldá
sához. De bármennyire is egyszerűnek, axiomatikusnak is tűnik ez az alapállás, a politika 
és a tudomány kapcsolatában időről-időre akad zavar, félreértés. Ezt a felerősödő s le
csillapodó viták, eszmecserék egyike-másika is jelzi. Majd ismételten megállapíthatjuk, 
hogy pártunk Központi Bizottsága az 1969-ben elfogadott Tudománypolitikai irányelvek
ben ezt a kölcsönös viszonyt lényegében helyesen határozta meg. 

A politika és a tudomány kapcsolatának szövevényében a párt feladata biztosítani 
az alkotó tudományos munka megfelelő társadalmi és politikai feltételeit, fejleszteni azo
kat a kereteket, — módszereket és intézményeket — amelyek biztosítják a tudomány és a 
társadalmi gyakorlat élő kapcsolatát; feladata továbbá: agyakorlatban felmerült tudomá
nyos eredmények "visszajelzése", megerősítése vagy kritikája. A párt a feltételek biztosí
tása céljából a tudomány önállóságának, a kutatómunka szabadságának elvéből indul ki, 
nem vállalkozhat a tudományos viták eldöntésére, a kutatás módszereinek előírására. S ne 
feledjük: a nemzetközi és a hazai társadalmi, gazdasági, kulturális, ideológiai folyamatok 
gyors, meglepetéseket is gyakran okozó változása megköveteli számos elméleti tétel újra-
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gondolásat, eddig nem — esetleg nem kellően, vagy nem helyesen — ismert összefüggés fel
tárását, megfogalmazását. A szocialista építés irányításának alapkérdése: mennyire támasz
kodhat, illetve képes támaszkodni azokra a valóságos elméleti teljesítményekre, amelyek 
segítségével korunk nagy problémái helyesen közelíthetők meg. Vagyis: a gyakorlat igénye 
fokozódik az elmélet iránt. Másképpen: a tudomány valóságfeltáró funkciója mellett erő
södik döntéselőkészítő, cselekvést megalapozó szerepe. Soha nem volt annyira igaz a köz
ismert tétel mint ma: nincs gyakorlatibb dolog a jó elméletnél. 

Ezért és ilyen alapokon kell mindig és most különösen újragondolni a tudomány és 
politika — az elmélet és a gyakorlat — közötti közvetlen kapcsolat, az ún. áttétel tartalmi, 
módszerbeli és intézményi megoldásait. Talán nem lehet az sem véletlen, hogy a követel
mények, igények fokozódásával egyidőben örvendetesen tapasztalható a társadalomtudo
mányok növekvő érzékenysége az időszerű gyakorlati problémák iránt. Az ilyen kölcsö
nös közeledés - inkább közös tevékenység és gondolkozás — körülményei közepette is 
akad — s időnként határozottan hangot is kap — kölcsönös elégedetlenség egyfelől a meg
levő tudományos eredmények nem kellő gyakorlati hasznosítása, másfelől a gyakorlati 
problémákhoz nem megfelelően igazodó tudományos tevékenység miatt. 

S most ezzel kapcsolatban megkockáztatok egy nem éppen hízelgő megállapítást:az 
említett körülmények sajnos mind a tudomány, mind a politika "munkásai" számára lehe
tővé tesznek, illetve "megengednek" egyfajta kényelmes távolságtartást a másik szféra kö
vetelményeitől. Ki ne hallott volna még bizalmatlanságot, fenntartást a tudomány iránt 
egyfelől, arisztokratizmust a kutatásnál másfelől. S az csak természetes, hogy mindez 
gátja az érdemi partneri együttműködésnek. 

Társadalomtudományról lévén szó, nem feledkezhetünk meg a tudomány ideológiai 
funkciójáról sem. Talán érzékeltettem: szocialista építőmunkánkban a tudomány nagy és 
egyre nagyobb hatású eszköz a valóság átalakításában, de tegyük hozzá: az emberek gon
dolkodásának formálásában. Ezért a Tudománypolitikai irányelvek a kutatói szabadság 
mellett egyenrangúként fogalmazta meg a kutatók társadalmi, politikai felelősségét. (...) 
( . . . ) 

A kutatás és fejlődésünk néhány időszerű gondja 
Az elmondottakból már érthetővé válik az a hazai gyakorlat, hogy a párt és a kor

mány hosszú- és középtávú tervekben határozza meg a főbb kutatandó társadalomtudo
mányi témákat, amelyek ezután a különböző állami (akadémiai, egyetemi) és társadalmi 
szervezetek (párt, szakszervezet, KISZ stb.) kutatóintézmények kutatási programjait meg
alapozzák. A gyakorlati politikai döntések szempontjából lényegesek azok a kutatások, 
amelyek a pártkongresszusokon megfogalmazott igényekből fakadóan az MSZMP KB mel
lett működő agitációs- és propaganda bizottság ajánlásai alapján az állami kutatások szer
ves részévé válnak. Példaként említem, hogy az 1976—1980 közötti tervidőszakban nyolc 
témakörben folyt eredményes kutatás. Ezek közül hat kutatás rövidített zárótanulmányát 
közölte a Társadalmi Szemle 1980. évi számaiban; a kutatások teljes anyaga két kötetben 
jelent meg a Kossuth Könyvkiadónál. 

Az 1981—1985 közötti társadalomtudományi kutatási tervek ennek megfelelően 
készültek. Csak a tájékoztatás kedvéért megemlítem, hogy három állami és egy párt ún. 
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"társadalomtudományi kiemelési rendszer" szerint szerveződnek a kutatási témák. Ugy 
gondolom, hogy a könyvtárosok, levéltárosok számára is hasznos ezek ismerete, hiszen 
orientálhatja gyűjtő és szakirodalmi információs munkájukat. 

Az állami "kiemelések" között legjelentősebbek a kormányszintű főirányok, cél
programok. Ezek nagyrésze műszaki és agrár jellegű téma, de helyet kaptak a kutatási té
mák között nagy jelentőségű, hosszútávú társadalomtudományi kutatási feladatok is, 
többek között pl. a gazdaságpolitika tudományos megalapozása; a szocialista vállalatkuta
tás; a közigazgatás komplex fejlesztése; a köznevelési rendszer fejlesztése; a társadalmi 
struktúra, az életmód és a tudat fejlődése, a településfejlődés és kulturális-nemzeti hagyo
mányaink ápolása. 

Számos középtávú kutatási terv készült - ugyancsak a kormány támogatásával. 
Ezek feladata nagyrészt a gyakorlati politikai döntések előkészítése, pl. vállalatszervezeti 
kérdésekben, szociálpolitikai koncepció kidolgozása; a közoktatási rendszer fejlesztése. 

Az állami "kiemelések" harmadik típusát az ún. tárcaszintű kutatások képezik, ezek 
között némelyek országos jelentőségűek. 

Az MSZMP KB agitációs- és propaganda bizottságának ajánlása alapján kilenc témá
ban indult kutatás, ezek közül néhány részét képezi a kormány által támogatott kuta
tási főiránynak, illetve középtávú tervnek; sajátosságuk azonban abban van, hogy közvet
lenül kapcsolódnak a párt következő kongresszusának, illetve a párt által vizsgált kérdések 
előkészítéséhez. 

Az elmondottak érzékeltetik, hogy a társadalomtudományi kutatások szervezeti 
rendszere tagolt, s ezt még tovább tagolja a különböző kutatóintézetek differenciáltsága. 
Ismert, hogy hozzákezdtünk a kutatóintézeti hálózat felülvizsgálásához, korszerűsítésé
hez, a jelenleginél integráltabb, a gyakorlathoz közelebb álló rendszerének kialakításához. 
A Kormány Tudománypolitikai Bizottságára és különösen egyik munkabizottságára, a 
Társadalomtudományi Koordinációs Bizottságra komoly feladatok hárulnak a kutatások 
összehangolásában. Szakítanunk kell azzal a gyakorlattal, hogy a társadalmat, az egyes 
társadalmi jelenségeket atomizáltán, anyagi és szellemi erőket pazarolva, olykor-olykor kis 
hatékonysággal vizsgáljuk. A társadalmat a maga totalitásában kell vizsgálnunk, s többek 
között ennek tudható be, hogy a társadalomtudományokban megnövekedett az inter
diszciplináris kutatások iránti igény. 

A részletek az egészben nyernek értelmet és meghatározó szerepet. A társadalmi fo
lyamatokat befolyásolni, változtatni — tegyük hozzá: megérteni - akarók számára ez 
törvény. ( . . . ) 

A kutatómunkánkban nem a divatnak hódolunk, hanem fontos követelményt, 
igényt szeretnénk kielégíteni. Igy keressük a választ a társadalmi fejlődés új és újabb kér
déseire, eszközt a társadalmi célok közelítésére, s mint már említettem, az új körülmé
nyek fényében az is gyakori, hogy a korábban megválaszolt, vagy megválaszolnak hitt 
kérdések sürgetnek új megközelítéseket. Ebben nincs semmi meglepő: a marxizmus-leni
nizmus nem zárt rendszer, hanem élő, fejlődő, új elemekkel gazdagodó tudomány, amely 
módszerében "a megőrizni-meghaladni" dialektikáját követi. ( . . . ) 

A társadalmi közvéleményt talán leginkább a gazdasági fejlődés kérdése foglalkoz
tatja, s ezen belül olyan, ma már kulcsszavakkal jelezhető gondok, mint a gazdasági növe-
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kedés ütemének csökkentése, a külgazdasági egyensúly megteremtése, a termelés szerke
zetének átalakítása, a kisvállalkozások beilleszkedése a gazdasági struktúrába, az életszín
vonal megőrzése és így tovább. A párt XI I . kongresszusa foglalkozott ezekkel a kérdések
kel, nyíltan feltárta a gondokat. Minden bizonnyal ezzel magyarázható, hogy az ország 
lakói általában megértéssel fogadják a kényszerítő intézkedéseket. Mind gyakrabban vető
dik fel azonban az a kérdés, hogy meddig terjed a társadalom "tűrőképessége". Szeret
ném, ha ezt sohasem tudnánk meg. 

Úgy gondolom, hogy e tanácskozáson nem kell fejtegetésekbe bocsátkoznom a 
fentebb említett problémák okairól, hiszen eléggé közismertek. ( . . . ) 

Mégis: előttünk a feladat, hogy tanulmányozzuk és feltárjuk társadalmunk adaptá
ciós képességét, innovatív jellegének erősítését fokozó tényezőket, tehát azt, hogy társa
dalmunk mennyire képes a változó külső és belső körülményekhez alkalmazkodni, meny
nyire képes az ebben a folyamatban keletkező konfliktusokat kezelni, mennyire képes a 
további fejlődés érdekében megújulni. Természetesen ezzel együtt a képességet akadályo
zó tényezőket is fel kell tárni. E témakörben — az MSZMP agitációs- és propagandabizott
ságának ajánlásai alapján - az MTA Szociológiai Intézete folytat kutatást, támaszkodva 
más kutatóintézetek hasonló vizsgálódásaira is. ( . . . ) 

Másik fontos kutatási feladat gazdaságunk szervezeti rendszerének kritikai vizsgála
ta és fejlesztési javaslatok kidolgozása. Ez szorosan kapcsolódik a gazdaságirányítás rend
szerének továbbfejlesztéséhez. A gazdaságirányítási rendszer 1968-ban bevezetett reform
ja óta változások következtek be a vállalati gazdálkodásban, a tervezés és szabályozás 
rendszerében, a döntési hatáskörök megosztásában. Ugyanakkor nem került sor jelentő
sebb szervezeti átalakításra sem a gazdálkodó egységek, sem az állami gazdaságirányító 
apparátus tagolódásában, felépítésében. Bebizonyosodott, hogy a jelenlegi szervezeti rend
szer sok tekintetben akadályozza a gazdasági hatékonyság növekedését, a termelési szer
kezet szükséges átalakítását, a külgazdasági nehézségek megoldását, a belső piac igényei
nek kielégítését, a gazdasági mechanizmus előnyös oldalainak kibontakozását. 

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében folyó kutatás felöleli a gazdasági alap
egységek tagolódásának és az állami gazdaságirányító apparátus, az érdekképviseleti köz
pontok, tanácsok felépítésének vizsgálatát; a gazdálkodó és gazdaság irányító szervezetek 
funkcióinak, döntési köreik jogi megosztásának e szervezetek tényleges működésének 
elemzését; a szubjektív tényezők (vezetők) szerepének, a centralizáció-decentralizáció 
alakulásának jellemzését, s annak a bemutatását, hogy milyen a vállalatok vezetőségének 
kapcsolata a vállalati és területi politikai és társadalmi szervekkel. 

E témához szorosan kapcsolódik a "Szocialista vállalat" elnevezésű kutatás, amely 
gyakorlatilag már 1976 óta folyik, s feladata a vállalatirányítás tevékenységének komplex 
vizsgálata — közgazdasági, jogi, szociológiai, szervezés-és vezetéstudományi szempontból; 
differenciált leírást kell adnia a vállalati típusok jellemzőiről, a vállalatok működésének 
hajtóerőiről, a fejlődésük dinamikáját biztosító tényezőkről, a vállalatok racionalizáló, 
innováló tevékenységének eredményességét biztosító feltételekről; a vezetés és a szakap
parátus munkájáról; a vállalati belső mechanizmus működésének jellemzőiről, az üzemi 
demokrácia működéséről, s a vállalatok együttműködési készségének, rugalmasságának, 
piaci aktivitásának alakulásáról. 
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Gazdaságunk fejlesztése, adaptációs-megújulási képességének fokozása, külgazdasá
gunk feltételeinek javítása népünk életszínvonala emelésének legfontosabb feltétele. Pár
tunk XI I . kongresszusa gazdasági lehetőségeink reális felmérése alapján az életszínvonal
politikában az eddig elért színvonal megőrzését tűzte ki célul. ( . . . ) A gazdaságpolitiká
val szoros összhangban, kölcsönös meghatározottságban kell meghatároznunk a szociál
politikát is, amely sajátos szabályozó szerepet tölt be az emberek életszínvonalának ala
kításában. 

Az elmúlt kutatási tervidőszakban az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézeté
ben vizsgáltuk az egyenlőségi-egyenlőtlenségi viszonyok tudati tükröződését. A kutatások 
eredményeiből az a következtetés vonható le, hogy egyfelől az emberek már a fejlettsé
günk mai fokán olyan egyenlőségi viszonyokat szeretnének látni, amelyek talán csak a 
szocializmus fejlettebb fokán vagy csak a kommunizmusban valósíthatók meg (itt a 
"meghirdetett" célok és a valóság szétválásáról van szó), másfelől — s ez is jellemző — na
gyobb teret követelnek az egyéni teljesítmény szerinti életszínvonal-differenciálódásnak. 

Az elmondottak talán érzékeltetik, hogy vannak viták és bizonytalanságok a szociál
politika körül. Ezért lehet üdvözölni az "Általános szociálpolitikai koncepció kialakítását 
szolgáló kutatási program" kidolgozását a középtávú kutatások keretében, az MTA Szo
ciológiai Intézete gondozásában. A kutatás célja az, hogy tisztázza a szociálpolitika alap
vető elméleti kérdéseit; a szociálpolitika fogalmát, társadalmi feladatát, működési terét; 
viszonyát a politika más területeihez és a szociálpolitikai intézményrendszerét. ( . . . ) 

A gazdaság- és szociálpolitika eredményei és problémái meghatározott társadalmi 
viszonyrendszerben érvényesülnek, hatnak. Társadalmi fejlődésünk menetében szükség
szerűen vetődött fel az az igény, hogy tudományos módszerekkel vizsgálni kell a társada
lom és a gazdaság közötti kölcsönhatásokat. E felismerés alapján szerveztünk a Társada
lomtudományi Intézetben kutatócsoportot a társadalom és gazdaság kölcsönhatásainak 
tanulmányozására, s ehhez a kutatócsoporthoz kapcsolódik az MSZMP KB agitációs- és 
propagandabizottsága által javasolt 'Társadalmi-gazdasági fejlődésünk tendenciái, ellent
mondásai a nyolcvanas években" c. téma vizsgálata. 

A kutatásnak a közelmúlt és a jelenlegi konkrét magyarországi társadalmi-gazdasági 
folyamatainak elemzését kell elvégeznie, s mozgásában, dinamikájában kell bemutatnia a 
makro- és mikroszintű összefüggéseket. A kutatásokban teret kapnak majd az előrejelzés 
elemei, s a fejlődési tendenciák és konfliktusos helyzetek bemutatása mellett a társada
lomirányítás tudományos megalapozását is szolgálják. Ezért szorgalmazni fogjuk az alter
natív társadalompolitikai javaslatok kidolgozását több területen. ( . . . ) 

A társadalomtudományi kutatásokban figyelemre méltó eredményeket tudunk fel
mutatni a társadalom osztály- és rétegszerkezetének vizsgálatában. Történelmi és szocioló
giai elemzéseink nyomon követték, dokumentálták és szintetizálták azokat a mélyreható 
változásokat, amelyek társadalmunk szerkezetében a felszabadulás óta végbementek. 
A szocialista tulajdonviszonyok kialakulásához kapcsolódóan zajlottak a magyar társada
lom szerkezetén belüli nagyléptékű makrostrukturális változások, amelyek eredménye
ként kialakult társadalmunk jelenlegi szerkezeti aránya. 

Most — úgy tűnik — a társadalmi struktúrában a minőségi változások kerültek elő
térbe: jelentés mértékben előrehaladt a társadalmi osztályok és rétegek egymáshoz közele-
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désének folyamata, s az egyes társadalmi rétegeken belüli differenciálódás. Kutatásaink 
egyik érdekes következtetése, hogy ma már sokkal nagyobb különbségek figyelhetők meg 
egy-egy társadalmi osztályon belül pl. az életszínvonal tekintetében, mint pl. a munkásság 
és a parasztság között. A társadalmi osztályok és rétegek közeledésével elmosódnak a ko
rábbi klasszikus osztályhatárok. A szocialista tulajdonviszonyok kialakulásával, a nagy
üzemi mezőgazdaság ipari jellegének erősödésével megváltoztak a parasztságra korábban 
jellemző vonások. Ennek következtében pl. elméletileg fontos tisztázni a parasztság szo
ciológiai és politikai értelmezését. 

Az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetében folytatjuk a társadalmi struktú
rával kapcsolatos vizsgálódásokat, az intézet "A társadalmi struktúra, az életmód és a tu
dat alakulása Magyarországon" c. kormányszintű, hosszú távú kutatási program koordiná
tora és bázisintézménye. E kutatás újszerűsége abban van, hogy egyesíti a korábban önál
ló témaként vizsgált társadalmi struktúrát, életmódot és tudatot. E koordinált kutatással 
— lényegében azonos mintavételre támaszkodva — pontosabban jellemezni tudjuk a társa
dalom rétegjellemzőit. 

A társadalmi struktúra kutatásához szorosan kapcsolódnak "A köznevelési rendszer 
fejlesztését szolgáló kutatások". Már az eddigi vizsgálódások is fényt derítettek arra, hogy 
az iskolának növekvő szerepe van a társadalmi mobilitásban. Társadalmi fejlődésünk szük
ségszerűen vetette fel a közoktatási rendszer továbbfejlesztését, alkalmasabbá tételét a 
gazdaság-foglalkoztatási és kulturális igények és szükségletek jövőbeni kielégítésére; a tár
sadalmilag hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására, az esélyegyenlőség növelésére. 
A Művelődési Minisztérium Oktatáskutató Központja a bázisintézménye e kutatásoknak. 

A Társadalomtudományi Intézetben számos egyéb ifjúsági témát is kutatunk, s mi 
koordináljuk az ifjúságpolitika tudományos megalapozását szolgáló igen szerteágazó 
kutatásokat is. 

Társadalmi viszonyainkat elemezve gyakran beleütközünk olyan ellentmondásba, 
amelyről korábban azt hittük, hogy a szocializmus építése közben meg fog szűnni. Manap
ság a tudományos irodalomban, a publicisztikában, a rádió és TV műsoraiban, sőt a szép
irodalomban, irodalmi lapokban egyre gyakrabban olvashatunk a "hátrányos helyzetűek 
problémáiról", a "deviáns jelenségekről", a "beilleszkedési zavarokról" stb. Valóban: ko
rábban élt bennünk az "eszményi társadalom — eszményi emberek" illúziója. Az élet rá
cáfolt ezekre az illúziókra, s most abban a helyzetben vagyunk, hogy szembe kell néznünk 
ezekkel a problémákkal. ( . . . ) 

E problémákat, mint belső fejlődésünk ellentmondásait nekünk kell megoldanunk 
— s intézményesen kell megoldanunk — nem engedhetjük meg, hogy az politikai ellen
feleink manipulációs terrénuma legyen. 

Általános tapasztalat, hogy ha zavarok vagy nehézségek keletkeznek a társadalmi
gazdasági viszonyokban, éreztetik hatásukat a politikai rendszer működésében is. A szo
cializmus politikai rendszerét korábban is vizsgáltuk tudományos módszerekkel, s a jelen
legi kutatási szakaszban is folynak ilyen témájú kutatások. Eddig figyelemre méltó és a 
politika által is felhasznált elemzések készültek a választási rendszer, a közigazgatás, a 
szocialista államiság témakörében. Jelenleg a közigazgatási rendszer továbbfejlesztésének 
lehetőségeivel kapcsolatban folynak kutatások, azt vizsgálva, hogy miként lehetne tovább 
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javítani a kormány, a minisztériumok és országos főhatóságok, a területi közigazgatási 
szervek munkáját; miként lehet hatékonyabbá tenni a közigazgatási munkát a számítás
technikai módszerek alkalmazásával. 

Az MSZMP KB agitációs- és propagandabizottságának témaajánlása alapján a Társa
dalomtudományi Intézetben folynak a kutatások a szocializmus politikai intézményrend
szerének működéséről, s elsősorban arról, hogy a párt hogyan, milyen eszközökkel való
sítja meg a társadalomban vezető szerepét. 

Napjainkban különösen sok cikk jelenik meg a történelmi tudat, a nemzeti identitás 
problémáiról. Meglátásom szerint egy újraértékelési folyamat kezdődött, amelynek meg
van a reális alapja. Ahogy távolodunk az ötvenes évekbeli dogmatikus történelemírás kö
töttségeinek hatása alól, úgy válik egyre szélesebbé és színesebbé az értékelési skála, néha 
zavarokat is okozva. Gondoljunk csak a "Tények és tanúk" sorozatban megjelent, igen 
eltérő színvonalú és értékű, szemléletében "pluralista" művek sokaságára. A dogmatikus 
történelemszemlélettel való leszámolás jegyében sorra jelennek meg különböző műfajú 
művek az 1945-1948 közötti időszakról (esetenként nem kevés nosztalgiával az akkori 
pluralisztikus politikai rendszer iránt), az ötvenes évek ún. "sötét korszakáról". Ezek kö
zött a művek között jócskán akadnak vitatható értékelések is, amelyek azonban nem kap
nak megfelelő kritikát. S mi tagadás, akadnak nacionalista beállítású írások is, amelyek 
szépíteni akarják történelmünk "szeplős foltjait". 

Történelmünkben jócskán vannak sürgősen tisztázandó kérdések, mert a most fel
növekvő nemzedék történelmi ismerete rendkívül hiányos, ma már történelmi korszak
ként értékelhető évtizedek esnek ki a történelmi ismeretekből. Konkrétan az elmúlt 37 év 
s ezen belül is az 1957 óta megtett út átfogó történelmi értékelésének hiányára is gondo
lok. Örvendetes, hogy a 25 év fejlődését elemző, "Válság és megújulás" címen tartott kon
ferencia megtette az első lépést e hiány pótlására. S az is jó, hogy végre országos tanácsko
záson (Egerben) foglalkoztak a történelemoktatás és a történelmi szemlélet formálásának 
feladataival. Szükség van azonban egy tudományos értékű összegezésre, mert tovább mé
lyülhet a fiatalok történelmi ismereteinek hiánya, s ez zavart okozhat a nemzedékek kö
zötti kommunikációban is. 

A párt felismerte a hiányt, s az agitációs- és propagandabizottság kezdeményezésé
re kutatás indul a nemzeti, történelmi hagyományok kérdéskörének tisztázására, a téma 
beható vizsgálására. 

Összegezésül elmondhatjuk, hogy a reális problémák iránt érzékeny, az alternatívá
kat feltáró, jövőre orientált társadalomtudományi kutatásokat kell szorgalmaznunk és 
művelnünk, amelyek képesek a társadalmi fejlődés objektív irányainak megfelelően be
folyásolni, segíteni a politikát a társadalompolitikai feladatok megtervezésében és a kitű
zött célok megvalósításában. 

A könyvtárak, a levéltárak és a társadalomtudományi kutatások 
Nem lévén könyvtári szakember, nem kívánok részletesen, s szakszerűen nem is 

tudnék foglalkozni azzal, hogy a könyvtárak és levéltárak milyen módon segítsék és ve
gyenek részt a társadalomtudományi kutatásokban. Ezért elsősorban a társadalomtudo
mányi kutatási igények oldaláról vetnék fel néhány kérdést. 
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Az nyilvánvaló, hogy minden tudományos intézmény a saját keretei között igyek
szik megteremteni a könyvtári-dokumentációs bázisát saját kutatásai szakirodalmi infor
mációjának biztosítására. Tapasztalataim szerint ezek az intézményi keretek között mű
ködő könyvtári-dokumentációs részlegek igen eltérő módszerekkel és hatékonysággal dol
goznak — s országosan — a feldolgozásokban igen sok a párhuzamosság, nagyon eltérő a 
feldolgozások kutatási felhasználhatósága. 

Ezért támogatásra érdemesnek (sőt szükségesnek) tartom az egységes társadalom
tudományi információs hálózat kiépítését. Ez a munka 1977-ben már elkezdődött a Tár
sadalomtudományi Információs Munkacsoport létrehozásával, amely eddig több felmérést 
végzett, tervkoncepciót dolgozott ki. 

Jelenleg igen eredményesnek (mintaszerűnek) tekinthetjük az Országgyűlési Könyv
tár információs szolgáltatásait jogtudományi és világpolitikai kérdésekben. A Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem és a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárainak bázisán 
megkezdődött egy központi közgazdaságtudományi információszolgáltatás, a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtárban pedig a szociológiai szakirodalmi információellátás kialakítása. 
Folyamatban van a pedagógiai információs szolgáltatás kiépítése is. 

Az országos szintű, rendszerszerű társadalomtudományi információellátás megte
remtése azért is indokolt, hogy könnyebb legyen bekapcsolódásunk a különböző nemzet
közi (szocialista és nem szocialista) információs rendszerekbe. Megkülönböztetett módon 
támogatjuk a szocialista országok Nemzetközi Társadalomtudományi Információs Rend
szerének (MISZON) munkáját, az egységes automatizált információszolgáltatás létrehozá
sát, a tartalmilag egyeztetett tevékenység fejlesztését. 

A bővülő társadalomtudományi kutatások szükségszerűen felvetik egy ugyancsak 
egységes társadalomtudományi adattár kidolgozását, a kutatási eredmények bármikori fel
használását döntéselőkészítő anyagok összeállításához. 

A levéltárak tudományos munkáját (szervezeti kereteit és munkamódszereit) rende
letekben szabályozták. A levéltárak fontos forráslelőhelyek, amelyek — szerintem — nin
csenek eléggé kiaknázva. Gyakorlati tapasztalataimból tudom, hogy milyen sok gondot, 
nehézséget okoz a minisztériumok, országos főhatóságok, vállalatok, trösztök átszervezé
se, megszüntetése, levéltári anyagainak beolvasztása a fogadó intézmény levéltárába. Óriá
si fizikai, szellemi és idegi terheket ró ez a levéltárak munkatársaira. Úgy érzem, hogy az 
illetékes szerveknek, hatóságoknak több figyelmet kell fordítaniuk a levéltárakra, s a je
lenleginél jobban bekapcsolni a tudományos kutatások vérkeringésébe. 

Befejezésül még egyszer köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam néhány gon
dolatomat a társadalmi haladás és a társadalomtudományok összefüggéseiről. Mi a kutatá
sok irányítói és művelői, első számú segítőinknek, a munkánkban kiinduló pontnak te
kintjük a könyvtárakat és levéltárakat. 

Azt kívánom, hogy munkájukhoz társadalmunk minél jobb feltételeket tudjon biz
tosítani, mert az alkotói munkának ez nélkülözhetetlen feltétele. 

54 



A SZEKCIÓK ÜLÉSEI 

1982. augusztus 28. 





1. MŰSZAKI SZEKCIÓ 

Az online szolgáltatások helyzete és a fejlesztés feladatai 
a műszaki tájékoztatásban 

VAJDA ERIK 
az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 
szakirodalmi információs szolgálatának h. vezetője, 
az MKE alelnöke 

AZ ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK HELYE ÉS SZEREPE 
AZ INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERÉBEN 

Bevezetés: Az "online forradalom", a téma értelmezése és határai 
Ha szakmánknak volt vagy van egy igazi fő célja, vagy — ha úgy tetszik — álma, az 

minden bizonnyal az, hogy a felhasználónak — bárki is legyen az — lehetővé tegyük, hogy 
szolgáltatásaink egész rendszeréből minden információt, amire szüksége van — bárhol is 
jött létre a világon — megkapjon, és ugyanakkor csak azt kapja meg, amire szüksége van. 
Más szóval, a könyvtárosok és tájékoztatók legjobbjai arra törekedtek, hogy a felhasználó 
teljes adatbázisra tudjon támaszkodni, és hogy ebből az egyéni szükségleteinek megfelelő 
információkat teljes körükben megkapja. 

Úgy vélem, sőt biztosra veszem, hogy ennek a célnak az eléréshez azzal a szolgálta
tási móddal kerültünk vagy kerülünk különösen közel, amiről mai összejövetelünkön van 
szó. Ezért e szolgáltatási mód jelentőségét nem lehet túlbecsülni. 

Ha jól számolom, szakmánk létrejötte óta ebbe az irányba, ennek az álomnak a 
megvalósítása érdekében, négy számottevő lépést tettünk. Az első lépés maga a könyv
tárak születése volt, tehát az, hogy " lett" egy olyan intézmény, amely összegyűjti az 
irodalmat, segít abban és abból tájékozódni: feldolgozza úgy, hogy tájékozódni lehessen, 
és rendelkezésre bocsátja azt, ami megvan az ő állományában, sőt, később azt is, ami a 
"környező" könyvtárak állományában van. 

A második lépés tulajdonképpen a dokumentáció létrejötte volt, amikor már arra 
törekedtek, hogy ne csak arról tájékoztassanak, ami az intézmény falain belül, tehát állo
mányban van, hanem lehetőleg mindarról, ami egy adott "témában" a világon létrejött, 
és amit az adott intézmény keretében fel tudnak dolgozni. A harmadik — és tárgyunk, 
célunk szempontjából különösen jelentős — lépés az volt, amikor a tájékoztató szolgála
tok már nem is arra törekedtek, hogy arra alapozva tájékoztassanak, amit ők feldolgoz
nak, hanem mindarra támaszkodjanak, amit bármely, ebből a szempontból számottevő 
intézmény vagy szolgálat feldolgoz. Ilyen megoldáshoz viszont olyan technika kell, ami-
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vei ezt a munkamegosztással létrehozott adatbázisokból nyújtott tájékoztatást meg is 
lehet valósítani. Mindezt tehát gyakorlatilag a számítástechnika könyvtári és információs 
megjelenése tette lehetővé. 

Erre azt mondhatná valaki, hogy az információszolgáltatási forradalom voltaképpen 
ekkor történt, és az online szolgáltatások kialakulása, (ami egyben a "negyedik lépés") 
ehhez képest nem jelent újat. Ha valójában mégis nagyon sok újat jelent, az azért van, 
mert ha pusztán a számítástechnika, sőt akár a külső adatbázisok használatával próbálnók 
megoldani a bárhol, bárki által feldolgozott releváns információk elérését, akkor ez felté
telezte volna, hogy egy intézménynek, vagy egy intézményrendszernek egy ország vagy 
egy szakágazat területén mindazokat a mágnesszalagos adattárakat be kellett volna szerez
nie, amelyekből információt akar adni. Ha ezek az intézmények nem alkotnak hálózatot, 
akkor információt keresni (kerestetni) csak szétforgácsoltán, sok intézménynél tud a több 
adatbázisban érdekélt felhasználó. Ehhez képest jelent forradalmi változást az a bizonyos 
"online lehetőség", amiről beszélünk. 

Mindannyian tudják, hogy maga az online szó tükörfordításban azt jelenti, hogy 
"vonalban", valójában azt, hogy a használó, a "kérdező" távközlési kapcsolatban van a 
számítógéppel. A lényeg azonban nem az, hogy a számítógép, ahelyett, hogy A helyen 
írna ki egy listát és azt elküldenék B helyre, a feldolgozási eredményeket távközlési úton 
továbbítja. A lényeg az, hogy ez az információkeresési mód beavatkozási lehetőséget 
nyújt a számítógépes keresés folyamatába, más szóval: nem az a fontos, hogy ez az üzem
mód online, hanem az, hogy interaktív. Aki interaktív információkeresést végez, az menet 
közben tudja irányítani, pontosítani az információkeresést, sőt menet közben válogathat 
az adatbázisokban. Ezért, bár az egyszerűség kedvéért az "online szolgáltatások" kifeje
zést használjuk a továbbiakban, gondoljanak arra, hogy a lényeg nem a vezeték, hanem 
az információkeresés párbeszédes lebonyolítása. 

Meg egy megjegyzés: az online kapcsolatokról szólva, mindenkor a Magyarországról 
a külföldi adatbázisokban végzett információkeresésről beszélünk. Ez nem jelenti azt, 
hogy az országon belüli dokumentációs-információs rendszerekben nincs, nem lesz és nem 
kell, hogy legyen számottevő online hozzáférési lehetőség, sőt, számos esetben az integ
rált, számítógépes könyvtári, illetve információs rendszereket csak az országon belüli on
line keresés és hálózat, vagy akár az egy-egy intézményen belüli online keresés teszi majd 
eredményessé, gazdaságossá. 

Online vagy "hagyományos" szolgáltatások — hamis alternatíva 
Ha az online szolgáltatási módnak a helyét keressük az információs szolgáltatások 

rendszerében, akkor két területet kell megvizsgálnunk. Az egyik az ún. "hagyományos" 
információs-dokumentációs szolgáltatások területe. Nem szívesen használom a "hagyo
mányos" szót, mert ezek a szolgáltatások is gépesíthetők, korszerű számítógépes techno
lógiára "tehetők át". Tárgyunk szempontjából sokkal helyesebb, ha az első lépésben 
összehasonlítás alapjául szolgáló tevékenységet saját feldolgozáson alapuló dokumentá
ciós-információs tevékenységnek nevezzük. Erről csak röviden szólok, mert az 1981. évi 
vándorgyűlésen igyekeztem elemezni a külföldi, illetve nemzetközi adatbázisokon nyugvó 
és a saját feldolgozásra alapozott szolgáltatások viszonyát. 
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Szilárd meggyőződésem szerint az a lehetőség, hogy külföldi adatbázisokban lehet 
interaktív módon információt keresni, önmagában még nem tette és nem teszi feleslegessé 
a saját feldolgozáson alapuló információs tevékenységet. Nem teszi feleslegessé, elsősor
ban azért, mert nem minden információigény egyforma, sem jellegében, sem a teljesség 
iránti igényében, sem a felhasználó nyelvismeretében, sem pedig a fizetőképes kereslet 
mértékében. Az ilyenformán sokrétű igények nem mindegyikét lehet és nem is mindegyi
két kell "online módon" kielégíteni. Vannak olyanok, amelyeket csak magyar nyelvű 
szolgáltatásokkal tudunk kielégíteni, olyanok, amelyek összetettebb szolgáltatásokat kí
vánnak, mint az "online termékei", a bibliográfiai jegyzékek vagy referátumok (pl. elem
zéseket, összehasonlító értékelést), számos esetben nem áll fenn a lehetőség arra, hogy az 
itt tárgyalt szolgáltatásfajtát vegyék igénybe, de nincs is rá szükségük, mert a teljesség igé
nye nem olyan mértékű, mint a kutatás vagy fejlesztés közvetlen információs alátámasz
tásánál, s be lehet érni valamely koncentrált, jó válogatáson és saját feldolgozáson alapuló 
szolgáltatással. 

Mindez nem az új szolgáltatási mód lebecsülését jelenti, csak azt, hogy nem szabad 
azt hinni, hogy minden területen és minden igény kielégítésekor feleslegessé tenné az or
szágban már kialakult, bevált szolgáltatásokat. 

Offline vagy online szolgáltatások a folyamatos és retrospektív tájékoztatásban 
A másik és izgalmasabb kérdés, hogy az online kapcsolatok feleslegessé teszik-e a 

mágnesszalagos adatbázisok importját és hazai feldolgozását. Ez már sokkal nehezebb kér
dés, amire nem is lehet egyértelműen válaszolni, de azért bizonyos szempontokat rögzí
teni lehet a mindenkori döntéshez. 

A mágnesszalagos adatbázisokra és az online kapcsolatokra gyakorlatilag kétféle 
szolgáltatást lehet alapozni: 
— folyamatos tájékoztatásként (tehát, amikor az igény, a kérdés adott és az információ

keresést az adatbázis(ok) mindenkori növekményében végezzük) szelektív információ
terjesztést vagyis SDI-t (selective dissemination of information), vagy egyszerűbben: 
témafigyelést, 

— retrospektív információkeresést ("irodalomkutatást'), amikor a mindenkori kérdésre 
az adatbázis(ok) egészében (esetleg időben, meghatározott részében) keressük a rele
váns információkat. 

Csak röviden említem meg, hogy nálunk az információs intézmények részéről mél
tatlanul elhanyagolt volt és még ma is elhanyagolt (márpedig, ha az ő részükről elhanya
golt, akkor a kutató sem érzékeli, hogy milyen szolgáltatást kaphatna tőlük) a retrospek
tiv információkeresés a folyamatos tájékoztatáshoz képest. 

A tényleges szolgáltatási volument nézve, szembeötlő, hogy összehasonlíthatatlanul 
kevesebbet teszünk a kutatási-fejlesztési munkákat illetve a döntéseket megalapozó 
retrospektív információkeresés terén, mint amennyit szükséges lenne, és talán többet is 
(vagy legalábbis párhuzamosabban), mint ami szükséges lenne a folyamatos információ
szolgáltatásban. 

Mindez azonban nem változtat azon, hogy ezt a két szolgáltatástípust kell szem
ügyre vennünk az online és offline lehetőségek szempontjából, még akkor is, ha tudjuk, 
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hogy az adatbázisokkal lehet "mást is csinálni", ha úgy tetszik, pl. lehetne belőlük kiadvá
nyokat is szerkeszteni (ennek szerzői jogi akadályai ellenére is), és más lehetőségek is kí
nálkozhatnának. 

Lássuk tehát, hogy vajon vélt vagy valódi alternatíva-e a mágnesszalagos adatbázisok 
behozatala és az azokban végzett információkeresés, vagy az interaktív hozzáférés a kül
földi adatbázisokhoz, és ha tényleges alternatíva, akkor milyen mérce alapján kell dönteni 
a kettő között. Úgy gondolom, nem szükségképpen és nem minden esetben egymást kizá
ró lehetőségekről van szó. 

Online vagy offline szelektív információterjesztés? 
A szelektív információterjesztésben vannak az országnak nagyobb hagyományai, és 

voltaképpen ez volt (minimális kivételekkel) az egyetlen szolgáltatás, amit a mágnesszala
gok importjára alapoztunk. Hadd bocsássuk előre, mind az elvi, mind a gyakorlati meg
gondolások, néhol a gazdaságossági számítások is arra utalnak, hogy a mágnesszalagok im
portja és az országon belüli feldolgozása rövidebb-hosszabb időre még reális vagy verseny
képes alternatívája lesz az online kapcsolatoknak. 

Elvben világos: azt a megoldást kell választani, ami kisebb ráfordításokkal jár, vagy 
azonos ráfordítással jobb eredményt hoz. 

Az "olcsóság" azonban nem egyszerű kérdés a mi körülményeink között, mert 
"kétféle olcsóság" van: olcsóbb abszolút értelemben, tehát kevesebbe kerül, vagy olcsóbb 
valutában, devizában. Ezért, amikor azt mondjuk, hogy esetleg még tartósan is reális al
ternatíva lehet a mágnesszalagos adatbázisok behozatala és hazai feldolgozása a szelektív 
információterjesztés céljaira, akkor az egyik lényeges szempont, hogy bár a behozatalakor 
valutában meg kell fizetni a mágnesszalagot, használatának jogdíját stb., de nem kell valu
tában kifizetni a feldolgozást, az információkeresést. E feldolgozás persze pénzbe kerül, 
sőt általános szoftver- és számítástechnikai fejlettségünket is figyelembe véve, sokkal töb
be, mint amennyibe a nagy adatbázisterjesztő központokban kerülne, — de forintban. 
Ez esetben tehát az, ami drágább, azáltal válik olcsóbbá, hogy "csak" forintban drága. 
Mondani sem kell, hogy az ilyen "kalkuláció" torz és torzít — jelen körülményeink kö
zött mégis szükségszerű, ha nem is maradhat az a távlatokban. 

A gazdaságosságot azonban még az is befolyásolja, hogy az az adatbázis, amit be
hozunk és több menetben, több célra feldolgozunk, úgy viselkedik mintáz állóeszközök. 
Beruházzuk annak érdekében, hogy használjuk és e használattal valamilyen terméket elő
állítsunk. Tudvalevő, hogy minden termelés gazdaságosságát nagymértékben befolyásolja 
az állóeszközök kihasználtsága. 

Ha A értékű állóeszközt beruházunk és ezzel nagy mennyiségű terméket állítunk 
elő, akkor gazdaságosabban tudunk dolgozni, mintha ugyanaz az állóeszköz kihasználat
lan vagy gyenge kihasználtságú. 

Ismeretes, hogy a mágnesszalagos adatbázisokat a szelektív információterjesztés 
céljaira általában kötegelt (batch) üzemmódban dolgozzuk fel, vagyis a tételeket (rekor
dokat) mindennemű, a keresést megkönnyítő rendező elvet mellőző sorrendben tartal
mazó ("soros") adatbázis egészét végigvizsgáljuk, de — bizonyos határig — "egyszerre" 
végezve el az összehasonlítást minél több keresőprofillal. A profilok száma a kötegelt 
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üzemmód kihasználása szempontjából sem közömbös, esetünkben mégsem elsősorban 
erről van szó, hanem arról, hogy több keresőprofil léte esetén az "állóeszköz" értékéből 
(eltekintve az egyes adatbázisoknál keresésenként, illetve találatonként fizetendő jogdíj
tól) arányosan kevesebb jut egy profilra. 

Következésképpen amellett, hogy a mágnesszalagos adatbázis behozatalával valutát 
tudunk — viszonylagosan - megtakarítani, ha a mágnesszalagos adatbázist kellő számú 
profillal tudjuk kihasználni, kellő számú információigényt tudunk kielégíteni, akkor van 
egy olyan határérték, amikor egyértelműen — adott esetben még önköltségében is — ol
csóbbá válik a szolgáltatás, mint ha az online lehetőségeket használjuk, hiszen ez utób
biaknál minden újabb profil minden költséget általában arányosan növel. 

Mindennek ellene hat egy további szakmai-szervezeti-gazdasági körülmény. A hazai 
számítógépes szelektív információterjesztési szolgáltatások igénybe vétele — kevés kivétel
től eltekintve — mindig csak egyetlen adatbázisban végzett információkeresést jelent, 
holott a kérdés jellege adatbázisok sokaságában végzett keresést indokolhat, ami — ma
gyar gyakorlatunk szerint — többnyire ugyanannyi szolgáltató intézményt is jelent (nö
vekvő költségekkel). 

Nyilvánvalóan nem ez a helyzet a nagy adatbázis-terjesztő központokkal fenntartott 
kapcsolat esetében, amelyeknél (ha nem is egyszerre és nem is módosítatlan profillal), de 
tulajdonképpen egyetlen kapcsolat keretében tudjuk kiválasztani (szelektív információ
terjesztés esetében tartósan) mindazokat az adatbázisokat, amelyekben az adott témát 
keresni kell, és tudunk ismétlődően mindezekben keresni. 

Az "egyszerre több adatbázisban" koncepció szakmai előnye is világos. A hozzáértő 
felhasználóval és hozzáértő segítőjével ugyanis ilyenkor valamely magas szinten koncent
rált és specializálódott intézmény személyes és — főleg — "automatizált" szakértelme áll 
szemben, vagyis egyöntetűen magas szintű, az információveszteséget és a zajt csökkentő, 
vagy legalábbis erre alkalmas szolgáltatási színvonal. Mindez aligha érhető el a jelenlegi, 
szétforgácsolt hazai szolgáltató szervezetben. 

Ez az érv sem tekinthető azonban perdöntőnek, hiszen vannak kifejezetten "egy 
adatbázisra orientált" igények is, gondoljunk pl. a kémiai-vegyipari szabadalmak vs. Der-
went "esetre". Ilyenkor nyilván jelentéktelenné zsugorodnak a sok adatbázis elérhetősé
géből adódó előnyök és a hazai szolgáltató felkészültsége, színvonala "célra orientált" 
voltából adódóan elvben feledtetheti a "nemzetközi szolgáltató" színvonalát. 

Az egyik vagy másik megoldás mellett vagy ellen szóló érvek meglehetősen kiegyen
súlyozottak. Kifejezetten a gazdasági adottságokból kiindulva állapítható meg tehát: a sze
lektív információterjesztés esetében elsősorban valutáris okokból, másodsorban általános 
közgazdasági okokból, kétségtelenül bizonyos szakmai megalkuvással vagy a lehetőségek 
bizonyos korlátozásával, de várhatóan és huzamosabb ideig megőrzik jelentőségüket az 
importált mágnesszalagos adatbázisok és megőrzi jelentőségét az ezek feldolgozására ala
pozott szelektív információterjesztés. A végső szót azonban - még ebben az időszakban 
is — csak esetenkénti, a gazdasági és szakmai körülményeket gondosan mérlegelő döntés 
mondhatja ki. 
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Retrospektív információkeresés: behozhatatlan előnyben az online 
Térjünk át az izgalmasabb kérdésre, a másik szolgáltatás-típusra, és ez a retrospektív 

információterjesztés. Hadd bocsássam előre, függetlenül attól, hogy a gazdasági, gazdaság
politikai, sőt, politikai tényezők ellenkező gyakorlatra vezethetnek: a nemzetközi, illetve 
külföldön létrejött, lényegében teljes adatbázisokban végzett eredményes retrospektív in
formációkeresésre aligha van más lehetőség, mint a párbeszédes online információkeresés. 

E megállapítás jogosultsága elsősorban az adatbázis-szervezési adottságokból követ
kezik. A mágnesszalagos adatbázisok szekvenciális felépítésűek, vagyis ezeket végig kell 
vizsgálni minden kereséskor. Évekre visszamenőleg ezekben a havi vagy kéthetenkénti 
"adatbázis-szeletekben", vagy ezek összességében egyáltalán nem lehet gazdaságosan az 
információt keresni, ezt jelentős adatbázisból sem nálunk, sem külföldön nem is csinálja 
senki. Hogy a keresést elfogadható ráfordítással lehessen végezni, az a feltétel, hogy ún. 
invertált fájlok álljanak rendelkezésre. 

Engedjenek meg néhány emlékeztető szót: gondoljanak arra, amit annak idején a 
kézilyukkártya-technika tanulásakor hallottak a dokumentumonkénti és az ismérvenkénti 
rendszerekről: a szekvenciális fájl dokumentumonkénti rendszer, az invertált fájl ismér
venkénti rendszer. 

A dokumentumonkénti rendszerek — függetlenül attól, hogy melyik hónapban 
hány peremlyukkártyát vagy hány rekordot tartalmazó mágnesszalagot "teszünk a végé
re" — az egyes "tételeket" tartalmuktól (vagy legalábbis a konkrét keresési ismérvektől) 
függetlenül sorrendben tartalmazzák. Ebből következik, hogy kereséskor az első lyukkár
tyától az utolsóig, vagy az első mágnesszalagon kapott első rekordtól az utolsó mágnes
szalag utolsó rekordjáig minden tételt (a tétel keresőképét) össze kell vetni a keresőprofil
lal (a kérdés keresőképével). Az ismérvenkénti rendszerekben végzett kereséskor (fény
lyukkártya, invertált fájl) viszont csak a mindenkori kérdés keresőképében foglalt fogal
mak (deszkriptorok, kulcsszavak) rekordjait kell kezelni, az ott hivatkozott dokumentu
mok jönnek számításba mint — az összehasonlítás eredményétől függően — a releváns té
telek, találatok. A retrospektív keresés tehát csak úgy oldható meg gazdaságosan, ha olyan 
kumulált és folyamatosan kumulálódó, valóban retrospektív adatbázis áll rendelkezésünk
re, amelyben keresési ismérvenként tároljuk az adatokat. 

Elvileg, természetesen, ha behozzuk egy mágnesszalagos szolgáltatás egyes szalagjait, 
számítástechnikai feldolgozással "helyben" is lehetne invertált fájlokat készíteni, hiszen 
számítógépeink vannak, programozóink is vannak, sőt kész szoftverek is vannak erre a 
célra. Ennek azonban részben jogi, pontosabban szerzői jogi akadályai vannak: a folyama
tosan szállított mágnesszalagok vételéről szóló szerződések egyike-másika ezt a műveletet 
kifejezetten tiltja, van, amelyik nem beszél róla, bár olyan is van, amelyik lehetővé teszi. 

Nem ez azonban a fő probléma, hanem ismét a gazdaságosság. Az invertált fájl elő
állítása, tárolása és folyamatos kumulálása költséges, és ugyancsak költséges háttértároló
kat tesz szükségessé. A Lockheed ezt gyakorlatilag az egész világnak csinálja, de egymagá
ban az Egyesült Államokban óriási igényt elégít ki (hallották tegnap az USÁ-ban működő 
terminálok számát), és ehhez jön még hozzá a világ többi része. Nyilvánvaló, hogy az ő 
esetükben az a költség, amit az invertált fájlokra épülő adatbázisok előkészítése jelent, 
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arra a néhány tíz- vagy százezer vagy millió keresésre vetítve, ami ezekben az adatbázisok
ban folyik, tehát fajlagos költségként, egységköltségként jelentéktelen. 

Vessék össze mármost a mi információs igényeinket (ráadásul még alacsonyabb in
formációs kultúránkat is figyelembe véve) a világ igényeivel. És elvben ugyanazt a munkát 
kellene elvégezni, ugyanannyit kellene "befektetni" az egyik és másik esetben is. Vajon 
melyik a gazdaságosabb? Még ha e tőkés információterjesztők nagy profittal dolgoznak is, 
akkor is sokkal olcsóbbak lesznek, mint amennyibe maguknak kerülne az invertált fájlok 
"csináld magad mozgalma". "Hivatalosabban": a teljességre törekvő, a nemzetközi, illetve 
külföldi adatbázisokat felhasználó retrospektív információkeresés esetében, szervezési és 
gazdasági megfontolásokból kiindulva, nincs semmiféle alternatívája az online kapcsola
toknak. 

E fenti határozott megállapításunkat mindeddig tulajdonképpen egyetlen, noha 
igen jelentős körülmény indokolta: az invertált kereső fájlokat és soros dokumentumfájlt 
(fájlokat) tartalmazó adatbázisok létrehozásának költsége, illetve a létrehozott invertált 
fájlok kihasználásának hatása a gazdaságosságra. Valójában még számos körülmény bizo
nyítja a párbeszédes online információkeresés előnyeit a nemzetközi és külföldi adatbázi
sokban végzett teljes körű információkeresés szempontjából. Néhány ilyenre utalok a 
továbbiakban: 

a) A mágnesszalagok behozatala és az ezekre épülő adatbázis-szervezés szükségképpen 
rengeteg ballasztot hordoz magával, vagyis rengeteg olyan rekord érkezik be az or
szágba, amelyre nyilvánvalóan sohasem lesz szükség. Ezen nem változtat, sőt ezt a 
helyzetet súlyosbítja, hogy sohasem tudjuk előre, mi az, amire szükség lesz, és mi 
az, amire nem. Engedjék meg, hogy ezt ne tudományos-műszaki, dokumentációs
információs jellegű adatbázisok példáján illusztráljam, hanem nemzeti bibliográfiai 
adatbázisokén. Tételezzük fel, hogy — követve az egyetemes bibliográfiai számba
vétel (UBC) és a nemzetközi MARC-hálózatra vonatkozó elgondolások elveit — a 
legfontosabb országok nemzeti bibliográfiáinak géppel olvasható adatbázisaira ala
pozott, központi szolgáltatást akarnánk kiépíteni, amely felszabadítaná hazai 
könyvtáraink jelentős részét a külföldi könyvek katalogizálásával kapcsolatos mun
kák nagy része alól, és egyben lehetővé tenné egységes, hiteles, szabványos bibliog
ráfiai tételek készítését e dokumentumokról, ideértve az OSZK központi nyilván
tartásait is. Ebben az esetben nyilvánvaló, hogy többé-kevésbé "véletlenszerűen" 
kell az ISBN vagy a hagyományos bibliográfiai azonosító adatok alapján számos 
nemzeti bibliográfiai nagy terjedelmű, sok tízezer vagy százezer tételből álló adat
bázisából (vagy ezek kumulációjából) megkeresni azokat az egyedi tételeket, ame
lyek a szolgáltatást igénybe vevő magyar könyvtárakhoz (illetve általában a magyar 
könyvtárakhoz) beérkeztek. Vajon gyakorlatilag elképzelhető-e ez nemzeti bibliog
ráfiák mágnesszalagjainak beszerzése és kumulálása útján? Nyilván nem. Elképzel
hető azonban akkor, ha az érdekelt könyvtárak, illetve a megfelelő központi szolgál
tatás — az OCLC használóihoz hasonlóan — online kapcsolat útján "hívja le" a szük
séges tételeket és csak azokat a megfelelő adatbázisból. Megfelelő példákat azonban 
számos más célú adatbázis esetében is találnánk, amelyek mind arról tanúskodnak, 
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hogy a megoldhatatlan feladatot jelentő ballaszt importja helyett célszerűbb az 
automatizált, eseti, egyedi információ-import. 

b) A folyamatos szelektív információterjesztés során a keresőprofil hónapról hónapra, 
esetről esetre finomítható, helyesbíthető. Retrospektív információkeresésnél erre 
nincs mód, vagy legalábbis nincs hasonló lehetőség, hiszen az egész művelet "egy
szerre", egyedileg folyik le. A tökéletlen keresőprofil eredménye természetesen zaj 
vagy — ami a nagyobb baj — információveszteség. Aligha kell külön hangsúlyozni, 
hogy az interaktív információkeresés, vagyis a keresési stratégia a keresőprofil me
net közbeni, a részeredményektől és adatoktól függő változtatása, hasonlíthatatla
nul jobb eredményekre vezet, mint az egyszer kidolgozott profil alapján végzett 
automatikus "végigkeresés". 

c) Csak utalunk arra, amit a szelektív információterjesztés kapcsán is megemlítettünk, 
és ami a retrospektív keresés egyedi, eseti jellege és nagyobb terjedelme folytán ez 
esetben különösen jelentős: az információkeresési és szakmai ismeretek koncentrált
ságára, színvonalára. A hazai, számos intézmény között szétszórt mágnesszalag-állo
mányban végzett retrospektív információkeresés e tekintetben nem versenyképes a 
néhány hazai, "online központ" útján, a felhasználók aktív részvételével, magas 
szolgáltatási színvonalat biztosító külföldi adatbázis-terjesztőknél (vendoroknál) 
végzett információkereséssel. 

d) Végül, de nem utolsósorban: az intézményenként egyetlen adatbázisban, vagy egy 
intézménynél számos, éppenséggel az összes számításba jövő adatbázisban végzett 
keresésnek a szelektív információterjesztésnél már említett problémája szintén hat
ványozottan érvényesül a retrospektív információkeresés esetében. Az ezzel kapcso
latban korábbiakban mondottakhoz hadd tegyük hozzá, hogy a legnagyobb auto
matizált adatbázis-kezelő és azokban információkeresést végző szolgáltatóknál az 
adatbázisokban való eligazodást, az adatbázisoknak a keresőkérdéshez való "hozzá
rendelését", vagyis annak eldöntését, hogy melyik adatbázisokban folyjon keresés, 
e rendszerek, külön e célra szolgáló elemei is segítik, annak a "kapocsnak" (inter
fésznek) részeként, elemeként, amelyet e rendszerek a felhasználók kényelmére, 
a felhasználók és a rendszerek közötti kapcsolatba beépítenek. 

A végeredmény meglehetősen nyilvánvaló: ha szükség van teljességre törekvő, nem
zetközi és külföldi adatbázisokban végzett információkeresésre az adott felhasználói 
igény kielégítése céljából, ennek célszerű, gazdaságos és szakmailag megalapozott meg
oldása csak az online kapcsolatok útján végzett információkeresés lehet. 

Ha mégis kételyek merülhetnek fel, annak elsősorban gazdaságpolitikai és politikai 
okai lehetnek, nyíltan szólva az, hogy a rendelkezésre álló és online kereshető adatbázi
sok túlnyomó többsége a fejlett tőkés országok terméke, és a legtöbb szolgáltató is ezek
ben az országokban működik. Ilyen körülmények között - sajnálatosan — előfordulhat, 
hogy e lehetőséget elvágják tőlünk. Gondoljunk azonban arra, hogy ebben az esetben 
nyilvánvalóan a mágnesszalag-import is "bedugul", az általunk kifejtett alaptételen tehát 
ez sem változtat, a mágnesszalagos adatbázisok ilyen esetben sem válnak az online reális 
alternatívájává a retrospektív információkeresés esetében. E veszély sokkal inkább arra 
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int, hogy nem szabad elhanyagolnunk az információkeresésre alkalmas hazai adatbázisok 
fejlesztését sem, különösképpen pedig arra, hogy gyorsítani kell a szocialista országok 
együttműködő információs rendszereinek technológiai fejlesztését, online elérhetővé kell 
tenni a szocialista országokban létrehozott adatbázisokat. 

A hazai online szolgáltatás szervezeti elvei 
Van tehát elképzelésünk arról, hogy az információs szolgáltatások rendszerébe ho

gyan illeszkedik bele az online információkeresési és -szolgáltatási lehetőség. Nyilvánvaló 
azonban, hogy lennie kellene bizonyos elképzelésünknek arról is, hogy e szolgáltatás hazai 
szervezete hogyan alakuljon. Vajon a tízmillió terminál országává váljunk-e, ami természe
tesen az elméleti határeset lenne, hiszen a lehetőségek elvben 0-tól 10 millióig terjednek. 
E határeset — szervezeti elveink jelenlegi tisztázatlanságát figyelembe véve — tréfaként 
megemlítendő, hiszen valami hasonlóhoz vezetne, ha minden használó a maga terminálján 
magának keresne. 

Kétségtelen, hogy a magyar tudományos-műszaki tájékoztatás hagyományos szol
gáltatásaival nem sokat léptünk előre afelé, hogy információs rendszerünk és szolgáltatá
saink racionálisan legyenek szervezve, sőt, időnként sokat léptünk vissza is, még a legesleg
utóbbi idők fejleményei sem mutatták azt, hogy racionálisan, munkamegosztáson, együtt
működésen alapuló módon akarnók felépíteni információszolgáltató rendszerünket. Miért 
reméljük akkor, hogy az online szolgáltatások esetében racionálisabb módon fogunk 
dönteni? 

Nemcsak azért, mert eleve optimisták vagyunk, hanem azért, mert éppen az ország 
jelenlegi közgazdasági adottságai miatt remélhetően olyan kényszerhelyzetbe kerültünk, 
amelyben az online lehetősége nem magasabb szinten újratermelt információs káoszt, ha
nem józanságot és szervezettséget eredményez. 

Lássuk először, hogy mik az elvi lehetőségei annak a felhasználónak, aki információ
igényének kielégítése érdekében online kapcsolatba akar lépni valamelyik vagy több nagy 
online központtal (adatbázis-terjesztővel). Az egyik lehetőség az, hogy a felhasználó in
tézmény szerződést köt a megfelelő külkereskedelmi szerveken keresztül a megfelelő kül
földi online központtal (adatbázis-terjesztővel), majd kiépül a megfelelő vonal, vagy lehe
tőség van a megfelelő vonalhoz kapcsolódni, és ezután, ha információigényük lép fel, 
akkor annak rendje és módja szerint a felhasználó és — szükség szerint — egy olyan segítő
je, aki nyelvileg, szakmailag, terminológiailag, a keresési stratégiát illetően stb. tisztában 
van azzal, hogy hogyan kell keresni, leül a terminál elé és információt keres. 

Elvileg nyilván elképzelhető lenne, hogy minden magyar felhasználó intézmény, 
ahol ilyen igény fennáll, kapcsolatba lépne az adatbázis terjesztő online központokkal, 
de nem hiszem, hogy ez lenne a követendő út. 

Célszerűbb lenne, ha létrejönne — részben szakterületi, részben területi szervezési 
alapon vagy szakterületi szervezettel, de területi fiókhálózattal — igen korlátozott számú 
olyan hazai online szolgáltató és terjesztő központ, amelyek a megfelelő külföldi partner
rel szerződést kötnek, és amelyeknek az útján az információkeresés elvégezhető, még
hozzá elvben háromféleképpen: 
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a) Az egyik lehetőség az, hogy ezek a központok segítik a felhasználó intézményt, 
amely saját maga akar terminált, a kapcsolat kiépítésében és metodikailag is segítik 
abban, hogy jól tudjon keresni. Adott esetben jogilag vagy külkereskedelmileg is 
segítik, tehát olyan szerződést kötnek, amelynek a keretében e felhasználót úgy 
tudják bekapcsolni az információkeresésbe, mint saját fiókintézményüket, átadva 
nekik a szerződés alapján használható egyik azonosító kódot, "password"-öt, 
amelynek alapján a felhasználónak joga és módja van a rendszerrel kapcsolatba 
lépni. 
Végeredményben itt ugyanaz történik, mint amire a fentiekben utaltunk, csak ép
pen az illetékes hazai központ szervezési módszertani és gazdasági segítségével, illet
ve koordinációja mellett. 

b) A másik lehetőség, amit ezek a központok kínálhatnak, hogy a felhasználók igényé
re "náluk" lehet információt keresni. Ez úgy történik, hogy a felhasználó maga vég
zi az információkeresést, de a központban és annak segítségével. A központ segítsé
ge ebben az esetben azt jelenti, hogy megfelelő szakképzettségű és — különösen — 
az adott külföldi információterjesztő központ által kezelt adatbázisokban való kere
sési módszereket ismerő munkatárs és a felhasználó közösen végzik az információ
keresést, mindenkor a kettőjük adottságaiból következő munkamegosztásban, de 
általában úgy, hogy a terminál tényleges működtetése a segítő, közvetítő munka
társ feladata. 

c) A harmadik — kevésbé kedvező — lehetőség, amely adott esetben nyilvánvalóan 
szükséges és elengedhetetlen lesz, az, hogy ez a központ vagy a központok valame
lyike, amelyiknek megvan az online kapcsolata (szerződése és technikai lehetősége), 
maga végzi el a felhasználó által kért információkeresést, ahogy ez a megrendelt iro
dalomkutatás esetén hagyományosan történt. A felhasználó tehát csak igényét fo
galmazza meg, a keresés a központ feladata. 
Értelemszerűen ugyanezek a lehetőségek az online szelektív információterjesztés 

esetén is, azzal a különbséggel, hogy akkor nyilvánvalóan csak az első kereséskor vagy 
közbenső profilmódosítások esetében van szükség a felhasználó közvetlen jelenlétére. 

A "felhasználó intézményeként egy terminál" koordinálatlan lehetőségével szem
ben, a szakterületi, illetve területi nemzeti "online központok" koncepciója tehát nem
csak koordinációs szempontból ésszerűbb, hanem sokrétű, rugalmas lehetőségeket nyújt a 
felhasználó felkészültségétől, információigényeinek gyakoriságától és jellegétől is függően. 

Országos koncepció híján a továbbiakban már csak személyes nézeteimet mondha
tom el az általam kívánatosnak tartott szervezetről. 

Úgy vélem, hogy a reális út az lenne, ha az országban 4 vagy 5 szakterületenként 
szervezett online központ működne, amelyek a szerződéseket megkötnék és a külföldi 
adatbázisokkal kapcsolatban állnának. Ezek a központok — szükség és lehetőség szerint — 
megfelelő vidéki intézményeknek, mindenekelőtt egyetemeknek és főiskoláknak adnának 
ki terminálokat, és ezzel szolgáltató központokat hoznának létre egyes régiókban. Az on
line központok és azok regionális "fiókjai" látnák el a szolgáltatás b) és c) alatt említett 
formáját, tehát lehetővé tennék, hogy a felhasználó végezze az információkeresést, illetve 
ezt ők végeznék a felhasználó megrendelésére. Ezek segítenék azokat a felhasználókat is, 
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akiknek esetében (lásd a) indokolt, hogy kihelyezett termináljuk legyen. Lesz ugyanis 
természetesen ilyen felhasználó is. Nyilván nem lehet és nem szabad például reálisan gon
dolni arra, hogy a magyar gyógyszeriparnak ne legyen akár nem is egy, hanem sok vagy 
több terminálja. Egyáltalán: nagy kutatóintézeteinkben nyilvánvalóan szükség lesz arra, 
hogy saját terminálokkal dolgozzanak, nem is szólva az egyetemekről, amelyek esetleg 
mint központok vagy regionális fiókok működhetnek. 

Joggal merülhet fel a kérdés: ha egyszer elvetettük a "mindenkinek saját terminált" 
koncepciót, és az online központok szolgáltatási formái között mégis megemlítettük a 
"saját" terminálok juttatását, "kihelyezését", mégpedig nem csak regionális és egyéb fió
kokhoz, hanem a végső felhasználó intézményekhez is, (a) változat), akkor hol a határ, 
miért nem javasoljuk, hogy minden érdekelt felhasználónak saját terminálja legyen? 

Amikor a "túl sok" terminállal szembeni kételyeimet hangoztattam, illetve a hazai 
online központok szerepét hangsúlyozom, akkor nem elsősorban a gazdasági feltételekből 
indulok ki, hiszen az online kapcsolatok és szolgáltatás esetében a felhasználóinál nem je
lentkezik olyan "kihasználási" probléma, mint a mágnesszalagok importja, vagy akár in
vertált fájlokból álló hazai adatbázisok létrehozása esetén. Mégis felmerülnek bizonyos 
gazdaságossági-kihasználási kérdések, ugyanis a külföldi online központok, adatbázis-ter
jesztők szerződéses feltételei nem egy esetben minimális forgalmat kötnek ki, vagy "be
lépőt" számítanak fel, vagy csak adott, minimális forgalom felett adnak engedményt, ami 
— gyenge kihasználás esetén — növelheti a fajlagos információkeresési költségeket. 

Sokkal jelentősebb a szakmai probléma, amely végeredményben az informálódás 
gazdaságosságára is hat. Az információkeresés és különösen az online keresés maga is 
szakma, amihez érteni kell. Ennél is jelentősebb, hogy megfelelő segédletek is kellenek. 
Jól és racionálisan információt keresni csak abban az esetben lehet, ha olyan személy ül a 
terminál mellett, segítve a felhasználót (vagy igénybe véve a felhasználó segítségét), aki 
ért a rendszer nyelvén, ismeri parancsnyelvét, a "kommandókat" (a rendszer szabványos 
utasításait és közléseit), ismeri a leggyakrabban használt adatbázisokban használható in
formációkeresési stratégiát, ismeri ezeknek az adatbázisoknak az információkereső nyel
vét vagy nyelveit, és nem utolsósorban rendelkezésre állnak az adatbázisok leírásai, külö
nösen pedig azok az osztályozó rendszerek, tezauruszok, tárgyszójegyzékek, terminoló
giai szótárak, amelyek az adott adatbázisok információkereső nyelveit rögzítik, illetve 
amelyek a megfelelő adatbázisban végzett szabad szövegszavas kereséshez is elengedhe
tetlenek. A keresés 50—70%-kal gazdaságosabbá, hatékonyabbá válhat e feltételektől 
függően. 

Ez az ország sem segédletekkel, különösen pedig nyelvtudással, információkeresési 
ismeretekkel, műszaki-tudományos ismeretekkel rendelkező művelt és képzett káderekkel 
nem áll úgy, és belátható időn belül nem is fog úgy állni, hogy teljes decentralizáció ese
tén ez a gazdaságosság és hatékonyság biztosítható lenne. Ezért vagyok az online közpon
tok működése mellett, amelyek attól függően látnák el jogi, gazdasági, metodikai és gya
korlati információterjesztési szolgáltatásaikat, hogy a felhasználó igényei milyen intenzí-
tásúak és lehetőségei milyenek arra, hogy saját terminálhasználatra, információkeresésre 
rendezkedjenek be. 
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Nyomatékosan szeretném hangsúlyozni, hogy ezeknek a központoknak szakmai tá
jékoztatási, illetve szakkönyvtári intézményeknek kell lenniük. Nem titok, hogy jelenleg 
online központként lép fel a Számítástechnikai Koordinációs Intézet (SZKI). Személyes 
nézetem — és ezt az intézmény iránti teljes tiszteletem ellenére mondom —, hogy a fejlő
dés helyes útja az lenne, ha nem a számítástechnikával, mint olyannal foglalkozó intézmé
nyek látnák el az online központ feladatát. 

Az online információkeresés nem számítástechnikai feladat, pontosabban: számítás
technikailag — és épp ez teszi vonzóvá — a felhasználó oldalán olyan egyszerű, mint a 
pofon. Az online kapcsolatok igénybevételéhez nem kell, vagy minimálisan kell szoftvert 
fejleszteni, viszonylag egyszerű és viszonylag hozzáférhető az e kapcsolatokhoz szükséges 
hardver. Ma a feladat ellátása viszont dokumentációs és információs, más szóval tájékoz
tatási feladat. Következésképpen, ha olyan központokra van szükség, amelyeknek metodi
kai és szolgáltatási szerepet kell játszaniuk, akkor ezek legyenek a tájékoztatás intéz
ményei. 

Kétségtelen, hogy az SZKI-nak vagy hasonló intézményeknek szerepük kell, hogy 
legyen a számítástechnikai hálózatokhoz való csatlakozás koordinációjában és e hálózatok 
használatának metodikai fejlesztésében. A tudományos-műszaki, illetve általános bibliog
ráfiai adatbázisok használata azonban nem általában hálózati kérdés, hanem annak egy 
speciális esete, amelyben éppen nem a hálózati technológia a jelentős, hanem a már emlí
tett információkeresési "technológia". Ebből következik, hogy az SZKI vagy hasonló in
tézmények mint központok, legfeljebb — szakmai alátámasztás nélküli — koordináló, 
illetve gazdasági közvetítő, vállalkozói szerepet játszhatnak. Ez a szerep önmagában nem 
kárhoztatandó, a baj nem az, amire képesek, hanem az, amire nem képesek. 

Összefoglalva: A hazai online kapcsolatoknak koordináltan, sürgősen megszervezen
dő és lehetőleg nem spontán módon létrejövő online központokon keresztül kell megva
lósulniuk, részben ezek metodikai és gazdasági-jogi közvetítő szerepét, részben szolgáltató 
tevékenységét feltételezve. Ügyelni kell arra, hogy ezek az online központok a tudomá
nyos-műszaki tájékoztatás, illetve a szakkönyvtárügy területén működő, szakmailag fel
készült, segédletekkel jól ellátott, közvetítő, módszertani és szolgáltató központok legye
nek, óvakodni kell attól, hogy tevékenységük egyoldalúan gazdasági vállalkozói, vagy 
éppenséggel bürokratikusán koordináló hatósági szereppé alakuljon át. 

Célszerű lenne, ha az illetékes és érdekelt hatóságok és más illetékes intézmények 
ezúttal rácáfolnának a sajnálatosan megalapozott pesszimizmusra, és idejében tennének 
megfelelő szervezési és koordinációs intézkedéseket, amelyek — az elmondottakból is kö
vetkezően — egyaránt érdekei az egész társadalomnak és az egyes információfelhasz
nálóknak. 
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2. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 

A közgazdaságtudományi információellátás 

HUSZÁR ERNÖNÉdr. 
a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Központi Könyvtárának igazgatóhelyettese 

A KÖZGAZDASÁGI SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÁS 
HELYZETE ÉS FELADATAI 

A jelenlegi helyzet 
A gazdaság és politika meghatározó az egész társadalom fejlődése szempontjából, 

ezért nagy fontosságú a gazdaságtudományok és vele összefüggésben a közgazdasági szak
irodalmi ellátottság, valamint tájékoztatás komplex fejlesztése. A közgazdasági szakirodal
mi információs rendszer a gazdaság infrastruktúrájának szerves része, de fejlesztése ko
rántsem kapott olyan hangsúlyt és támogatást, mint más — a termelést nyilvánvalóan köz
vetlenebbül elősegítő — infrastrukturális ágazat, illetve beruházás. 

Az MSZMP Tudománypolitikai irányelveinek megfelelően a Tudománypolitikai 
Bizottság (TPB) 1974-ben és 1976-ban határozatot hozott a hazai társadalomtudományi 
információs rendszer kialakításáról, melynek bázisául az ország könyvtári rendszerét je
lölte meg. Az egyes szakközpontok megszervezésére a különböző tudományágak területén 
a legnagyobb szakirodalmi bázissal rendelkező szakkönyvtárak kaptak megbízatást, igya 
közgazdasági információs szakközponti feladatok ellátására a Marx Károly Közgazdaság
tudományi Egyetem Központi Könyvtára (MKKE). 

1977-ben a TPB mellett működő Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság 
létrehozta a Társadalomtudományi Információs Munkacsoportot (TIM), melynek feladta 
az információs rendszer kifejlesztésével kapcsolatos munkák irányítása, összehangolása, 
támogatása. A TIM megbízásából a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Köz
ponti Könyvtára, mint közgazdaságtudományi információs szakközpont, 1977-ben fel
mérést végzett 27 közgazdasági gyűjtőkörű könyvtárban dokumentumbázisukra, anyagi, 
műszaki és káder-ellátottságukra, a dokumentumok feldolgozottsági fokára, szétsugárzó 
szakirodalmi tájékoztató tevékenységükre, a könyvtárak együttműködésére vonatkozóan, 
melynek főbb megállapításai röviden az alábbiak: 
1. A közgazdaságtudományi szakirodalom hazai bázisa döntően nyilvános könyvtárak

ban, kisebb mértékben korlátozottan igénybevehető, kutatók, szakemberek számára 
elérhető intézeti könyvtárakban található. A közgazdaságtudományi irodalom 
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1 500 000 - 2 000 000 kötetre (többpéldányos átfedésekkel) becsülhető és a főváros
ra koncentrálódik. Vidéken —döntően hazai — közgazdasági szakirodalom a közműve
lődési könyvtárakban (megyei, járási, városi könyvtárakban), a vállalatok műszaki 
könyvtáraiban, továbbá a közgazdasági főiskolák és a pécsi egyetem közgazdaságtudo
mányi karának könyvtárában található. 

2. A budapesti könyvtárak több mint 10 000 külföldi folyóiratot szereznek be, e nagy 
szám mögött sok az azonos folyóiratcím. A könyvtárak között összehangolt, tervszerű 
állománygyarapítást a választékbővítés érdekében éppen a folyóiratok, időszaki kiad
ványok területén lehetne megvalósítani. Ennek viszont alapfeltétele a korszerű reprog
ráfiai háttér biztosítása. 

3. A dokumentumok nyilvántartása, feltárása és visszakereshetővé tétele nem egységes, 
intézményenként változó, helyi igényekhez alkalmazkodó. A folyóiratok belső tartal
mi feltárása területén sok a párhuzamosság, ugyanakkor a módszerek nem egységesek. 

4. Nincs koordináció, együttműködés a közgazdasági könyvtárak tájékoztató munkájá
ban, hiányzik az összehangolt kiadványpolitika, a tájékoztatásban lefedetlen területek 
vannak (dokumentumbázist és információs igényeket is figyelembe véve); nincs szerve
zett tájékoztatás a tájékoztatásról. Minden könyvtár, intézet saját módszerei, elgondo
lásai alapján dolgozik, gyakran még arról sem tudva, mit csinálnak mások. Ez rendkívül 
káros, mert — a tapasztalt kutatókat kivéve — az elfoglalt gyakorlati szakemberek a 
hozzájuk legközelebb eső könyvtárhoz fordulnak, ahol kapnak valamiféle felvilágosí
tást és a szakember azt hiszi, hogy jól tájékozott, pedig esetleg félretájékoztatták. 

5. A közgazdasági könyvtárak technikai felszereltsége gyenge; van, ahol a technikát az 
írógép jelenti. 

6. Az információs szakembergárda és az utánpótlás számos tényező miatt nem biztosított 
(az anyagi-erkölcsi elismerés nem áll arányban a képzettségi követelményekkel, mint 
felsőfokú közgazdasági, nyelvi és információs végzettség). 

7. A közgazdasági könyvtárakban nincs rendszeres, szervezett információs piackutatás 
sem az igényekről, sem a meglevő szolgáltatások fogadtatásáról. 

A közgazdasági szakirodalom és szétsugárzó szaktájékoztatás felhasználói 
Az 1977-es helyzet felmérésekor a felhasználói igények elemzésekor, csoportosítá

sakor — az említett piackutató tevékenység hiányában — csupán tapasztalatainkra és a 
szakirodalomra támaszkodhattunk. Fontos kérdés volt, ki tekinthető közgazdásznak, il
letve közgazdasági szakirodalmi információt igénylőnek, közülük hánynak kellene infor
mációfogyasztónak lennie, és a tényleges felhasználóknak milyen típusú, tartalmú szolgál
tatás szükséges? 

Magyarországon a közgazdász fogalmára egyaránt értik a felsőfokú közgazdasági 
végzettséggel rendelkezőket és a közgazdasági munkakört betöltőket, ez utóbbiak közé 
műszaki, jogi stb. diplomával rendelkezők is tartoznak. Szaporítják a közgazdászok, illet
ve a közgazdasági ismeretekkel rendelkezők táborát a különböző szaktanfolyamokat 
végzett dolgozók. 
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Az információt igénylők, felhasználók leggyakoribb csoportosítása: 
1. az állami és pártvezetés, valamint a gazdaságpolitikai és irányítási döntéseket előké

szítők; 
2. a kutatás és oktatás terű létén dolgozók; 
3. vállalati szintű vezetés és elemzés szférájában tevékenykedők; 
4. az információs intézetek, könyvtárak, amelyek közvetítői szerepükben felhasználói is 

a létrehozott információknak. 

Természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni a gazdasági irodalom, információ 
iránt széles körben megnyilvánuló általános, ismeretterjesztő szintű érdeklődést, igényt 
sem. 

A közgazdasági gondolkodás, szemlélet erősítésében, mindennapivá tételében a tu
dományos szakkönyvtárak mellett a közművelődési könyvtáraknak, különösen a megyei 
könyvtáraknak jut nagyon fontos szerep. 

Becsléseink szerint az országban közgazdasági szakirodalmi információval ellátandó 
személyek száma (beleértve a felsőfokú végzettségűeket, a közgazdasági munkakörben 
dolgozókat, különböző szintű döntéseket hozó vezetőket) több 10 ezerre tehető. Statisz
tikai számítások szerint 1977 végén csupán a nem rutin jellegű elemző, vezető, döntés
előkészítő és döntéshozó közgazdászok száma 20 000 volt. (Kemenes Egon: Közgazdá
szok a kormányzatban. — Valóság, 1979. 2. sz.) 

Az információs igények csoportonként differenciálhatók, az egyes felhasználói réte
geknél más-más szerep jut a folyamatos és eseti tájékoztatásnak és azok különböző for
máinak. Az információs szakirodalomban többször írtak arról, milyen felhasználói csopor
toknak milyen típusú információra van szükségük. Az utóbbi években átgondolt, rend
szeres, kérdőíves felméréseket végzünk olvasóink körében, mind a meglevő szolgáltatása
inkkal, szétsugárzó tevékenységünkről szóló véleményükre, igényeikre, mind pedig a fel
használók és olvasók tájékozódási szokásaira, valamint a korszerű szétsugárzó és helybeni 
szakirodalmi tájékoztatással szemben támasztott követelményeikre vonatkozóan. A fel
mérésekből — a mintában különböző munkakörű, beosztású, korú egyének szerepeltek — 
előzetes megállapításunk az, hogy: 1. Az információs szolgáltatások meghatározott típusai 
iránti igényt legalább annyira befolyásolja az olvasó egyénisége, szokása, mint a munka
köre. Szinte minden foglalkozású, beosztású olvasó minden információs szolgáltatást 
igényel, legfeljebb egy-egy típust hangsúlyozottabban, pl. vállalati vezetők, közgazdászok 
faktograf ikus információt igényelnek az összes többi mellett. 2. Meglepő, hogy sokan az 
információszerzés legbiztosabb formájának a személyes kapcsolatot tartják. 3. A közgaz
dasági szakirodalom iránt érdeklődők a MKKE Központi Könyvtára és szolgáltatásai, 
valamint a kutatóintézeti könyvtárak mellett, az Országgyűlési Könyvtárat, az Országos 
Műszaki Könyvtárat és szolgáltatásait és a KSH Könyvtárát veszik igénybe. 4. A felméré
sek eredményei egyúttal meghatározták legfontosabb tennivalóinkat is: a) Rendszeressé 
kell tenni az egyetemi, főiskolai képzés keretében a szakirodalmi forráskutatás oktatást; 
b) Fokozni kell az információs, könyvtári propaganda tevékenységet; c) Folyamatossá 
kell tenni az információs igényfelméréseket oly módon, hogy azok igényfelkeltéssel páro
suljanak. 
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A Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtárának szerepe 
a hazai információellátásban 

A vezetők, döntéselőkészítők, tudományos kutatók, oktatók munkája csak akkor 
lehet hatékony, ha döntéseikhez (bármilyen szinten), kutatásaikhoz a valóban szükséges, 
releváns információkat a kellő időben megismerik, illetve azokhoz hozzájuthatnak. A vál
tozó világgazdasági feltételek között, az intenzív gazdasági fejlődés szakaszába lépve, alap
vető szükségletté vált a jól szervezett, országos közgazdasági szakirodalmi információs 
rendszer megteremtése. 

A hazai gyakorlatban még a vállalati, ágazati vezetési információs rendszerek kiépí
tésénél sem kap kellő figyelmet a szakiroda/mi tájékoztatás, illetve a meglevő szolgáltatá
sok szervezett "beszerzése", a szolgáltatások rendszeres igénybevétele. 

A Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára mindig fontos feladatának 
tekintette, hogy az országban bárhol dolgozó közgazdászt, vagy közgazdasági munkakör
ben dolgozót ellássa szakirodalommal, illetve információval. A könyvtárat erre nemcsak a 
gyűjtemény nagysága, jellege kötelezi, hanem az, hogy a hazai egyetemi közgazdászképzés 
évtizedekig egyedüli bázisa, jelenleg pedig centruma a fenntartó intézmény, az egyetem. 

A helybeni információk, forráskutatás gerincét évtizedekig a könyvtár katalógus
hálózata alkotta. Az információs technikák, módszerek fejlődésével, az életmód, szokások 
változásával a könyvtár arra törekedett, hogy olyan információs eszközöket "gyártson", 
amelyeket a kutatók otthon, a munkahelyen is használhatnak. A könyvtár szétsugárzó 
szakirodalmi információs tevékenysége egyaránt szolgálja a tömeges és szelektív szolgálta
tást, kiadványai tartalmukban és funkciójukban egymást kiegészítik. 

Az évek óta rendszeresen megjelenő kiadványok többszempontúan tárják fel a kur
rens szakirodalmat és a könyvtár állományát. Ezek közül külön említést érdemel a Magyar 
Közgazdasági Irodalom éves szakbibliográfia, továbbá a hazai közgazdasági tájékoztatás
ban egyetlen, átfogó jellegű referáló folyóirat, a Tájékoztató a Külföldi Közgazdasági 
Irodalomról "A" sorozata (évi 480—490 ismertetéssel). 

A külföldi szakirodalomról nagy mennyiségű tartalmi feltárást is (címfordításokkal, 
kulcsszavakkal) végez a Központi Könyvtár (évi kb. 15-16 000 tételszám). Ebből évente 
több mint 10 000 tételt közöl a havonta megjelenő Tájékoztató a Külföldi Közgazdasági 
Irodalomról "B" sorozata, melynek használhatóságát 1982 januárjától jelentősen meg
növelte a tárgymutató. E kurrens bibliográfia a gazdasági gyakorlatban, irányításban bár
hol dolgozóknak jó áttekintést nyújt a külföld szakirodalmáról. 

Napjainkban dokumentációs, tájékoztató kiadványaink mellett egyre nagyobb sze
rep jut a személyre szóló, szelektív tájékoztató tevékenységünknek. A hazai és külföldi 
szakirodalomról e szolgáltatást mintegy 2500 témában, többszáz felhasználó veszi igény
be. E szelektív témafigyelő szolgálatunk már évek óta országos igényeket is kielégít 
(MSZMP, minisztériumok, egyetemek, főiskolák, kutatóintézetek, megyei könyvtárak, 
vállalatok dolgozóinak kérései alapján). 

A múlt évben többirányú előkészítő munkálat, elemzés után olyan döntés született, 
hogy olyan közgazdasági információs adatbázist kell létrehoznunk, amely egységes, rugal
mas, a szakirodalomban használatos fogalmak szerint is visszakereshető. A tárgyszó kész
let összeállításánál a felhasználók igényeit is figyelembe vettük. E tartalmi feltárással és a 
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forrásadatok számítógépi tárolásával, kumulált tárgymutatók készítésével jelentős előre
lépést tesz a szakirodalmi tájékoztatás országos ügye. 

A hazai és külföldi szakirodalom új rendszerű tartalmi feltárása, az adatok számító
gépi tárolása, az összehangolt, tudatos kurrens és retrospektív tájékoztatási rendszer ki
alakítása párhuzamosan történik a régi szolgáltatások fenntartásával. Jelenleg erre még ak
kor is szükség van, ha ez többlet terhet ró az információs szakemberekre. 

Az együttműködés a tájékoztatás szolgálatában 
A korszerűen szervezett szakmai, szakirodalmi tájékoztatási rendszer kiépítése — 

fejlett technikai, számítógépi apparátus bekapcsolásával — költséges, megtérülésére, nép
gazdasági hatékonyságára közvetlen méréseket nem lehet alkalmazni. A jól működő szak
irodalmi tájékoztatás haszna, hatékonysága jelentkezik abban az időmegtakarításban, amit 
a szakembereknek nem kell a keresésre, szelektálásra, utánjárásra stb. fordítani. (Ez az 
időráfordítás egyes vélemények szerint a kutatási idő 90 százalékát köti le, és csak 10 szá
zalék jut az alkotó munkára.) 

A költség- és időtényező, sok egyéb működési feltétellel együtt, szükségessé teszi a 
közgazdasági gyűjtőkörű könyvtárak és különböző információs intézetek együttműkö
dését. Az együttműködés eddig a legkeményebb feladat, tudniillik együttműködni csak 
akkor lehet, ha 1. az egyes könyvtárak információs tevékenységei komplementer jellegű
ek, egymást kiegészítők, illetve késznek mutatkoznak ilyen irányú váltásra; 2. vagy azonos 
munkát több könyvtár végez el, pl. osztott dokumentáció, ilyenkor viszont az szükséges, 
hogy a tartalmi feltárás szempontjai, módszerei tekintetében egységességre jussanak, és a 
korábbi igényeket legalább azonos szinten, vagy még magasabb színvonalon kielégítsék. 
Amennyiben e szempontokat nem sikerül maradéktalanul érvényesíteni, nincs informá
ciós együttműködés, csak a régi hagyományos csere-bere folytatódik, vagy újraéled. 

A közgazdasági könyvtári és szaktájékoztatási együttműködés eddigi eredményei: 
a Közgazdasági Egyetem és a Világgazdasági Kutatóintézet könyvtárai megállapodásra 
jutottak a számítógépes szakirodalmi adatbázis létrehozásában és a magyar szakirodalom
ról kurrens referáló folyóirat kiadásában. A KSH Könyvtárával megbeszélések folynak, 
eddig még konkrét eredmények nélkül. 

A közgazdasági gyűjtőkörű könyvtárak többsége igényli a kooperációt, csak éppen 
megfelelő személyi és technikai háttér hiányában az együttműködéstől inkább támogatást 
szeretnének kapni. 

A különböző tudományterületek információs szakközpontjai közötti együttműkö
dés hatékonyabbnak tűnik a tájékoztatási "rendszer" rendszerré szervezése szempontjá
ból, nem azért, mert itt elvileg "egyenlő" szerepkörű intézetekről van szó, hanem azért, 
mert napjainkban a kutatók egyre jobban igénylik a sokoldalú, interdiszciplináris tájé
koztatást. 

A közgazdasági szakirodalmi tájékoztatást az elkövetkező években — külső, belső 
feltételek következtében — elsősorban a meglevő, belső erőforrásokra lehet alapozni. 
A hazai közgazdasági szakirodalmi információs rendszer fejlesztése során azonban bizto
sítani kell a szakterület világirodalmának áttekintését is az országban megtalálható doku
mentumokról nyújtott szakszerű, gyors, tartalmi, elemző tájékoztatás mellett. Ezért a 
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nemzetközi információs szervezetek gyorsindexeit, mágnesszalagos szolgáltatásait is a ha
zai kutatás és gyakorlat szolgálatába kell állítani előbb vagy utóbb, erre fel kell készíteni 
mind a felhasználókat, mind a közvetítő könyvtáros-információs szakembereket. 

Mi a tendő? 
A közgazdasági szakirodalmi tájékoztatás jelenlegi fejlettségi színvonala, szétapró

zottsága, sok egyéb problémája abból adódik, hogy az igények nem kerültek felszínre, a 
potenciális vagy látens igények nem váltak tényleges követeléssé, társadalmi méretekben 
nem támasztottak alapvető követelményeket a közgazdasági szaktájékoztatással szemben. 
A szakirodalmi tájékoztatás zömében eddig olyan módon és formákban valósult meg, 
ahogyan azt a közgazdasági dokumentumbázissal rendelkező intézetek jónak látták. Fel
merül a kérdés, a fenntartók tudatában vannak-e, hogy az egységes információs rendszerré 
még ugyan nem szerveződött közgazdasági könyvtárak külön-külön mit nyújtsanak saját 
könyvtáruk szolgáltatásain kívül? 

Legfontosabb teendő lenne mind a közgazdasági gyűjtőkörű könyvtárak, mind a 
nagy közművelődési könyvtárak részéről, hogy közvetítsék a már meglevő szolgáltatáso
kat olvasóiknak. Meggyőződésünk, hogy a fenntartók szívesen veszik, ha könyvtáraik így 
mentesülnek olyan feleslegessé váló tevékenységektől, amelyet a tudományos nagykönyv
tárak, illetve egy hálózattá szerveződő közgazdasági könyvtári rendszer racionális munka
szervezéssel jobban ellát. Ehhez létre kell hozni a szakterületen tevékenykedő könyvtárak, 
információs intézetek hálózatát, melyben egységes módszerekkel tárják fel a szakirodal
mat, együttműködést valósítanak meg a tájékoztató szolgáltatásokban; közös gyarapodási 
jegyzéket kell kiadni; meg kell szervezni a szakmailag megbízható közgazdasági fordító
szolgálatot; meg kell oldani a közgazdasági irodalom gépi indexelését, a magyar közgazda
sági szakirodalomról szemléző, referáló folyóiratot kell indítani; biztosítani kell a tájékoz
tatást a tájékoztatásról, rendszeressé kell tenni a használók szakirodalmi forráskutatás 
képzését; biztosítani kell, hogy a világon bárhol meglevő szakirodalmi dokumentum, in
formációhordozó gyorsan az olvasó rendelkezésére álljon másolatban vagy eredetiben. 

E vázlatos áttekintéssel nem rangsoroltuk a tennivalókat, valamennyit nem is lenne 
célszerű felsorolni. Egy dolog azonban bizonyosra vehető, a közgazdasági szakirodalmi 
tájékoztatás ügye sürgős megoldást kíván és a megoldáshoz az szükséges, hogy a népgazda
ság különböző területein dolgozó közgazdász szakemberek akarják, igényeljék a szakmai 
tájékoztatást. 
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Dr. GÖNCZYNÉ FÜLÖP EDIT 
a Szövetkezeti Kutató Intézet Könyvtárának vezetője 

A KÖZGAZDASÁGI SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÁS 
A SZÖVETKEZETI KUTATÓ INTÉZET 
KÖNYVTÁRÁBAN 

"Népgazdaságunk működésének, további fejlődésének feltételei a hetvenes évek kö
zepétől drámai hirtelenséggel és alapossággal változtak. Néhány évet igénybe vett, míg a 
kezdeti homályból megtaláltuk a kivezető útirányt, s 1979-től kezdve azon haladunk. 
Van már fix pontunk a gazdaságpolitikánkban . . . Gazdasági eszköztárunk megújításában 
sokat tettünk, de még nem eleget; a gazdasági hatékonyság új forrásai részben feltáratla
nok, részben szerényen csordogálnak. Többet kell tennünk a jelenért és a jövőért. Ez a 
helyzet különösen indokolja, hogy figyelmünket a szellemi erőforrások jobb feltárására 
irányítsuk." Ezt a megállapítást Nyers Rezső a Szervezési és Vezetési Tudományos Társa
ság pécsi konferenciáján tette 1981-ben. A szellemi erőforrások mindenirányú jobb fel
tárása többek között a közgazdasági szakirodalmi tájékoztatás feladata is. 

A Szövetkezeti Kutató Intézet 1972-ben vált a három szövetkezeti tanács, a 
SZÖVOSZ, a TOT és az OKISZ intézményévé. Az intézet az alapító okmányban foglaltak 
szerint a szövetkezeti mozgalom egészére, valamint az országos tanácsok érdekképvisele
tébe tartozó szövetkezetekre és szövetkezeti szervezetekre kiterjedő hazai és nemzetközi 
vonatkozású szövetkezetpolitikai, elméleti, közgazdasági, szociológiai, jogi és történeti 
kutatásokat végez. Vizsgálataival elősegíti a szövetkezetek társadalomban és népgazdaság
ban betöltött szerepének, valamint a szövetkezeti tulajdonból eredő sajátosságoknak és 
törvényszerűségeknek a feltárását. Nyilvános szakkönyvtárat tart fenn, és dokumentációs 
szolgálatot lát el. 

Az MSZMP KB Szövetkezetpolitikai Munkaközössége 1979. januári állásfoglalásá
ban az alapjellegű, illetve az elméleti és komplex, több tudományág eszközeit együttesen 
alkalmazó kutatások előtérbe helyezését javasolta a szövetkezeti kutatások területén, és 
ennek bázisául az Intézetet jelölte meg. 

Az Intézet kutató munkája kiterjed valamennyi szövet kezettípusra, de a legerőtel
jesebben a mezőgazdasági szövetkezetekre, tekintve, hogy ezek képezik hazánkban a 
szövetkezeti mozgalom legszélesebb ágát. Az Intézet kutatásai az országos szinten kiemelt 
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kutatási főirányokhoz kapcsolódnak; ötéves középtávú és részletes egyéves kutatási terv 
a tevékenység alapja. A kutatási eredményeket, a különböző tudományos vitákat részben 
az intézet közleményei, részben az 1980-ban indult Szövetkezés c. tudományos tájékoz
tató folyóirat publikálja. 

Ezt a munkát hivatott segíteni az Intézet 1958 óta működő szakkönyvtára, állomá
nya jelenleg mintegy 18 ezer kötet, több mint 300 a kurrens periodikák száma. Hetente 
gyorslistával tájékoztatjuk az intézet kutatóit a beérkezett könyvekről és fontosabb folyó
iratcikkekről. Ennek kumulációját évente négy alkalommal 150 példányban jelentetjük 
meg. A könyvtár szerkeszti a Szövetkezés c. folyóirat külföldi szemle rovatát és a folyó
iratban megjelenő bibliográfiát. Dokumentációs munkája során figyeli a hazai és külföldi 
szaksajtót és a kutatók részére fordítást végez. A könyvtár több mint 70 külföldi szövet
kezeti könyvtárral tart fenn kapcsolatot, főleg a kölcsönös gyarapodási listák cseréjével. 

A könyvtár tájékoztató munkája során évek óta rendszeresen és eredményesen hasz
nálja a Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtárának két alapvető kiadványát: 
a Magyar Közgazdasági Irodalom éves szakbibliográfiáját, valamint az átfogó jellegű refe
ráló folyóirat: a Tájékoztató a Külföldi Közgazdasági Irodalomról két sorozatát. 

Huszár Ernőné dr. referátuma szemléltetően veti fel a közgazdasági szakirodalmi 
tájékoztatás problémáit, az együttműködés kialakításának fontosságát és lehetőségeit. 
Valóban igaz az a megállapítás, hogy a szakirodalmi tájékoztatás zömében eddig olyan 
módon valósult meg, ahogy ezt a közgazdasági dokumentumbázissal rendelkező intézetek 
jónak látták. De kiegészíteném ezt azzal, hogy ahogy jónak látták ésamilyenek a lehető
ségeik. A kis könyvtárak technikai felszereltsége — legtöbb esetben valóban csak egy író
gépből áll — gyenge. Nem képesek előteremteni a hatékonyabb tájékoztatást nyújtó rep
rográfiai és egyéb eszközöket. Igy ténylegesen csak az együttműködés rendszerré szerve
zése látszik járható, bár a jelek szerint ugyancsak rögös útnak. Úgy gondolom, nehéz lesz 
rendszerbe szervezni a különböző technikai szintű adatbázisokat úgy, hogy a gyenge tech
nikai háttérrel rendelkezők ne csak támogatást reméljenek és kapjanak, hanem ők is hoz
zájáruljanak a sokoldalú, interdiszciplináris tájékoztatás hatékonyságának növeléséhez. 
A referátum nagyon átgondoltan felsorolja a teendőket. Az együttműködésnek egy for
mája megindult, gondolok itt a közgazdasági gyűjtőkörű könyvtárak 1982. május 14-én a 
Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtárában első ízben tartott megbeszélés
re, ahol a külföldi folyóiratrendeléseket egyeztették. Erről a Könyvtáros c. folyóirat 
1982. 7. számában is találunk rövid tájékoztatást. 

A Szövetkezeti Kutató Intézet Könyvtára — a lehetőségekhez képest — szeretne 
részt venni ebben a munkában. Úgy gondolom, vállalhatnánk a referátumban feladatként 
megjelölt közös gyarapodási jegyzék munkáiban való részvételt, valamint rendelkezésre 
bocsáthatnánk nagyobb terjedelmű fordításainkat. Ezeknek a munkáknak a gyakorlati 
lebonyolítását természetesen az igényeknek megfelelően egyeztetni kell. 

Úgy vélem, hogy a népgazdaság további fejlődésének feltételei kikényszerítik a köz
gazdasági szakirodalmi tájékoztatás ügyének mielőbbi megoldását. A megoldás mikéntje 
viszont a kialakítandó közgazdasági szakirodalmi tájékoztatási rendszer működőképessé
gétől függ. 
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Dr. DIENES GEDEONNÉ 
az Országgyűlési Könyvtár főosztályvezetője 

A SZAKMAI INFORMÁCIÓELLÁTÁS EGYSÉGESÍTÉSE, 
A KÖNYVTÁRAK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

Az országos szakmai információellátás egységesítése érdekében több kezdeménye
zésnek voltunk tanúi az elmúlt évtizedekben, sajnos, nem sok eredménnyel. Én magam 
az 1970-es években két alkalommal vettem részt az OMFB ilyen irányú munkájában. Fel
méréseket végeztünk, tanulmányoztuk a külföldi szakirodalmat és javaslatokat dolgoz
tunk ki. Mikor a második alkalommal Vásárhelyi Pál telefonon felkért a munkára, türel
metlenül válaszoltam: " . . . a múltkori munkánknak sincs eddig semmi eredménye, pedig 
azóta megszületett az unokám is". Ennek ellenére elvállaltam a második megbízatást is, 
sőt, egy kollégám azóta egy harmadik előterjesztésben is részt vett, megszületett az 
OSZIR elgondolás, az unokám jövőre iskolás lesz, és még mindig nem történt semmi je
lentős ezen a téren. 

Mi az oka ennek a tehetetlenségnek — vetődik fel bennünk a kérdés. Nyilvánvalóan 
több oka is van, kettőt szeretnék ezek közül kiemelni. 

Az egyik ok a vezetés negatív hozzáállása. Tudok olyan konkrét esetről, amikor a 
döntésre jogosult vezető egyszemélyes, negatív döntése akadályozta meg két intézmény 
együttműködését. Pedig ez az elmaradt, pozitív döntés lehetett volna a magyar társada
lomtudományi információ magja, melyre épülhetett volna később a többi. 

Természetesen nem mindig ilyen negatív a vezetés állásfoglalása. Elméletben min
denki tudja és akarja, hogy létrejöjjön valamiféle egységes információs rendszer. Ezért is 
születtek a javaslatok, előterjesztések. Teszünk is kisebb-nagyobb lépéseket ennek érdeké
ben, de a lényeges lépés még hátra van: egységes, szakterületi információs bázisokat kell 
létrehozni. És ez a társadalomtudományok terén még nagyon gyerekcipőben jár, és úgy 
tűnik, mintha nem is akarna továbbjutni. 

Ha a felsőbb vezetésnek nincsen meg a lehetősége, hogy az elképzeléseket anyagilag 
támogassa és szellemileg irányítsa, összefogja, akkor nem sok eredményt fogunk ezután 
sem elérni. 

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben nyilvánvalóan nem számíthatunk jelentős 
anyagi támogatásra. Inkább az ország számítógép-parkjának ésszerű kihasználásában 
nyújthatna a felsőbb vezetés segítséget. 
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A könyvtárosegyesület Könyvtártechnikai és Gépesítési Bizottságának 1982. áprilisi 
értekezlete foglalkozott a társadalomtudományi információ helyzetével, engedjék meg, 
hogy ennek Emlékeztetőjéből idézzek: 

"Az együttműködéshez szükséges lenne néhány számítógépes bázis kialakítása rész
területenként. Meg kellene vizsgálni annak lehetőségét, hogy milyen felsőbbszintű 
intézkedésre lehetne javaslatot tenni annak érdekében, hogy a könyvtárak kedvez
ményesen vehessenek igénybe számítógép-időt. Ennek a jelenlegi vállalati adózási 
rendszer is akadálya." 
A fejlődés másik akadálya magukban a könyvtárakban van. A könyvtárak ugyanis 

az elmúlt évtizedben saját érdekükben tették azt, amit saját erőből tudtak. Igénybe vettek 
olyan technikai eszközöket, melyek ingyen vagy nagyon kis költséggel (felettes szerveik
nél) rendelkezésre álltak. Kialakították saját feldolgozásukat, egyedi információs rendsze
reket (OK, KSH, MKKE). Ezek ma már működő, és bizonyos igényeket kielégítő rendsze
rek. Amint ezt előadásában Huszár Ernőnédr. mondotta, egymást kiegészítő komplemen
ter rendszerek (pl. ÜK, KSH), részben olyan rendszerek, amelyek osztott dokumentációra 
lennének alkalmasak (pl. KSH, MKKE). Ahhoz, hogy egységes szakmai információs bázi
sok alakuljanak ki, ezeknek a rendszereknek együtt kell mükodniök, kompromisszumokat 
kell kötniök. Erre elvben mindnyájan hajlandók vagyunk.de a gyakorlati megvalósítás te
rén nem jutottunk messzire. A dokumentum-bázis, a feldolgozási szempontok egyezteté
se, az információ-szétsugárzás összehangolása mind konkrét, nehéz, megoldásra váró fel
adat. És ehhez még anyagi szempontok is járulnak: ma már az információt legtöbb helyen 
pénzért adják, és ebből bizonyos szerény haszna van a feldolgozó intézménynek. Együtt
működés esetén ki, mennyiben részesül a bevételekből? — nehéz, megoldandó kérdés. 

Ismétlem, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a könyvtárakban megvan 
az elvi igyekezet, készség az együttműködésre, de hogy annak konkrét feladatait kimun
kálják, ahhoz szellemi ráfordításra, érdekeltségre van szükség. Hadd idézzem ismét az 
előbb említett Emlékeztető utolsó pontját: 

" az együttműködés fejlesztése érdekében az abban résztvevők érdekeltségét 
konkrétan is meg kell teremteni". 
Ezt pedig csak közösen, a felsőbb irányítás hathatós közreműködésével lehetne 

megvalósítani. 
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3. ZENEI SZEKCIÓ 

A nemzeti hangtár 

SKALICZKI JUDIT, 
a Könyvtártudományi és Módszertani Központ osztályvezetője, 
az MKE zenei könyvtáros szekció elnöke 

A MAGYAR NEMZETI HANGTÁR LÉTREHOZÁSÁRÓL 

1. Előzmények 
1899. Bécs, a Tudományos Akadémia Hangarchívuma 
1928. Washingtons Kongresszusi Könyvtár Hangarchívuma 
1932. Moszkva, Központi Állami Hangarchívum 
1940. Párizs, Nemzeti Hangtár 

Magyarország: 
1954. Grexa Gyula, ny. gimnáziumi tanár és Nyugati László író felterjesztést 

küldtek a Népművelési Minisztériumba egy "Magyar Hanglemez Múze
um" felállítása ügyében; a megvalósításhoz értékes hanglemezgyűjtemé
nyüket és három évtizedes gyűjtő és kutató tapasztalatukat ajánlották 
fel. A minisztérium elutasította kérelmüket. 

1972. Ilku Pál művelődési miniszter megbízásából elkészül egy tervtanulmány a 
"Magyar Nemzeti Hangtár megalapításáról". A tervtanulmány elkészíté
sével dr. Szép Zoltán történészt, országgyűlési képviselőt bízták meg. 
A tanulmánytervben foglaltak nem valósultak meg. 

1974. A Petőfi Irodalmi Múzeum tanácskozott a hangzó dokumentumok gyűj
tésének összehangolásáról. A múzeum 1974. évi évkönyvében olvasható 
Szép Zoltán előadása: "A Magyar Nemzeti Hangtár gondolata, a régi óhaj 
szerint beépült a művelődésügy munkaprogramjába, s jelenleg előkészü
leti stádiumban van a hangtárügyi kutatócsoport megszervezése . . . " 
A munkacsoportot nem szervezték meg. 

1982. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete miskolci vándorgyűlésén az egyesület 
zenei szekciójának központi témája a magyar nemzeti hangtár kérdése. 
Az előadások és megbeszélések célja egy minimális program elkészítése, 
amely végülis 28 év után kimozdítja a holtpontról a nemzeti hangtár 
ügyét. 
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2. A nemzeti hangtár megteremtésének szükségessége 
A nemzeti hangtár megvalósítása sürgető, országos kulturális igény. A hangzó 

dokumentumok gyűjteménye pótolhatatlan nemzeti és kultúrtörténeti értéket képvi
sel, s ez az érték szerves része és kiegészítője a nemzeti értékeket jelentő könyv, kézirat 
és egyéb dokumentumgyűjteményeknek. A hungarika hangzódokumentumok gyűjtése 
és megőrzése éppen olyan nemzeti kötelesség és érdek, mint a hungarika könyvek gyűj
tése. Mindaz, amit az utókor számára nem tudunk megőrizni, pótolhatatlan morális 
veszteség. 

A későbbiekben felsorolandó intézményekben és magánkezekben is jelentős 
hungarika hangfelvétel gyűjtemények vannak. Ezek azonban nem kielégítően vagy 
egyáltalán nincsenek feltárva, így a kutatás szempontjából a dokumentumok nem hoz
záférhetőek. Ugyanakkor a dokumentumok a legjobb esetben is csupán könyvtári és 
nem a hangdokumentumok szempontjából vannak megfelelőképpen tárolva. Ez azt je
lenti, hogy a következő 80 év folyamán a jelenlegi archív felvételeink túlnyomó része 
a szakszerű kezelés, tárolás és őrzés hiányában teljesen meg fog semmisülni. Ahogy ma 
már élvezhetetlen Kossuth Lajos vagy Blaha Lujza hangja, de élvezhetetlen az 1956-
ban készített Szabó Lőrinc felvétel is. A szakszerű tárolás, kezelés és őrzés viszont táv
latokban csupán egy központi, erre a célra létrehozott tárban valósítható meg. 

3. A hangdokumentumok gyűjtésének célja: 
— megőrzés, tárolás 
— konzerválás 
— szolgáltatás és bizonyos központi feladatok ellátása 

4. A nemzeti hangtár gyűjtőköre 
Minden hungarika felvétel. 
Ide sorolhatók: 
— magyar szerzők művei; 
— magyar nyelvű hangfelvételek; 
— magyar előadók vagy közreműködők hangfelvételei; 
— magyarokról szóló megnyilvánulást tartalmazó hangfelvételek; 
— magyarországi vagy magyar vonatkozású eseményt rögzítő hangfelvételek; 
— minden Magyarországon megjelenő hangfelvétel. 

5. A jelenleg létező hungarika hangdokumentum-gyűjtemények: 
— a vidéki múzeumokban kb. 400-500 db 1920-1940 között készült fonográf henger 

található feldolgozatlanul, 
— a Néprajzi Múzeumban 1896 óta gyűjtött és feldolgozott mintegy 4500 fonográf-

henger és több száz sellak lemez található, 
— az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárának 7000 db hanglemezéből kb. 4000 

a hungarika anyag, 
— a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében 6000-nél több hang

lemezt és még több hangszalagot archíválnak, ez utóbbiak jelentős része hungarika 
anyag, 
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— a Magyar Rádió archívuma 300 000-nél több felvétellel közel 50 000 órányi hang
anyaggal rendelkezik, melynek kb. kétharmada zene, a többi szöveg, 

— a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat archívuma 21 900 db hangfelvételt tart nyilván, 
s tulajdonukban van a felvételek eredeti mesterszalaga is, 

— a Petőfi Irodalmi Múzeumban több mint 500 tekercs hangszalagot őriznek, költők, 
írók stb. visszaemlékezéseiből, 

— a Színháztudományi Intézetben kb. 50 000 hangszalagot és majdnem 1000 hang
lemezt tartanak nyilván, 

— a Munkásmozgalmi Múzeum és a Párttörténeti Intézet hangdokumentuma, 
- magánszemélyek gyűjteményei, hagyatékok. 

6. A nemzeti hangtár létrehozásához szükséges minimális program 
— A kijelölt intézmények retrospektive, egységesen feltárják az állományukat. 
— A kijelölt intézmények bejelentési kötelezettséget vállalnak mind a már feltárt, 

mind a folyamatosan szerzeményezett állományukról. 
— A 2/1960.(V.25.)MM.sz. kötelespéldány-rendelet, amely kiegészült az 5/1977.(VIII. 

28.)KM.sz. rendelettel, kiterjesztése a hangfelvételekre. 
— A védetté nyilvánítható dokumentumok körének kiterjesztése a hangfelvételekre 

(ezzel megakadályozható, hogy a nemzeti értékeket jelentő hangfelvételek külföld
re kerüljenek). 

— A minimális program megvalósításához szükséges egy, a nemzeti hangtárat létrehoz
ni kívánó szerv által kijelölt munkacsoport megszervezése. 

A munkacsoportot a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti 
Bizottsága és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete zenei szekciójának vezetőségéből 
ajánlatos létrehozni. 

7. Távlati program 
A minimális programra épülő második munkaszakasz, az intézmény megvalósítá

sának programja. Ekkor történjék meg a feltárt dokumentumok egy helyen való táro
lása - másolások útján — és korszerű archiválása, megakadályozva a hangdokumentu
mok fizikai romlását. A minimális programmal ellentétben ez a munkaszakasz jelentős 
anyagi támogás nélkül nem valósulhat meg, e munkához ugyanis szakemberekre — 
archiválással foglalkozó elektroakusztikusokra, könyvtárosokra — és korszerű techni
kai berendezésekre van szükség. 
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GYIMES FERENC, 
az Allami Gorkij Könyvtár osztályvezető helyettese, 
az MKE zenei könyvtáros szekció titkára 

GONDOLATOK A NEMZETI HANGTÁRRÓL 

Edison óta az emberi hang maradásra bírható, az elektronika segítségével a látvány 
pillanata is megőrizhető. 

"Aki pontosan meg tudja határozni a nemzeti vagyon fogalmát, az tudja, hogy na
gyon sok minden tartozik bele. Az ország gazdaságának már régen megtermelt értékein 
túl nyilvánvalóan beletartozik mindaz a szellemi érték is, ami látható és láthatatlan. S ha 
a történeti értékek világán belül csak azokra gondolunk, amelyeket a művészet hozott 
létre, akkor e szűkebb körön belül is látnunk kell, hogy e termékek nemcsak anyagi való
ságukban részei a nemzeti vagyonnak, hanem avval a hatalmas, agyakat mozdító, nevelő, 
formáló erővel is, amit adnak az embernek ebben a hazában, a magyarnak. 

Ahhoz, hogy ezek az értékek a maguk valóságos értékrendjükben hassanak az egy
mást követő nemzedékekre, szükséges ezeknek megőrzése, rendbe szedése és bemutatása 
a közösségnek. Ezt a munkát végzik el minden országban azok az intézmények, amelyek 
egy ország tudatában ennek a tudatnak az ápolói. Egy ilyen nemzeti intézmény nem egy
szerűen őrzőhelye ezen értékeknek, nemcsak számontartója, leltározója az ország terüle
tén (s tegyük hozzá: a világban) feltalálható magyar műveknek, hanem ennél sokkal több. 
Szellemi műhely, gazda, a közösség megbízásából a tulajdonos hozzáértő szerve. 

Minden ország vigyáz nemzeti vagyonára . . . " (/Szalontay,/ — Magyar Nemzet, 
1982. május 1., 5.p.) 

"A pótolhatatlan művelődéstörténeti anyag megmentése érdekében meg kellene ala
pítani a Magyar Hanglemez Múzeumot . . . Három évtizedes gyakorlatunkat felajánljuk 
. . . gyűjteményünkkel megadnánk a Múzeum tárgyi alapját". (Grexa Gyula — Nyugati 
László 1954. május 1.) Beadvány. 

"Népzenei összefüggésű hanglemezeket a Néprajzi Múzeum gyűjti. Komoly hangle
mez gyűjteménye van a Magyar Rádiónak is, amely általános anyagot tartalmaz és állan
dóan bővül. Mindezeket összevetve külön Hanglemez Múzeum felállítását ma még nem 
tartjuk szükségesnek", (Némethy Endre s.k. 1954. szeptember 3.) 
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"Magyarországon a Néprajzi Múzeum, a Rádió és Televízió, a Magyar Tudományos 
Akadémia népzenei kutatócsoportja^ Filmtudományi Intézet, a Petőfi Irodalmi Múzeum 
dokumentumgyűjteményei mellékgyűjtőköri szinten foglalkoznak a profilba vágó hang
felvételek gyűjtésével. 

A nagy gyűjtemények feltáratlansága, a központi nyilvántartás hiánya, ebből követ
kezően a magángyűjtemények feltérképezetlensége, a tárgyi és jogi védelem elégtelen vol
ta oda vezet, hogy ezen értékek külföldre áramlásának ellenőrzése megoldhatatlan." (Szép 
Zoltán a Magyar Nemzeti Hangtár terveiről. — Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve 11. 
1974. p.100-102.) 

"1940. április 13-án délelőtt, a Library of Congress Coolidge-Aud (tóriumában hang
zott el Szigeti József — Bartók Béla hangversenye, kezdetleges módon a könyvtárosok 
egyike vette fel mint történelmi dokumentumot. Az amerikaiaknak van érzékük az ilyen 
események iránt, biztos vagyok benne, hogy Roosevelt beszédei ma is hallhatók a könyv
tárban. Húsz évvel a nagy ember halála után, bonyolult tranzakciókkal, végre sikerült a 
koncert teljes műsorát (Beethoven: Kreutzer-szonáta, Bartók: I. rapszódia, Debussy: Hege
dű-zongora szonáta, Bartók: I I . hegedű-zongora szonáta) lemezre rögzíteni. Az ilyen 
visszakapcsolás a mi nagyszüleink idejében még elképzelhetetlen volt. Ma úgy vesszük, 
mintha jussunk volna hozzá. Kötelességünk, hogy megbecsüljük ezt a lehetőséget, hogy 
érezzük: privilégium ez. Énrám a múlandó események ilyen megrögzítése jobban hat, 
mint lányomra vagy unokámra, akik ezt mind természetes dolognak tekintik, és akik már 
ezzel nőttek fel." (így láttuk Bartókot 35.p. Qualiton LPX 11373-74) 

"Csepelen, Kovács József szoba-konyhás, kamrás lakásában 16 000 lemez sorako
zik, kétszer annyi, mint a Széchényi Könyvtárban! Talán neki van a legnagyobb gyűjte
ménye a külföldi kiadóknál megjelent magyar vonatkozású felvételekből. Mindent precí
zen idéz, 16 füzet-katalógusában gondosan számon tartja, mi van a lemezeken. Lassan 
nem férnek el a lemezek, az ágyra is rá kell őket tennem. Ha itt lesz az ideje, megteszem, 
ők vannak többen — mondja, és lehetetlen nem komolyan venni." (Mola György — Ma
gyar Ifjúság, 1981. november 27. 24-26.p.) 

Valamennyien személyesen és transzmissziónkon keresztül egyetemlegesen is fele
lősek vagyunk azért, hogy még csak nagy vonalakban sem tisztázott az olykor igen nagy 
értékű berendezések beszerzési — karbantartási — alkatrészellátási — rendszerként való 
működtetésének koncepciója; hogy a jelentős anyagi potenciállá is átváltható szellemi erő, 
a komoly társadalmi hozzájárulással és az egyén áldozatkészségéből megszerzett szakérte
lem szétforgácsolódik, s az integrációnak még annyi perspektívája sem mutatkozik, hogy 
akár csak egyetlen intézmény is "hajlandó lenne" felvállalni — legalább addig, míg eny
hébb szelek fújnak majd a világgazdaságban — a témagazda (megengedem: nem éppen 
felelősségmentes) szerepét. 

A megóvás-továbbadás természetesnek elfogadott rendjéből miért rekesztődnek ki 
szégyellt rokon módjára éppen a hangok. Mindegyik, e profilban működő intézmény 
elégséges okot tud felhozni, miért nem vállalja e terület gondjainak feltérképezését, az 
elvi-szervezési kérdések tisztázását, a megóvás módszereinek kikísérletezését, a berende
zések kompatibilitásának kidolgozását, ezek összehangolt rendszerbe fogásával egy de-
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centralizáltan működő, a szétforgácsoltságból erényt kovácsoló intézményi-egyéni össze
fogás megteremtését. 

Patthelyzet: új intézmény létesítésére belátható időn belül nem kerülhet sor — a 
meglevő intézmények a profilbővülést ilyen vagy olyan okból nem vállalják. 

Vagy talán mégsem lenne szabad olyan gyorsan belenyugodni a nem lehet-be? 
" A Művelődési Minisztérium . . . immár két éve teljes anyagi támogatásáról biztosí

totta a Színházi Intézetet. Feladatául szabta . . . egy tervezet kidolgozását, amellyel nem
csak a dokumentációt oldaná meg a vidotechnika, de sokrétű további lehetőségeket tár
hatna fel (archiválás, színházi menedzselés, közművelődési célokra segédanyag) . . . Mi
után a minisztérium anyagi és elvi támogatása adott, a szakértői háttér fellelhető, a gazda 
kérdése valójában nem vitás, csak egy firtatnivaló akad: miért váratnak magukra a konk
rét te t tek?" 

"E késedelem nyomán keletkezett kárt már nem pótolhatjuk, de vajon szabad-e to
vábbi károkat okoznia a tehetetlenségnek, lassúságnak és erélytelenségnek?" (Fi lm, Szín
ház, Muzsika, B.szám, 1982. január 30. p.13. /Nagy Ágnes/). 

A tudatosan dramatizált sajtószemlét hadd váltsa fel higgadt, de nem szenvtelen 
feladatfelsorolás: 
1. a gyűjtéssel foglalkozó intézmények számbavétele, a nyilvántartás megbízhatóságának, 

a feltárás mélységének feltérképezése; 
2. jogi háttér megteremtése: előírások előkészítése a megőrzési kötelezettségre, a köteles

példány szolgáltatásra, az országból való kivitelre, egyéni gyűjtemények védetté nyi l 
vánítására; 

3. a hangtári gondolatot szívügyüknek érzők fórumának megteremtése, olyan személyek 
bevonása, akik tekintélyükkel, intézményi hátterükkel segítségünkre tudnak lenni; 

4. a közvetlen veszélyben levő anyagok mentése — restaurálása, az ilyen feladatot napi 
gyakorlatként végző intézmények kapacitáslehetőségeinek feltárása, személyi állomá
nyuk megerősítésével azok felhasználása a pusztulástól való megóvás érdekében. 
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SZÁLAI LÁSZLÓ, 
az Állami Gorkij Könyvtár munkatársa 

A HANGOK PUSZTULÁSÁRÓL 

Nincs Nemzeti Hangtárunk, és úgy tűnik, egyelőre nem is lesz. Hogy miért nincs, és 
hogy mit is jelent az "egyelőre nem is lesz"? Sokunk előtt nyilvánvalóak az okok, azon
ban több szempont miatt mégis érthetetlenek. Ezek részletezése, okfejtése nem az én fel
adatom, mondanivalóm pusztán technikai jellegű. 

Miről is van szó, amikor a különböző hanganyagok pusztulásáról beszélünk? Rész
ben a még feltáratlan, részben pedig a már valamilyen formában birtokunkban levő hang
zó dokumentumok állományvédelmét kell ezen értenünk. 

Manapság a digitális hangrögzítés és a videotechnika kezd tért hódítani a világban. 
Csakhogy ezzel mi nem vagyunk kisegítve. Ugyanis a hangrögzítés eddigi alig több mint 
100 éve alatt elképesztő méretű információhalmazt termelt, mégpedig analóg módon, és 
számunkra most csak ezek az érdekesek. Olyan értéket képviselnek, melyet pusztán anyagi 
vonatkozásban sem lehet összegezni, egyéb értékei pedig egyszerűen felbecsülhetetlenek. 

Rögzítettek már hangot viaszra, acetátra, lakkra, sellakra, keménygumira, üvegre, 
papírra, cellulózra, filmre, valamint acéldrótra, papírszalagra, celofán- és acetátszalagra. 
Ez utóbbiak már a mágneses hangrögzítés, a magnetofon őskorát idézik. A két világhábo
rú között nagyon sok kísérlet eredményeképp rengeteg változáson ment keresztül a hang
felvétel technikája. Egy jellemző adat a hanglemez fejlődésére: egyedül Amerikában, 
1939-ben, már több mint 100 millió példány készült. A második világháború után pedig 
még rohamosabb fejlődés volt tapasztalható. Könnyen belátható, hogy az elmúlt 100 esz
tendő alatt jószerével megszámlálhatatlan mennyiségű dokumentum született, melynek 
tekintélyes része ugyanúgy nemzeti kincset képvisel, mint például a könyvek. 

Számos országban korán felismerték ennek valódi jelentőségét, és a nemzeti könyv
tárak mellett egymás után jelentek meg a nemzeti hangtárak is. A technikai feltételek 
megteremtése mindig rengeteg anyagi eszközt emésztett fel, napjainkban is egyre többe 
kerül. Magyarországon részben ezért is nagy problémát jelent a hangarchíválás. 

Az a veszély fenyeget, hogy a következő 80—100 év folyamán jelenlegi archív hang
felvételeink túlnyomó többsége teljesen megsemmisül, a pusztulás tempója egyelőre jóval 
gyorsabb, mint az eddigi erőfeszítések eredményei a megőrzésre. Ahol hangarchíválásról 
beszélünk, ott vállalni kell a megőrzéssel járó felelősséget és gondot. 
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Az archiválás kérdésével több szerző foglalkozik, általában egyetértenek abban, 
hogy a hordozóanyag fizikai és kémiai tulajdonságai irányadóak a tárolás módja tekinteté
ben. Mint megvalósítható kompromisszumot javasolják a pormentes, deformáló hatások
tól védett raktározást, a kb. 50% páratartalmú és 15—20°C közötti hőmérsékletű klimati-
zálást, valamint a rendszeres ellenőrzést. Ehhez még annyit, hogy legalább ilyen fontos a 
kezelő személyek szakmai felkészültsége és emberi magatartása. Ezeket a kritériumokat 
hazánk archívumai egyelőre nem, vagy csak alig elégítik ki. Általános a könyvtári jellegű 
tárolás, amely legjobb esetben is csak a pormentességet biztosítja. Érdekes tapasztalat vi
szont, hogy a régebbi felvételek viszonylagos sértetlensége többnyire csak annak köszön
hető, hogy hiányoznak a korabeli lejátszó berendezések. 

Természetesnek tűnik az a tény, hogy az archív hanganyagok hozzáférhetőségét, de 
őrzését is szinte kizárólag hangszalagmásolatok biztosítják. Aggasztó kérdés azonban, 
hogy meddig? Az eredeti hangzóanyagok mind valamilyen lágyítóanyagot is tartalmazó 
szerves vegyületek keverékei. A lágyítóanyagok elillanása bármilyen lassú is, napjainkban 
már erősen szembetűnő a korai viaszhengereken, sellakk vagy lakkhanglemezeken egy
aránt. Ennek következménye a fokozott törékenység, porlékonyság, deformálódás, spon
tán repedések, magyarán a felvételek teljes tönkremenetele. Nem kétséges, hogy a legelső 
teendő a hangszalagmásolatok elkészítése. Ez azonban nem tekinthető végleges megoldás
nak, ugyanis a mágnesesen rögzített jelek erőssége a felvétel pillanatától kezdve állandóan 
csökken, végül beleolvad a sustorgásként észlelhető alapzajba. Ezt az időt, a hangszalag 
minőségétől is függően általában 50—60 évre becsülik. Még mindig széles körben elterjedt 
az a hibás nézet, miszerint a felvétel demagnetizálódásából eredő elhalkulást időnként át
írással (másolással) korrigálni lehet. Ezzel szemben gondoljuk meg, hogy a kopírozással 
minden jelet egyaránt erősítve írunk át, köztük az alapzajt is. Felvételeink élettartamát 
ezen az úton tehát nem hosszabbíthatjuk meg, s minden átírás alkalmával összegeződnek 
a készülékek elektronikus és mechanikus hibái (különféle torzítások, szalagsebesség elté
rések stb.) is. 

Mit tehetünk tehát féltve őrzött dokumentumaink megmentéséért? 
Napjainkban egyetlen megoldás kínálkozik, ez pedig a fém matricák készítése. En

nek technológiáját a hanglemegyártásban közel 70 éve alkalmazzák, és a gondosan gyár
tott és raktározott matrica élettartama elvileg korlátlan, mindenesetre sokszorosa bármely 
más rögzítési módnak. 
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4. GYERMEKKÖNYVTÁRI SZEKCIÓ 

Tájékoztatás a gyermekkönyvtárban 

SÁRÁNÉ LUKÁTSY SAROLTA 
a szegedi Somogyi Könyvtár munkatársa 

TÁJÉKOZTATÓ MUNKA A GYERMEKEK KÖRÉBEN 
(Rövidített szöveg) 

Mostanában egyre több szó esik a közművelődési könyvtárak tájékoztató szolgála
táról és általában az informatika témaköreiről.1 Joggal tartjuk ezt a munkaterületet a leg
nagyobb felkészültséget, szakképzettséget igénylő könyvtári tevékenységnek, és elmond
hatjuk, hogy leginkább ezen mérhető le a könyvtárak társadalmi elismerése. A tájékozta
tás fogalmát azonban különbözőképpen értelmezik a szakirodalomban; ki szélesebben, ki 
csak a szorosan vett referensz-kérdést értve alatta. 

A könyvtári tájékoztatás mai színvonaláról — és más jellegű összetevők (könyvisme
ret, a kézikönyvtár összetétele stb.) méréséből kiindulva — egyértelműen elmarasztaló vé
leményeket kapunk. A tárgykör egyik legjobb ismerője, Halász Béla szerint a könyvtárak 
tájékoztatási munkája megmerevedett múlt századi sémákat alkalmaz, kizárólag könyv
központú és elsősorban rutinjellegű, csak ritkán puhatolja ki az olvasók valóságos igénye
it. Ezt a tevékenységet — és különösen hatékonyságát — igen nehéz mérni, az emberi 
agyakban elraktározott tudásmennyiség esetleg csak évek múlva kamatozik, vagy nem is 
nyilvánul meg érzékelhető módon. 

A szakirodalom azonban — akár elméleti, akár gyakorlati2 szemszögből — kizárólag 
a 14 éven felüli olvasókkal foglalkozik, a gyermekek olvasószolgálatát bármilyen célzattal 
vizsgáló munkák is csak röviden tárgyalják a témát. 

Tudomásom szerint egyetlen felmérés készült ezzel kapcsolatban a közelmúltban 
(Képes Ágnes vizsgálta a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/FSZEK/ 1.sz. gyermekkönyvtá
rának referensz lapjait tíz év távlatában), de ez sem jelent meg nyomtatásban. Kovács 
Mária3 — más célból íródott — elemző tanulmányából is csak arról értesülünk, hogy a 
megvizsgált A típusú gyermekkönyvtárak tájékoztatási munkája az összes tevékenység 
1,2—14,3%-át teszi ki, sőt olyan könyvtár is akad, ahol egyáltalán nincs ilyen munka. 

Vajon azt jelentené ez, hogy nem is szükséges a gyermekek körében végzett tájékoz
tatási munka, vagy módszereit tekintve semmiben sem különbözik a felnőttek szolgálatá
tól? Olyan mellékes területe lenne ez mind a tájékoztatásnak, mind a gyermek-olvasószol
gálatnak, mint - teszem azt — a gyermekirodalom az ún. "nagy" irodalomnak? A válasz 
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csakis tagadó lehet mindkét kérdésre, hiszen — a jövő embertípusát tekintve —döntő sze
repet kap ez az alapozó jellegű tevékenység, éppen a gyermekek körében. (Szándékosan 
nem beszélek kizárólag gyermekkönyvtárakról, mivel egyformán fontosnak tartom ezt a 
munkát a közepes állományt és korlátozott eszközrendszert tartalmazó, vegyes közönsé
get kiszolgáló községi könyvtárakban és a jól felszerelt, gazdag állományú könyvtárakban, 
ahol gyermekek is megfordulhatnak. Fokozati különbségek csak az eszközökben lehet
nek, a tájékoztatás színvonalának egyenletesen magasnak kell lennie.) 

A Könyvtári Figyelő összefoglalása szerint a felhasználói rétegek elemzése, az infor
mációs igény- és szükségletkutatás is a tájékoztató munka területeihez tartozik. Ha azon
ban az adott felhasználói rétegben (14 éven aluliak) az igény még meg sem fogalmazódott 
és nem jelentkezik szükséglet formájában, lévén, hogy most nyiladozik az értelme, maga 
sem tudja pontosan megmondani, mire kíváncsi. Még nincsenek kialakult olvasói szokásai, 
tehát nekünk kell felszínre segíteni a lappangó igényt, nekünk kell szükségletté növeszteni 
és olvasási kultúrává lombosítani. Éppen ezért tágabban kell értelmeznünk a tájékoztatás 
fogalmát, mindhárom feladatkörét egyformán fontosnak tartva, a felhasználó oldaláról 
vizsgálva a kérdést: megtanulnak-e gyermekeink tájékozódni a könyvtár eszköz-rendsze
rében? 

Az eszközök sokaságából csak néhányat szeretnék most kiemelni, szeretném felhív
ni a figyelmet arra, hogy apróságok is fontosak lehetnek. Próbáljuk meg beleképzelni ma
gunkat a gyermek helyébe, puhatoljuk k i , vajon jó l érzi-e magát a könyvtárban, ot thono
san tud-e mozogni! 

Ha a különböző táblák, feliratok csak t i l tó jellegűek (dohányzás, csend stb.) vagy 
csak a nyitvatartásra, a határidőre vonatkoznak, bizony nem föltétlenül ingerlik őt a 
hosszabb tartózkodásra. Egy kedves mesefigura — mely éppen néhány érdekes könyvre 
hívja fel a figyelmét (cserélhetően!), vagy a soros rendezvényről tudósít néhány szóval — 
mindenképpen vonzerőt jelent a legbátortalanabb gyermek számára is. 

A főfeliratok akkor jók, ha rövidek, szabatosak — az se baj, ha pontosan a megfelelő 
állományrész fö löt t vannak! — és a gyermekek számára is érthetőek. Például a "Líra és 
verses epika" vagy a 'Társadalomtudomány" nem szerencsés fel iratok; mennyivel egysze
rűbb és közérthetőbb a "Versek" és a "Társas élet" megnevezés bármelyik gyermek 
számára! 

Előkelő helyet kap a könyvtárakban a katalógushasználati tábla, hiszen a legfonto
sabb segédeszközben segít eligazodni. Ennek is csak akkor van értelme, ha szemléletesen 
mutatja be a megközelítési módokat, frappánsan, érthetően magyarázza meg a fogalma
kat. Ne felejtsük el, hogy ami számunkra természetes, az a gyermekek (és más szakmájú 
földi halandók) számára nagyon bonyolul t lehet! 

Az állomány e/rendezése, tagolása maga is tájékoztató értékű, a szabadpolcra helye
zés módja már bizonyos fokú ajánlás. Fontos, hogy az egész állomány áttekinthető, logi
kus rendszerben legyen, s nem árt, ha erről helyszínrajzot is készítünk. Az egyes állo
mányrészek visszakereshetőségét, a térben való tájékozódást ez nagyban elősegíti, főként, 
ha a nagy állományegységeket más-más színnel jelöljük a rajzon. 

Kifejezetten a propaganda eszközeként tartják számon a különböző kiállításokat, de 
informatív értéküket senki sem tagadja. A gyermekek körében azonban különleges jelen-
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tőségre tesznek szert a — jól átgondolt, szemléletesen bemutatott —tematikusjellegű ki
állítások. Azon túl, hogy a jól "tálalt" könyvek iránt ugrásszerűen megnő a kereslet, a 
gyermekek ízelítőt kapnak egyes tudományágak határterületeiről, egy-egy témakört, fo
galmat jobban el tudnak helyezni ismereteik alakuló rendszerében, s nem utolsósorban a 
jól feltett kérdés, meghökkentő kijelentés stb. megindíthatja fantáziájukat, serkentheti 
kutató szenvedélyüket, nevezetesen: tudományos búvárkodásra és az eszközök használa
tára ingerli őket. Sajnos, nagyon kevés olyan,gyermekeknek szánt kiállítást láttam, amely 
teljesítette volna az említett feltételeket;többnyire néhány hevenyészve odavetett könyv 
jelenti ezt a "műfajt"; a feliratok és összekötő szöveg, érdekesség nélkül. Figyeljük csak 
meg, milyen hatásfokúak a kiállítások saját könyvtárunkban! 

A szorosan vett tájékoztatási eszközök legfontosabbika a katalógus, melynek hasz
nálatát már az új általános iskolai tanterv is előírja. A C típusú könyvtárak többségében 
— néhol még a magasabb típust képviselőkben is — csak a betűrendes (melléklapokkal 
hiányosan ellátott) és a csoportképzéses szakkatalógussal találkozunk. Ezek ugyan elegen
dők lennének az alapok megtanítására, de nem adják meg a bennük kutatóknak azt a fel
ismerést, hogy a katalógusnak funkcionális értéke van, hogy egy mű, egy író, egy téma 
több oldalról is megközelíthető általa. Márpedig a gyermekekkel be kell láttatni, hogy a 
katalógus mi mindenre adhat választ. Sajnos azonban még ezt a hiányos segédeszközt 
sem használhatják a kívánt mértékben, mint ezt több felmérés egybehangzóan szomorú 
tapasztalata igazolja. 

Csongrád megyében 1981 tavaszán, közel 500 falusi és városi gyermek körében vé
geztünk ilyen jellegű kérdőíves felmérést. Azt vizsgáltuk, hogyan élnek a gyermekek a 
könyvtár lehetőségeivel, illetve milyen tudatossági fokon művelik ezt. (Többek között a 
könyvtári rendszerről, a kézikönyvek, folyóiratok és a katalógus használatáról, ez utóbbi 
funkcionális értékéről érdeklődtünk.) A megdöbbentő adatokat jól mutatja az 1. táblázat. 

A katalógus fogalmi meghatározásában a minimum-szintet képviseli a gyermekek 
háromnegyed része: kizárólag aktuális problémáikhoz remélnek segítséget: "ha nem tu
dom egy könyvnek az íróját . . . . ha nem találok egy könyvet . . . . az írók művei abc 
rendben . . . , a könyvek sorrendje . . . , ahová a könyvek címé fel van írva . . . , ha valaki 
nem tudja, hogy van a könyvtárban olyan könyv, s a könyvtáros se tudja, akkor haszná
landó (sic!)." Nagyon aranyos egy 3. osztályos kisfiú meghatározása: "hogyha eltéve
dünk, utat mutasson". (Ezzel együtt, természetesen ő sem használja a katalógust!) Mind
össze 15 olyan gyerek van, aki leírja a katalóguscédulák egyéb fontos adatait, némelyik a 
tartalom szerinti keresést is megemlíti, a visszakereshetőség, a művek több szempontú 
megközelítése azonban rendszeresen kimarad. A válaszadók közel egynegyede meg sem 
kísérli a katalógus fogalmának megragadását, esetleg téves válaszokat ad, köztük 18 nyol
cadikos. (Ki idegen szavakat, ki meg különböző meghatározásokat, vagy valakinek az éle
tét (!) véli megtalálni a katalógusban!) 

Nyilvánvaló az összefüggés a katalógus ismerete és használata között, mégis akad 
jónéhány furcsaság: 
1. A katalógus fogalmát valamilyen szinten meghatározó gyermekek majdnem fele nem 

él ezzel a tudásával (köztük olyan is, aki a lényegi jegyeket is meg tudja fogalmazni). 
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1. táblázat 

városok 
337 

községek 
156 

összesen 
493 fő Vizsgált minta 

városok 
337 

községek 
156 

összesen 
493 fő 

Katalógus-
ismeret 

nem ismeri vagy téves 82 
10 

191 
55 

9 

32 
8 

93 
25 

6 

114 
18 

284 
80 
15 

Katalógus-
ismeret 

ebből nyolcadikos 
82 
10 

191 
55 

9 

32 
8 

93 
25 

6 

114 
18 

284 
80 
15 

Katalógus-
ismeret 

csak szerző, cím szerint keres 
szerző, ctm • raktári hely 
egyéb fontos adatok (mikor, kinek) 
visszakereshetőség, téma szerint 

82 
10 

191 
55 

9 

32 
8 

93 
25 

6 

114 
18 

284 
80 
15 

^ > 

Ismeri, de nem 
használja 97 

12 

77 

4 

174 

16 
^ > Nem ismeri,de 

használja 

97 

12 

77 

4 

174 

16 

Katalógus
használat 

igen 174 

163 

79 

25 

50 

106 

87 

15 

224 

269 

166 

40 

Katalógus
használat 

nem használja 

174 

163 

79 

25 

50 

106 

87 

15 

224 

269 

166 

40 

Katalógus
használat 

ebből 

2 évnél hosszabb 
könyvtári tagság 

174 

163 

79 

25 

50 

106 

87 

15 

224 

269 

166 

40 

Katalógus
használat 

ebből 

nyolcadikos 

174 

163 

79 

25 

50 

106 

87 

15 

224 

269 

166 

40 

Keresés a 
katalógusban 

konkrét mű 
téma 
kedvenc író 
nem tudja, mit keresett 

136 
23 

6 
9 

33 
11 

3 
4 

169 
34 

9 
13 

Információ
szerzés 

katalógusból 100 

88 

18 

277 

32 

27 

9 

135 

132 

115 

27 

412 

Információ
szerzés 

használja a katalógust, de az informá
ciót nem ebből keresi 

100 

88 

18 

277 

32 

27 

9 

135 

132 

115 

27 

412 

Információ
szerzés 

nem használja a katalógust, de az in
formációt megpróbálja ebből keresni 

100 

88 

18 

277 

32 

27 

9 

135 

132 

115 

27 

412 

Információ
szerzés 

könyvtárostól 

100 

88 

18 

277 

32 

27 

9 

135 

132 

115 

27 

412 

Fordított eset is van: 16 gyerek nem adott meghatározást (ez még nem olyan nagy baj), 
viszont használja a katalógust. Hogyan? 

2. A katalógust nem használók (55%!) között 40 nyolcadikos van, és 166 olyan gyerek, 
akik több mint két éve a könyvtárak olvasói. A községi gyermekek kétharmada egyál
talán nem használja a katalógust, s az is jól kimutatható, hogy ahol eldugott helyen van 
a katalógus, vagy a könyvtáros nem lát rá, ott elenyésző a katalógushasználat. 

3. A katalógust használók közel felének eszébe sem jut, hogy információs problémájával 
a katalógushoz forduljon, egyszerűen — és kényelmesen - a könyvtárost kéri meg erre. 
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Furcsa módon néha ennek a fordítottja is előfordul: 27 gyerek "megpróbálja megkeres
ni a katalógusban" az áhított témát (művet), ugyanakkor saját bevallása szerint nem 
használja a katalógust. Bátraké a szerencse! 

4. A katalógusban böngészők 75%-a konkrét művet nevezett meg a keresés tárgyaként. 
Lényegesen kevesebb azoknak a száma (15%), akik bizonyos témaköröket kutatnak, s 
alig van olyan gyermek, aki kedvenc írója műveit kereste. 

Az adatsorból kiemeltük a nyolcadikosok válaszait: éppen azért, mert az ő tájéko
zottságuk (vagy tájékozatlanságuk!) tükrözi legjobban munkánk hatékonyságát. A lehan
goló adatok mindenképpen arra ösztönöznek bennünket, hogy változtassunk eddigi stra
tégiánkon. 

Tehát: mit tehet a könyvtáros, és hogyan? 
A könyvtáros és az olvasó (gyermek) találkozása döntő jelentőségű. Természetesen 

nem mindegy, hogy első vagy ismételt találkozás-e ez, hogy egyénileg jön-e vagy csoport
ban, hogy kisiskolás vagy felső tagozatos. Mindéképpen szükséges, hogy a könyvtáros 
játssza a kezdeményező szerepet a partnerkapcsolatban, és mindjárt az első alkalommal 
bizalmat ébresszen, segítse az otthonosság, a tájékozottság érzésének kialakulását, tehát 
magatartásával érje el, hogy a gyermekiek csoportja) máskor is szívesen jöjjön vissza a 
könyvtárba. 

A gyermekekkel való beszélgetés módja, tárgya, minősége sok tényezőtől függ,4 

itt azonban csak a szorosan vett tájékoztatási munka első fázisáról, az igénykutatásról, 
illetve az igény felkeltéséről beszélünk. A felnőttek igény vizsgálatától minőségileg külön
bözik ez a tevékenység, mivel többnyire határozatlan kívánságokat, meg sem fogalmazott 
elképzeléseket kell kinyomozni. Elmaradhatatlan tehát az ún. tájékozódó beszélgetés a 
kis olvasóval (kedvenc hobbyról, szakkörről, iskolai sikerekről — vagy sikertelenségekről, 
pálya-elképzelésekről), mert ezek segítenek hozzá az érdeklődés csíráinak k(tapintásához. 
Majdnem ennyire fontos azonban, hogy megszerzett adataink közül legalább a leglényege
sebbnek ítélteket rögzítsük — elsősorban a tasakon. Ne hagyatkozzunk kizárólag az emlé
kezetünkre, nemcsak azért, mert véges a memóriánk, hanem azért is, mert esetleg legköze
lebb másik kollégával találkozik a gyermek. Ha általában megszokjuk az egy olvasóra jel
lemző adatok gyűjtését, rövidesen jól használható adattárra teszünk szert, amely az olva
sás irányításában éppúgy segítséget nyújthat, mint a tematikus rendezvények szerve
zésében. 

Sajnos kevés az olyan közművelődési könyvtár, ahol az olvasók ilyen irányú meg
figyelésére gondot fordítanának, pedig a magasabb szintű tanácsadó-ajánló tevékenység — 
különösen gyermekek esetében — enélkül elképzelhetetlen. Az indok: nincs nyomtatvány, 
nincs idő! Magam több helyen is leírtam és több éves gyermekkönyvtári tapasztalatom 
alapján is cáfolhatom mindkét indokot. Aki tudatosan és igényesen akarja fejleszteni a 
gyermekek olvasási kultúráját, annak nem szabad sajnálnia a fáradságot és tervszerűen 
kell gyűjtenie az egyéniségükre vonatkozó adatokat — még ha csak valamilyen szempont
ból válogatott minta adatait is — egy-egy olvasótípuson belül a jellemző hibák vizsgálatá
ban elmélyedve igyekeznie kell megoldást találni azok kijavítására. Átgondolt, egyénre 
szabott vagy egy-egy korosztálynak javasolt típus-olvasótervet is csak több tényező, kö-
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rülmény ismeretében lehet készíteni. (Ilyet kevés helyen csinálnak, pedig igényszintet 
emelni csak így lehet!) 

Tematikus előadásokat, klubfoglalkozásokat és bármilyen más rendezvényt is csak 
a gyermekek érdeklődési körének ismeretében szabad — jó lelkiismerettel — szervezni. 
Az ezekről való tájékoztatás (meghívón, plakáton, faliújságon, szóróanyagon stb.) ugyan 
már a propaganda területe, de nem lehet szó nélkül elmenni a többnyire rengeteg energiá
val, munkával megszervezett — és egyre rosszabb hatásfokú rendezvények mellett. Az is
kolákkal mindenképpen egyeztetniük kell a havi (félévi) éves programtervet —a legjobb a 
tanév elején —, de a kapcsolat ne abban merüljön k i , hogy az adott napon egy vagy több 
osztálynyi gyermeket kivezényelnek a könyvtárba! A személyes meggyőzés, az egyéni ér
deklődés ismerete nem maradhat el a legjobb írásos propaganda mellett sem. (És milyen 
sok helyen nem nevezhetjük a propagandát még jónak sem!) 

A legmagasabb szintű tájékoztató tevékenység a konkrét kérdésre való válaszadás, 
azaz a keresett információ eljuttatása a használóhoz.* Gyermekek esetében azonban talán 
nagyobb szerepe van az eljuttatásnak, mint magának az információnak. Nem szabad azt a 
kényszerképzetet keltenünk a gyermekben, hogy a könyvtáros "szupermen", akinek min
den a kisujjában van! Bármennyire is kényelmes az a megoldás, ha odalépünk a polchoz, 
és levesszük a megfelelő (vagy épp a kezünkbe akadó) könyvet, éppen azt kell bizonyíta
nunk a gyermek előtt, hogy a keresett információt ő is megtalálhatja, ha beilleszti az álta
la ismert fogalomrendszerbe, és felfedezi a hozzá vezető utat (azaz jól használja a segéd
eszközöket). Éppen ezért meg kell ragadnunk minden lehetőséget, alkalmas témát, hogy 
közösen keressük meg a forrásokat, s ahol bizonytalanságot tapasztalunk az eszközhasz
nálatban, vezessük rá a kis olvasót a helyes megoldásra, a megfelelő módszerekre. Gyakor
latilag az a jó , ha saját gondolatmenetünket hangosan is elmondjuk, és probléma-érzé
kenységünk olyan fokú , mintha a saját feladatunkat kellene megoldani. 

A megtalált irodalommal sem szabad magára hagyni a gyermeket — természetesen 
tapintatosan és önbizalmát növelve kell ezt tennünk — hiszen ő még nincs tisztában az 
anyaggyűjtés, jegyzetelés technikájával, a különböző kézikönyvek szerkezetével, egyes 
részeinek információs értékével. (A legtöbben azzal kezdik, hogy szolgaian kimásolják a 
teljes mondatokat, jobb esetben megnézik a tartalomjegyzéket — lexikonnál is! - vagy 
vaktában lapoznak a könyvben.) Feltétlenül meg kell tudnunk, milyen mélységig van 
szükségük az ismeretekre (mihez kérik?), és mennyire járatosak a jegyzetelésben, a pontos 
hivatkozásban. Ha kisebbekről van szó, lássuk el néhány jó tanáccsal is — esetleg néhány 
bekezdést, ismeretlen kifejezést együtt nézzünk át. Ha tú l sok az anyag (bibliográfia, több 
kézikönyv, bővebb tárgyalási mód stb.), akkor a szelektálásban is segítenünk kell , mert 
megriadhat a nagy mennyiségtől. Ha befejezte munkáját, érdeklődjünk az eredményről, 
és bíztassuk további kutatásra. 

Bizony, ez munkaigényes (de minimálisan odafigyelést igénylő) tájékoztatási forma. 
Ha állandóan előttünk lebeg a folyamatos önművelés eszménye, és ha bizonyítani kíván
juk, hogy a könyvek által minden (vagy majdnem minden) kérdés megválaszolható, akkor 
erre időt is kell biztosítani. Mindössze a feleslegesen ismétlődő referensz-munkától óva
kodjunk, mint pl. a minden tanévben újra felbukkanó kérdések (adatok egy-egy tájegység 
felszabadulásáról, Rákóczi Ferenc életéről, anyaggyűjtés Leninről, Mátyás királyról , a 
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rómaiakról stb.) irodalmának összegyűjtésétől. Ennek elkerülésére szolgálhatnak a refe-
renszlapok, melyeken egyszeri energiabefektetéssel rögzíthetjük a (rész)téma irodalmát, 
a későbbiekben csak kiegészítésekkel kell élnünk. Ezeket a lapokat tárgyszavak vagy szak
jelzetek szerint rendezve néhány éven belül jól használható kutatási segédletet kapunk, 
melyben a gyermekek is jól eligazodhatnak. 

Szólni kell az egyéni kérésre összeállított irodalomjegyzékekről, melyeket általában 
nem gyermekek számára, de a gyermekirodalom alapján válogatunk. A tanárok, óvónők 
munkáját ilyen módon segíthetjük a leghatékonyabban. Ehhez természetesen jól kell is
mernünk a tantervet és saját állományunkat. A sokat emlegetett együttműködés leggyü
mölcsözőbb formája lehetne ez, hatásfokát közvetlenül, a gyermekek könyvkéréseiben 
mérhetnénk. Sajnos, még a pedagógusok sem tudják mindig, hogy a könyvtáros szakisme
retei (könyvismeret, segédeszközök ismerete) igen jól kiegészítenék a tanár pedagógiai és 
szaktárgyi tudását. Az új tanévekben pedig egyre fontosabb szerepet kap a könyvek mun
káltató használata. 

Tágítva a kört, tantárgyakra bontott témafigyelő szolgálatot kellene létrehoznunk a 
megyei gyermekkönyvtárak összehangolt munkájával, azaz felosztanánk egymás között a 
részterületeket, kiiktatva a párhuzamos, partizánjellegű akciókat. Ezzel a munkával a jó 
emlékezetű "Általános iskolai tantárgyi bibliográfia" sorozat örökébe léphetnénk. 

Visszatérve az előadás elején feltett két kérdésre, úgy érzem, bizonyítottnak tekint
hető a gyermek-tájékoztatási munka módszereinek különbözősége a felnőttekétől. Éppen 
ez a különbözőség hordja magában fontosságát és szükségességét is. 

A könyvtáros szakmai felkészültségén, pedagógiai céltudatosságán, ötletgazdagságán 
és — nem utolsósorban — a gyermekekhez való viszonyán nagyon sok múlik. Ha magunk 
is meggyőződéssel használjuk a könyvtár gazdag eszköztárát, előbb-utóbb gyermekeinket 
is sikerül meggyőzni erről. 

Tanítsuk meg őket eligazodni a világban — a könyvtár lehetőségeivel is! 
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BANG, Ruth: A segítő kapcsolat. Bp. 1980, Tankvk. 
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5. IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRI SZEKCIÓ 

A pedagógusok információellátása 

FUTALA TIBOR 
az Országos Műszaki Könyvtár igazgatója 

A PEDAGÓGUSOK INFORMÁCIÓELLÁTÁSA ÉS A KÖNYVTÁRAK 

Ha — mondjuk — egy asztaltársasági, baráti vagy szakmai csoportosulás valamely 
fogalmat azok irdatlan tömkelegéből közmegegyezéssel kiemel, az igen könnyen kezdhet 
el úgy ragyogni, mint az oltáriszentség, a gyanútlanabbakat akár a csoda meglátásáig is 
lelkesítve. 

Számunkra most, a könyvtárosegyesület e miskolci vándorgyűlésén, a fejünk fölött 
levő fogalom szerepét az információllátás játssza, amelynek fontossága napjainkban két
ségtelen, egyenesen vitathatatlan. Azt mégsem szeretném, ha csoda-fogalommá válnék, 
olyanná, amely felképeztetné bennünk, hogy pl. a 100 ezernél több magyar pedagógus 
képernyős magán-terminálja előtt ül, és online-módon éppen az ERIC-nek (Educational 
Resources Information Center — Oktatási Források Tájékoztatási Központja (USA) becé
zett intézmény számítógépes pedagógiai adatbázisával társalog. 

Meglehet: máris leintenének, ne élcelődjem olcsón. Pedig igen komolyan beszélek, 
ami mindjárt ki is tűnik, mihelyst elmondom: az olvasás fogalmával sem tudtunk mind
addig, tehát a közelmúltig mit kezdeni, amíg és mivel egyértelműen szent fogalomként 
kezejtük. S ezen a talajon mennyi gyönyörű lehetetlenségünk, balga vágyunk sarjadt k i , 
és teremtette meg — kudarcként — a maga "Cucurbitas maximá"-rt. Ne járjuk meg ugyan
így, amikor az információellátás jegyében kezdünk el sürgölődni. Az aufklaVista hitek 
ugyan mámorítóak, csak éppen nem e világra valók, s ha mégis itt próbálják őket megva
lósítani, kisiklasztó voluntarizmusként ütnek vissza. 

Ennyit bevezetésül. 
Az új fogalmak ugyan mindig valamilyen új szükséglet, új igény kényszerítő hatásá

ra jönnek létre, ám feltündöklésük, ha nem figyelünk oda, nem mindig veszélytelen. Ép
pen ezért nem árt elmélkednünk azon sem, mi lenne, ha a könyvtárosok — a legszélesebb 
köz káplánjai — hirtelen sorra-rendre "információellátókká" — csak a köz kiemelt egye
deinek szolgálatára álló főpapokká és bíborosokká — minősítenék át magukat? És mi 
lenne akkor, ha hirtelen irodalom és szakirodalom helyett kizárólagosan csak információ
kat szolgáltatnának? 

Tudnunk kell, bármennyire is csillogóan és elegánsan hangzik is ez a fogalom, hogy 
"információellátás", egy nyomor, nevezetesen az információrobbanás okozta nyomor 
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szüleménye, amely szellemi borlevesek helyett — jó esetben — azok fő komponenseit 
többé-kevésbé tartalmazó pirulákat nyújt az éhezőknek-szomjazóknak. 

Szóval: attól senkinek se legyen kisebbrendűségi érzése, hogy még nem nőtt meg az 
orrszarva. E téren nem következhet be a lonesco darab morbid logikája. Örüljünk csak 
bízvást annak, ha minél több állampolgárt valódi borlevesekre — irodalomra és szakiroda
lomra - tudunk meghívni, hogy aztán a tányérból ő kanalazza ki saját magának a tartal
mat, azaz az információt. 

Azért nem szeretném, ha félreértés esnék, s azt hinnék, hogy ez valamiféle informá
cióellátási ellenpropaganda. Csak szeretném magam elhatárolni a fogalom félrevezető és 
beszűkült értelmezéseitől, s az információellátás folyamatát olyanként bemutatni, mint 
amilyen a valóságban is; azaz sokféle információszerzési módot, azaz mű- és információ
fogyasztást egyszerre lehetővé tevő és megkövetelő. 

Különösen fontosnak tartottam ennek - már-már karikírozottan éles — hangsúlyo
zását mondanivalóm tárgya miatt , lévén az a jövő állampolgárainak minősége szempontjá
ból legfontosabb értelmiségi réteg, a pedagógusok információellátása, s ráadásul a legszá
mosabb és a legelszórtabban települt értelmiségi rétegé. 

Már említettem: 100 ezres nagyságrendű társadalmi csoportról van szó, ezen belül 
több mint 75 ezer általános iskolai, kereken 16 ezer középiskolai, közel 10 ezer szakmun
kásképző intézeti pedagógusról. S akkor még nem számoltam egyfelől az óvónőket, más
felől pedig a területi tanügyi igazgatásban dolgozókat. A minisztériumról, a felsőoktatás
ról és a pedagógiai háttér- és kutatóintézményekről készakarva nem szóltam: az ő infor
mációellátásuk u i . más kérdés, amely a következőkben csak vékony szeletke gyanánt fog 
szerepelni. 

De lépjünk tovább: a pedagógustársadalom nemcsak aszerint tagolódik, hogy ki hol 
tanít, ki az igazgató a 2700 általános, a majdnem 550 középiskolában és a 280 szakmun
kásképzőben, illetve ki milyen rangot visel a szakigazgatásban. Az összes pedagógusnak 
hozzávetőlegesen 75 százaléka ezen felül és kívül szaktanár, tehát a tudományok valame
lyikében, többnyire két-két rokon tudományágban ráadásul még felső fokon képzett 
szakember is. 

A számadatok eléggé jól érzékeltetik: a pedagógusok irodalommal, szakirodalommal 
és szakmai információval való ellátása korántsem kis és korántsem egynemű falat. 

* * • 

De hát milyen irodalomra, szakirodalomra és szakmai információra van is a pedagó
gusoknak szükségük? Legalábbis négy átfogó csoportba sorolhatóra. 

Az első csoportot nevezzük tanügyigazgatási információknak, amelyek között van
nak publikusak, félig publikusak és csak meghatározott címekre szólóak. Ami az informá
cióellátásnak ezt a hivatalos részét i l leti, azt hiszem, nincs semmiféle hiány, hisz a magyar 
tanügyigazgatás a felszabadulás után is megtartotta régi hagyományát, nevezetesen az ok
tatás-képzés ügyének szigorú instrukcionális kézbentartását, ilyen eszközökkel való irá
nyítását. Ha pl . megnézzük a kulturális igazgatási kézikönyv és az oktatásigazgatási kézi
könyv vastagságának araszra mérhető különbségét, nem lévén eléggé hozzáértőek, még 
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azt is gondolhatjuk: az oktatásügy a túlszabályozott ügyek közé tartozik. Ám ez legyen a 
Művelődési Minisztérium gondja, amely egyébként a legutóbbi években maga is így érté
keli a helyzetet, s ennek jegyében nekilátott a jogszabályok sűrű vetésű ágyasai kiegye-
lésének. 

E tekintetben az iskolai és a közművelődési könyvtárosok feladata az, hogy igen 
gondosan gyűjtsenek minden jogszabályt és egyéb instrukciót, pl. tantervet-utasítást, ami 
az iskolai könyvtárak esetében bizonyos archíváriusi tennivalókat is maga után vonhat. 
E dokumentumok szolgáltatására nézve — természetesen — kötelező a jogtudományi éber
ség: az elavult, hatályát vesztett jogi dokumentum dezinformál. 

Erre pedagógus használók esetén annál is inkább figyelmeztetni kell, mivel egyéb
irányú tájékozódásuk — hogy úgy mondjam — gyümölcseit mindig csak a tanulmányi rend 
és a tanterv által meghatározott keretekben közvetíthetik a tanulóknak. 

A második csoportot nevezzük módszertani, tantárgymódszertani és pedagógia
tudományi információknak. Szeretném hinni, hogy ezek egy részéhez a hivatalos tovább
képzés keretében — képzettségi színvonaluknak, szakjuknak és foglalkoztatásuknak meg
felelően — pedagógusaink nemcsak beszélt és szemléltetett formában jutnak hozzá, hanem 
különféle segédletek formájában is. Abban sem szeretnék kételkedni, hogy a tantárgy
módszertani lapok ne jutnának el minden illetékes kezébe. Talán még a hazai pedagógia 
tudományos orgánumai is. 

Belátom: az eddig felsorolt ellátottság még meglehetősen szelektív, hiszen a felhők
ben szálló információkból mindössze annyit "csapadékoztat" le, amennyit hazai épület
es felszereltségi feltételeink közepette — az áradás veszélye nélkül — "be lehet szívni", 
illetve amennyit e "beszívást követően" a hazai oktatási gyakorlatban hasznosítani, kama
toztatni lehet. 

Bármennyire is szerény ez a "lecsapadékoztatás", ha a világszerte keletkező pedagó
giai-szakmai információk teljességéhez mérjük, fontossága meghatározó. Nem kevesebb
ről van itt ui. szó, mint arról, hogy a hazai oktatási gyakorlat gyorsabb ütemre kapcsolva 
szegődjék nyomába az élenjáróknak, elsajátítva mindazokat a készségeket, amelyek pl. a 
könyvnek, a folyóiratnak, a könyvtárnak, az audiovizuális eszközöknek és a számítás
technikai lehetőségeknek a didaktikai és nevelési folyamatba való szerves beépítéséhez 
kellenek. 

Természetesen: az oktatásügyi döntéseket előkészítőknek és hozóknak, a pedagó
giai oktatóknak-kutatóknak ennyi szorosan vett szakmai információ nem elegendő; nekik 
felettébb szükségük van akkora szakmai informáltságra, amelyből biztonságosan megtud
ják állapítani, hogy egyfelől hol tartunk hazánkban, másfelől, hogy a világ egész kínálatát 
látva, mi lehet, mi legyen a következő korszerűsödési lépés, nem is beszélve azokról a 
szaktudományi impulzusokról, amelyeket a szakirodalom és a szakmai információ kreati
vitásuknak adhat. 

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) e célokból már jóideje ki
fejlesztette a maga információs rendszerét, amely a felső vezetés számára adott napi in
formációkból, valamint olyan tájékoztató kiadványokból áll, mint amilyen a Magyar Pe
dagógiai Információ, a Külföldi Pedagógiai Információ, a Külföldi Pedagógiai Könyvek 
Országos Gyarapodási Jegyzéke, a Nemzetközi oktatásügy c. sorozat és az eseti téma-
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bibliográfiák hosszabb sora. Nincs kétségem afelől, hogy az, aki valóban használni akarja 
ezeket, ezt utánjárás nélkül vagy némi utánjárással megteheti. 

Külön örömömre szolgál, hogy az A típusú könyvtárakat követően a B típusúakban 
is napirendre került — tanúskodik róla a szombathelyi Megyei Könyvtár munkatársának, 
Engli Katalinnak cikke (Könyvtáros, 1982/4.sz.) — a tájékoztatási kiadványokkal való 
minél hiánytalanabb ellátottság kérdése is. Nyilvánvaló, hogy a pedagógiai információ 
említett termékei az ebbéli törekvésekben igencsak előre soroltatnak, úgyhogy holnap-
holnapután már minden bizonnyal tényként állapíthatjuk meg: a pedagógiai információ 
hazai termékei az A és B típusú könyvtárakban kurrensen és visszakereshetően egyaránt 
megtalálhatók lesznek. 

Csakhogy a hazai kiadványokon és szolgáltatásokon kívül vannak a nem hazai és a 
nem hagyományos technológiával készült termékek, a mágnesszalagok és az online adat
bázisok. 

Ami a mágnesszalagokról történő szelektív információterjesztést illeti, e tekintetben 
az utóbbi néhány év folyamán Magyarország is felzárkózott az információellátásban fej
lettebb országokhoz. A Hazai szakirodalmi számítógépes információkereső szolgáltatások 
(Bp. 1981. OMKDK-ÉTK) c, 1981-ben megjelent tájékoztató szerint a magyar könyv
tárak és információs intézetek 25 ilyen adatbázis működtettek, és további 13 működését 
készítették elő. Ezek között azonban hiába keressük a már említett ERIC szalagos válto
zatát, mint a pedagógiai információszolgáltatás "conditio sine qua non"-ját, pedig a 
Könyvtári Figyelő már az 1978. évfolyamában olyan szellemben írt róla, hogy "az ígéret 
földje karnyújtásnyira van". 

Egyébként a hazánkban funkcionáló adatbázisok egyike sem pedagógiai, mindössze 
a SCI-nek (Science Citation Index = tudományos hivatkozások mutatója), a Magyar Tudo
mányos Akadémia Könyvtárában pergetett adatbázisnak van némi pedagógiai leágazása, 
az is inkább a pedagógiai határterületeket illetően. Ezen felül a bevezetni szándékolt adat
bázisokból csupán az ugyancsak az 

Akadémiai Könyvtár tervezte FRANCIS-nek (French Retrieval Automated Net
work for Current Information in Social and Human Sciences = francia társadalomtudo
mányi folyamatos automatizált visszakereső hálózat) esik "gyűjtőkörébe" a pedagógia, 
ám ez sem kizárólagos, "virtigli" pedagógiai adatbázis. 

Hogy terheli-e mulasztás az OPKM-et az ERIC szalagjainak mindmáig elmaradt meg
honosítása miatt, ne firtassuk. Annyit azonban megjegyzek, hogy megítélésem szerint az 
OPKM mindig monumentális információs rendszerben gondolkodott, nem pedig az egyes 
korszerű szolgáltatások minél gyorsabb megvalósításában, amihez nem rendszert kell te
remteni, hanem piacot. 

Másfelől azonban azt is tudni kell: az idegen nyelven szóló szolgáltatások piaca azért 
mindenképpen eléggé korlátozott lesz, mégha pedagógusaink között szép számmal talál
hatók idegen nyelvszakosak is, nem is említve az anyagi nehézségeket, amelyek abból 
erednek, hogy nincs mögötte se pénztermelő ipar, se mezőgazdaság. 

Az anyagi gondok még nagyobbak, ha a korszerűbb lehetőségeket, a távoli adat
bázisok online lekérdezését vesszük. Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató 
Intézetében (MTA SZTAKI) és máshol már most is vannak ilyen lekérdezési lehetőségek, 
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óránként 80-120 dollárért. Az is megtörtént már, hogy az ERIC-et kérdezték le, közel 
négy óra terjedelemben. 

Kétségbeesni azért nem szabad. Az árkérdés bizonyos értelemben fikció: előbb-
utóbb biztosan meglesznek az online-használathoz is a megfelelő keretek. Az osztrák 
egyetemi könyvtárakból pl. összesen máris 33 adatbázissal lehet online-társalogni; ezek 
között természetesen ott van az ERIC is, valamint további 3—4 határterületi adatbázis. 

Hogy a MISZON (Mezdunarodnoj Informacionnoj Sistemü po Obscsesztvennüm 
Naukum = Nemzetközi Társadalomtudományi Információs Rendszer), azaz a szocialista 
országok társadalomtudományi információs rendszerén belül kiépítendő-kiépülőben levő 
pedagógiai információs rendszer technológiailag mikorra éri utói a nyugati online-rend-
szereket, nem tudom megmondani. Az azonban kétségtelen, hogy — már csak a pedagó
giai információk ideológiai jellege miatt is — a szocialista országokból származó informá
ciók rendszeres beáramlására mindenképpen szükségünk van, függetlenül attól, hogy 
online útján vagy a hagyományos postaforgalomban érkeznek-e hozzánk. Az "audiatur et 
altera pars" követelményének esetünkben annál is inkább eleget kell tennünk, mivel ez a 
bizonyos "altera pars" tágabb értelemben éppen a mi "pars"-unk. 

A pedagógusoknak kellő információk e második, azaz a legszakmaibb csoportjával 
kapcsolatos tájékoztatásomat és eszmefuttatásaimat nem tudom másként befejezni, mint 
azzal, hogy 

1. a hazai pedagógiai irodalommal és a hazánkban előállított pedagógiai információkkal 
való ellátottság a pedagógus továbbképzés keretében, az iskolai könyvtárakban, de fő
ként az A és a B típusú könyvtárak révén adottnak vehető, sőt: némi odafigyeléssel, 
valamivel szisztematikusabb állománygyarapítással, intenzívebb PR-munkával akár op
timális is lehetne; 

2. a legkorszerűbb információs források lekérdezésének lehetőségét, valamint ezt követő
en: e források által felkeltett primer dokumentum-igények hazai könyvtárakból és a 
könyvtárközi kölcsönzés útján való kielégítését illetően pedig: reménykedjünk, csak 
reménykedjünk, no meg tegyünk is erőfeszítéseket minél előbbi elérésük érdekében. 

A pedagógusok naprakész tájékozottsága szempontjából a további igen fontos, 
mondhatni a sorsdöntő összetevő szerepét a harmadik nagycsoportba sorolható informá
ciók játsszák. Ez tulajdonképpen pofonegyszerű dolog. Úgy hívják, hogy a tanulók által 
megszerezhető információk birtoklása. Bővebben mondva: a pedagógusoknak minden
képpen ismerniük kell mindazokat az olvasmányokat, amelyekhez tanítványaik hozzá
jutnak, illetve mindazokat az információkat, amelyeket tanítványaik a tömegközlési esz
közök révén hallva és látva sajátítanak el. Tulajdonképpen az ezekről való értesültség vagy 
nem értesültség dönti el, hogy "ki a legény a gáton" a gyerekek előtt. 

A továbbiakban e nagy "torta" egyetlen szeletére koncentrálok; azaz az olvasmá
nyokra, illetve azok meg- és hollétével kapcsolatos helyekre, szóval az iskolai és közmű
velődési könyvtárakra. 

Még ennek a bizonyos szeletnek is van egy elvi és egy gyakorlati része. Az elvi részt 
illetően arra a kérdésre kell válaszolnunk: tudunk-e korszerű állományokat szervezni a 
gyermekek és a fiatalok részére, fel vagyunk-e erre készülve szellemileg és segédletileg? 
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Erre a következő választ tudom adni: 
1. Ma már a hazai gyermekkönyvtárakban és az általános iskolai könyvtárakban akár az 

optimális állományok kialakítására is megvan a lehetőség. E munkához vezérfonalul 
olyan retrospektív segédletek állnak a rendelkezésünkre, mint a Beszélő könyvek leg
újabb kiadása, a Könyvtári kistükör gyermekirodalmi kötete, a különféle tantárgyi és 
tanulmányi versenyek ajánló bibliográfiái, sőt, újabban a tantervek is. A kurrens gyara
podáshoz pedig ott vannak az Új Könyvek, valamint nemzetiségi változataik. A gyer
mek- és az iskolai könyvtárak kezdődő integrációját állományi vonatkozásban is meg
valósítandó, ugyancsak készült ajánló katalógus. 
Úgy látszik, hogy a gyermek- és általános iskolai könyvtárakban az optimális állomá
nyokhoz a legközelebb a szépirodalmi állománytestek állnak, őket követi a kézikönyv
tár, majd csak ezek után következik az ismeretterjesztő — a tantárgykísérő és a tantár
gyi ismereteket kitágító — irodalom képviseltségi színvonala. Több szerzővel együtt 
vallom, hogy e mindinkább kiteljesedő gyermek-és tanuló-ellátási munka az utóbbi két 
állománytest iránt kíván még fokozódó és gyermek-, illetve iskolai könyvtár szerint 
elvszerűen differenciálódó gondoskodást. 

2. Ha az ifjúságból a pedagógusok információellátása kapcsán csak a középfokú képzés
ben részvevő ifjúságot tekintjük, akkor az ő olvasmányellátásukat illetően egyenesen 
elmondhatom, hogy "nézni is tereh". Mondhatom ezt elsősorban azért, mert az ilyen 
korú és foglalkozású népességet leginkább koncentráló településeken működnek az A 
és B típusú könyvtárak, valamint a szakszervezeti könyvtári hierarchia felső szintjeire 
sorolt munkahelyi könyvtárak is, amelyeknek tágasán megszabott gyűjtőkörébe igazán 
belefér minden, amit ennek a korosztálynak elolvasni kell, illik, érdemes és egyáltalán 
lehetséges. Ezekbe a könyvtárakba ma már nemigen kell visszamenőlegesen bevinni ezt 
az irodalmat, hanem különféle módszerekkel — kiemelésekkel, ajánló bibliográfiákkal, 
kiállításokkal — valahogy inkább a szem látókörébe kellene helyezni. 

Gyakorlati vonatkozásban - persze és sajnos — más a helyzet, különösen ami a 
gyermekkönyvtári és az általános iskolai könyvtári ellátást illeti. Itt a mostani feszültségek 
tulajdonképpen egy elvi győzelem, nevezetesen az új általános iskolai tantervek és követel
mények bevezetése nyomán keletkeztek, amelyekről igen bőségesen olvashatunk a Könyv
táros 1982. évi 7. számában. 

Mert miről is van szó? Arról, hogy más a kísérleti üzem és más a tömegtermelés. 
Az új tantervek bevezetéséig ui. azokon a kísérleti "varázshegyeken", ahol legjobb gyer
mekkönyvtáraink a példamutató általános iskolákkal és iskolai könyvtárakkal "társalog
tak" csupán, nagyon szemléletesen lehetett bemutatni a kétcsatornás könyvtári ellátás 
elvszerű munkamegosztását és annak eredményességét. Most azonban a nagy oktatási 
"ám, legyen!" elhangzása után ez a helyzet gyökeresen megváltozott, hiszen napjainkban 
már az e tekintetben legrenyhébb iskola is kénytelen a tantervi követelményeknek vala
hogy megfelelni, ami az esetek túlnyomó részében abból áll, hogy osztályait sorra-rendre 
kígyóztatja a települések néhány vagy éppen egyetlen könyvtári cédrusa felé, függetlenül 
attól, hogy bizony az ily módon "divatba jöt t " cédrusok többsége nem olyan, mint 
Csontváryé, koronája alatt még egy-egy osztály is alig fér el, nemhogy az osztályok gar
mada. 
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Megítélésem szerint a C típusú könyvtáraknak legfeljebb a fele működik olyan fel
tételek között, hogy a dolog diszkreditálása nélkül legalább ideig-óráig elviselje ezt az ost
romot. Általános iskolai könyvtáraink, már legalábbis olyanok, amelyek megfelelnének az 
új tantervi követelményeknek, jószerivel alig vannak. Hogy mégis hány ilyen könyvtár van 
számszerűen, azt nem tudom. E tekintetben Arató Ferenc sem bocsátkozott adatközlés
be egy 1980-ban kelt kéziratában, ui. miután közli az általános iskolák számát, szerényen 
csak annyit jegyez meg, hogy "több általános iskolában van tanterem nagyságú helyiség 
olvasóteremnek berendezve, ahol függetlenített könyvtáros könyvtári szolgáltatásokkal 
segíti az oktató-nevelő munka megvalósítását". Azóta bizonyára előbbre mentünk néhány 
arasszal, de hol vagyunk még attól, hogy azt a bizonyos kétcsatornás ellátást országosan 
m eg valósított na k jelenthessük ki. 

Éppen ezért — osztozva legjobb gyermekkönyvtárosaink és a "feltételek arányában 
gondolkozó" közművelődési könyvtárvezetőink jogos aggodalmán — még egyszer hang
súlyozom annak szükségességét, hogy az iskolai könyvtári feltételek gyorsan — viszonylag 
gyorsan — javuljanak, különben a tömegtermelés nem fogja igazolni a kísérleti termelés
hez fűzött várakozásokat. 

Ám addig is, amíg nem jönnek létre a kétcsatornás ellátás jobb feltételei, minden
képpen fokozni kell az általános iskolai pedagógusok retrospektív és kurrens irodalom
ismeretét, ha kell, a település iskolája és közművelődési könyvtára közötti kapcsolatok 
erősítésével, ha kell, a Könyv és Nevelés ilyen irányú tevékenységének fokozásával, ha 
kell, az Új Könyvek rendszeres figyeltetésével, ha kell, a felsorolt és más alkalmas mód
szerek együttes bevetésével. 

Szerencsére, a középiskolai tanárok, a szakmunkásképzők oktatói lényegesen jobb 
helyzetben vannak, bár nekik az irodalom jóval tágabb köreinek figyelésére kell beren
dezkedniük, ha "legények akarnak maradni a gáton". 

Arató Ferenc imént hivatkozott kézirata szerint az Irányelvek követelményeinek a 
középiskolai könyvtárak 86 százaléka felel meg. A szakmunkásképzők 25 százalékában 
működik az Irányelveknek megfelelő, további 30 százalékában pedig a követelményeket 
megközelítő könyvtár. Igy hát viszonylagosan a pedagógusok jóval nagyobb százalékának 
esik szinte a keze ügyébe mindaz, amiről és amiben tájékozódnia kell. És persze, a leg
többjüknek csak séta kérdése az, hogy elérjék településük A vagy B típusú könyvtárát. 

Már az előzőekből kitűnt, hogy a tanuló ifjúságot illetően inkább rendelkezünk 
azokkal a könyvtári elektromágnesekkel, mint az általános iskolások ellátásában, amelyek 
a kellő irányokba való fordulás esetén az iskolai könyvtári választéknál is gazdagabb vá
laszték bűvkörébe vonhatják, jórészt vonják is ezt a korosztályt. 

Az A és B típusú könyvtárak révén azonban nemcsak annak megismerését biztosít
hatjuk a pedagógusok számára, amire a tanítványok előtti tudás-presztizs megszerzéséhez 
szükségük van, hanem a nekik kellő információk negyedik csoportját is, amit a szakmá
jukban vagy szakpárosításukban megszerzett szakmai ismereteik szintentartása és tovább
fejlesztése, esetleg szaktudományuk aktív művelése megkíván. 

Ne feledjük el, hogy az A és B típusú könyvtárak fejlesztésének mai, tágnak mond
ható koncepcióját annak idején nem utolsósorban a legtömegesebb és legelszórtabban 
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élő értelmiségi réteg, a pedagógusok szakirodalmi információs ellátásának megold and ósá
gára hivatkozva dolgoztak ki és fogadtatta el a kulturális kormányzat. 

Az e koncepció jegyében végbement kereken 10 esztendős fejlődés igazolta az A és 
B típusú könyvtárak tervezőit és megvalósítóit. Ma már mind gyakoribb az olyan beszá
moló, mint a már hivatkozott Engli Kataliné. Ezek egytől-egyig a tájékoztató funkcióra 
való mind maradéktalanabb felkészülésről, illetve a funkció mind tudatosabb gyakorlásá
ról adnak számot. Jómagámnak sem kell mást tennem, mint azt mondanom: "csak így 
tovább!" 

Ez a "csak így tovább" kifejtve a következő "korparancsokat" tartalmazza az A és 
B típusú könyvtárak számára, nem utolsósorban pedagógusaink igényeinek kiteljesítése 
és minél teljesebb kielégítése érdekében: 
— figyeljék folyamatosan társadalmi környezetük változásait, s ennek megfelelően rugal

masan finomítsák gyűjtőkörüket, példányszám-megállapító gyakorlatukat; 
— különösen sokat törődjenek kézikönyvtárukkal, ezen belül a forrástájékoztató művek 

beszerzésével; 
— tegyenek határozottabb erőfeszítéseket az idegen nyelvű monográfiák megszerzéséért; 
— rendeljék meg a hazai információs intézmények mindazon szolgáltatásait, amelyek 

egybeesnek társadalmi környezetük, olvasótáboruk igényeivel, mégha ezek az igények 
gyakran látensek is; 

— a C típusú könyvtárak körében propagálják állományukat és szolgáltatásaikat, és mű
ködtessék is őket; 

— a szakkönyvtárakat és szolgáltatásaikat vegyék módszeresen igénybe mindazon esetek
ben, amikor maguk nem győzik szaktudással vagy állománnyal; 

— legyenek offenzív PR-kapcsolataik, s ezek éppen a pedagógusok irányában legyenek a 
legintenzívebbek. 

A legintenzívebb offenzivitást nem hiába kötöttem a pedagógusokhoz. A pedagógu
sok tekintélyes része nem hogy szakmai információt nem fogyaszt rendszeresen mind
máig, de könyvtárakba sem jár. Egy 1954. évi reprezentatív felmérés — Károlyi Ágnes fel
mérése — szerint a pedagógusoknak csak 49 százaléka iratkozott be könyvtárba, s biztos 
vagyok benne, hogy e százalékarány többségét azok a pedagógusok adják, akik az átlagos
nál informatívabbak és az átlagosnál számottevőbb magánkönyvtárral rendelkeznek. 

Azóta a kép bizonyára javult néhány százalékkal. Reméljük ezt, bár Károlyi Ágnes 
egyik újabb felmérése még mindig makacsul arról tanúskodik, hogy a szakirodaimilag 
aktív pedagógusok is csak meglehetősen szőrmentiben merítik meg hálójukat a szakmai 
információk magyarországi "korlátozott tengerében". Szóval: van még mit tenni. 

Ma, amikor a pedagógusok információellátásáról beszélünk, jórészt annak hagyomá
nyos módszereiről, az olvasásról és a manuálisan előállított információs szolgáltatásokról 
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kell szót ejtenünk. Ez, már ami a dolog tömegességét illeti, fennmarad jó sokáig és akkor 
is, ha az itt is emlegetett korszerű szolgáltatási kezdemények Magyarországon is közkele
tűek lesznek. A régi módszerek nem szűnnek meg, csak új munkamegosztásba, "konfigu
rációba" lépnek az újakkal. 

Ezeket az új információszerzési módszereket idővel mind több pedagógusnak kell 
megtanulnia, majd a tanulókkal elsajátíttatnia. Valamelyik nyugati szaklapban láttam egy 
képet: az IBM magán-mini-komputerét ábrázolta, előtte két alsós korú gyerek hasalta 
medvebőrön, s egy billetyűzet segítségével éppen holmi mértani ábrákat hívott le a kom
puter képernyőjére, azaz egy teljesen közönséges színes televízióéra. 

Nyilvánvalóan ez a jövő hazánkban is. Ám miközben megtanuljuk az új eszközökről 
való információleszedés legalkalmasabb módjait, a pedagógusok információellátásának 
célja nem változik meg. S ez ma is és holnap is az embernevelésben, a szocialista ember
nevelésben jelölhető meg. Ha ezt akár a legnagyobb technikai csodák bámulatában egy pil
lanatra is szemünk elől tévesztenénk, egyetemesen válnék tragikussá Nagy László kérdése: 
"A szerelmet, fogában tartva, ki viszi át a túlsó partra?" 
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6. LEVÉLTÁRI SZEKCIÓ 

A levéltárak és az irattárak kapcsolatai 

Dr. DÓKA KLÁRA 
a Fővárosi Levéltár főmunkatársa, 
az MKE levéltáros szekció titkára 

ÖSSZEFOGLALÓ A SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL 

A levéltáros szekció a vándorgyűlésen "A levéltárak és a szocialista irattárak kap
csolatai" című témát tűzte napirendre. Az összegyűlt levéltárosok azt a kérdést vizsgál
ták, milyen feladatok állnak a szakma előtt az igazgatási-iratkezelési munka hatékonyabbá 
tétele érdekében. Az 1969. évi 27. tvr., a jelenleg hatályos levéltári jogszabály lehetőséget 
biztosít a levéltáraknak, hogy az illetékességi körükbe tartozó szerveknél az iratkezelés 
menetét ellenőrizzék, az egyes iratok "születésétől" kezdve azok selejtezéséig, vagy levél
tárba adásáig. A megnövekedett feladatok nagy terheket rónak az egyes intézményekre, 
azok munkatársai mégis szívesen végzik a gyűjtőterületi munkát. Túl a jogszabály szerinti 
kötelezettségeken, világosan látják, hogy a jelenkor forrásanyaga, amely még a napi akták 
tömegében van elrejtve, csak akkor fogja hitelesen dokumentálni korunk történelmét, ha 
az értékes iratok védelméről a levéltárosok és irattárosok közösen gondoskodnak. 

A levéltáros szekció már az eddigiek során is sokat tett az igazgatási munka előmoz
dítása érdekében. Megalakulása óta lehetőséget biztosított arra, hogy az irattárosok a 
szervezet tagjai lehessenek. 1981 áprilisában felhívást küldött a főhatóságokhoz és az in
tézményekhez az iratkezelésért felelős igazgatási dolgozók és a levéltárosok együttműkö
désének elősegítésére. A miskolci vándorgyűlés szekcióülése már az első olyan fóruma 
volt a közös eszmecserének, amelyen a levéltárosok mellett az irattárosok is részt vettek. 

» * * 

A bevezető előadást Szűcs László, a Párttörténeti Intézet Archívumának vezetője 
tartotta — több évtizedes tapasztalatait összegezve — a levéltár-irattár kapcsolat történeti 
alakulásáról. Elmondta, hogy az utóbbi 100—200 esztendő kivételével a levéltár és irattár 
fogalma Európa-szerte egybeesett, a legtöbb nyelvben nincs is külön szó a kettő megkü
lönböztetésére. Az egy-egy szerv iratanyagát kezelő, gyakorlati célokat szolgáló irattárak, 
és a különféle intézmények történeti értékű iratait őrző, tudományos feladatokat ellátó 
levéltárak elkülönülése a fejlődés eredménye volt, amely Magyarországon viszonylag ké-
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sőn és "arisztokratikusán" ment végbe. A levéltárakban dolgozó, rendszerint jól képzett 
történészek nem foglalkoztak az irattárak munkájával, és az iratkezelésért felelős igazgatá-' 
si szakemberek — még a felszabadulás utáni első években — sem kérdezték meg a levél
tárosokat. A két nagy iratkezelési reformkísérlet — a közgazgatási számrendszer és a cso
portos iratkezelés — bevezetése szintén a levéltárosok közreműködése nélkül történt. 

Változást első ízben az 1950:29.tvr. hozott, amely a levéltárak gyűjtőkörét a tör
vényhatóságokon kívül valamennyi szervre kiterjesztette, és végrehajtása során selejtezési, 
iratbegyűjtési munkák kezdődtek meg. Az átadások előkészítésébea levéltárosoknak már 
be kellett kapcsolódni, a 45/1958.Korm.sz. rendelet kiadását követően pedig —a selejte
zések ellenőrzése miatt — az irattári látogatások mind gyakoribbá váltak. Az 1960-as évek 
közepétől az irattárakban már a jövő levéltárát látták, és szakítva a korábbi, arisztokrati
kus hagyományokkal, az iratkezelés és irattározás problémáját a szocialista levéltárügy in
tegráns részének kezdték tekinteni. Mivel az iratkezelésnek nem volt országos hatáskörrel 
rendelkező gazdája, hozzáláttak az e problémát is magában foglaló levéltári jogszabály, az 
említett 1967.évi 27.tvr. kidolgozásához. 

Az előadó szerint az új feladatok a levéltáros társadalom túlnyomó többségét fel
készületlenül érték. Mindezt fokozta, hogy 1968-ban az általános levéltárak tanácsi fel
ügyelet alá kerültek, és az új fenntartó az intézményektől elsősorban a közművelődés, 
helytörténetírás elősegítését és művelését várta. Igy az iratkezelési, irattározási kérdések
kel foglalkozó levéltárosok nem kaptak a felettes hatóságoktól szakmai és erkölcsi tá
mogatást. 

Mivel az általános levéltárak az illetékességi területükön levő, különféle népgazda
sági ágazatokba tartozó szervek iratait gyűjtötték, az új levéltári törvény előírásai szerint 
feladatuk lett a tanácsi szervek, intézetek, iskolák, vállalatok stb. iratkezelési munkájának 
irányítása is. A szervek sokfélesége miatt azonban nem alakulhatott ki az irattári és levél
tári dolgozók között megfelelő kapcsolat, és a levéltárosok nem is tudták meghatározni a 
területükön levő szervek ágazatban elfoglalt helyét, alá- és fölérendeltségi viszonyait. E te
kintetben csak a szaklevéltárak képeztek kivételt. A levéltárosok azonban csak úgy szól
hatnak hozzá felelősséggel az irattári tervekhez és selejtezési kérdésekhez, ha ismerik az 
ügykörök tagolódását, az iratképzők szervezeti változásait, áttekintésük van arról, mely 
szinten történik az ügyek érdemi elintézése a szervek ágazaton belüli, vertikális rend
szerében. 

Szűcs László kiemelte az országos összesítések hiányait is. Jelezte, hogy minden 
erőfeszítése ellenére sem sikerült képet nyerni az országban létező fondképzők számáról, 
és nem tudtuk teljes biztonsággal kiválasztani azokat a szerveket sem, amelyek irataira 
igényt kell tartaniok a levéltáraknak. Nincs világos kép arról, hogy az országban működő 
szervek évente mennyi iratot hoznak létre, és ezek közül mennyi tekinthető történeti ér
tékűnek. Egyes külföldi országok már a múlt század végén, e század elején szembenéztek 
ezekkel a problémákkal. Olyan iratrendezési eljárásokat alkalmaztak, amelyek során a 
selejtezendő iratokat el tudták különíteni. 

Ezután az előadó arról beszélt, milyen új gondokat jelentett az irattárakban és az 
iratkezelésben a modern technika. Az írógép használatával a hagyományos "akta" fogal
ma átalakult, mivel az előadók legtöbbször nem készítenek előre fogalmazványt, hanem 

105 



a kimenő levelek másodpéldányai maradnak vissza történeti értékű iratok esetében is az 
irattárakban. A másológépek megjelenése, a sokszorosítása az iratanyag további gyors 
növekedésével járt, a beérkező leveleket sok esetben géptáviratok (telexek) váltották fel. 
A növekedést maguk a szervek is ellensúlyozni akarják, ezért gyakran jelentkeznek a 
viszonylag értékes, de még nem levéltárérett iratanyag tömeges mikrofilmezése ügyében is. 

Gondot jelent a keletkezett iratanyag áttekintése, kutatása is, amelynek engedélye
zése alkalmával a levéltárak és az iratképző szervek további együttműködésére van szük
ség. Jelenleg az utolsó 30 évben keletkezett iratanyag államérdekből vagy jogos magán
érdekből kutatási korlátozás alá esik. Az előadó szerint - a külföldi példák alapján - az 
irattári terveket úgy kellene összeállítani, hogy a ténylegesen államtitkot tartalmazó vagy 
bizalmasan kezelendő iratok elkülöníthetők legyenek. Ezzel a kutatási korszakhatárt 
közelebb hozhatnánk napjainkhoz. 

Szűcs László előadását azzal zárta, hogy az 1969. évi levéltári tvr. kiadása, a végre
hajtása során felvetődött problémák ellenére is, helyes volt. A továbblépést a megfelelő 
szervezeti és személyi kérdések megoldásával lehet biztosítani. Egyfelől olyan iratkezelési 
szakemberekre van szükség, akik nemcsak a papírmunka oldaláról nézik az iratkezelést, 
hanem figyelembe veszik az ügyviteli és levéltári érdekeket is. Másfelől, ha a levéltárosok 
az igazgatási munka e fejlődő területén ezután is meg akarják tartani irányító szerepüket, 
akkor további szemléletváltozásra, a kutatói elképzelések feladására lenne szükség, és a 
levéltárügyet a művelődési tárcától az iratkezelést országosan irányító főhatósághoz kel
lene kapcsolni. 

Az előadást élénk vita követte. Az egyes hozzászólók részben a bevezetőkhöz kap
csolódtak, részben pedig a gyűjtőterületi munka racionalizálásáról, az "iratrobbanás"-sal 
adódó új feladatokról beszéltek. Legnagyobb vitát a történeti értékű iratok kiválasztásá
val kapcsolatos kérdések váltották ki. 

Az 1969. évi 27.tvr. és végrehajtási utasítása értelmében ugyanis az 1970-es években 
országosan sor került az iratkezelés korszerűsítésére és egységesítésére. Az egyes főhatósá
gok — saját ügyiratkezelésük rendezése mellett — az alárendelt szervek számára típuson
ként minta-iratkezelési szabályzatokat adtak ki, amelyek irattári terveiben az iratok őrzési 
idejét, selejtezhetőségét is meghatározták. E központi minták alapján a megyei, városi, 
községi szintű szervek elkészítették saját szabályzataikat, amelyek szerint az iktatást, 
irattározást, selejtezést végzik. A selejtezés után a megmaradt iratok átvételére a területi 
(megyei) levéltárak kötelesek. 

Évek során kiderült, hogy a szabályzatokban sok volt óvatosság, azok összeállítása
kor nem vették kellően figyelembe a szervek vertikális elhelyezkedését az ágazatokon be
lül, valamint azt, hogy egymásra épülő szervek esetében az iratoknak ott van történeti 
értékük, ahol az érdemi döntés született. 

Az első hozzászóló Simonffy Emil, a Zala megyei Levéltár igazgatója beszámolt a 
területükön folyó értékhatár vizsgálatokról, amelyek célja, hogy a minta-iratkezelési sza
bályzatok által nem selejtezhetőnek minősített irattömegből csak az kerüljön a Levéltár-
ba,ami a megye története szempontjából valóban értékes. Vizsgálataik során megállapítot
ták, hogy megyei, járási szinten az említett iratoknak kb. 70%-a nem volt történeti érté
kű. Tapasztalatai szerint az iratkezelés a tanácsi szerveknél jobb, mint más területeken, 
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mégis sok felesleges, legfeljebb egyes állampolgárok jogait biztosító iratot őriznek. Kérte, 
hogy az irattári terveket hozzák szinkronba a hatásköri jegyzékekkel, és ennek alapján 
növeljék a selejtezendő iratféleségek számát. Javasolta, minősítsék selejtezendőnek a má
sodfokú államigazgatási eljárások iratait, ha azok a döntés hozó alsóbb szervek határoza
tait csupán megerősítik. Tükröződő iratok esetében az anyagot a felsőbb szervek őrizzék, 
lajstrom készítésével csökkentsék a gyakorta előforduló típusügyek (pl. névváltozások) 
iratait. Ezen túlmenően, az önmagukban fennmaradt segédkönyvek, iktatókönyvek sem 
értékesek, így azok mikrofilmen való őrzése elegendő, a többpéldányos építési terveknél 
pedig célszerű csupán a beruházónál történő irattározás. Véleménye szerint e javaslatok 
végrehajtásával a levéltári átvételre váró iratok mennyiségét jelentős mértékben csökken
teni lehetne. 

Az értékhatár-vizsgálatokat országosan az Új Magyar Központi Levéltár hangolja 
össze. E Levéltár munkatársa, Berényi Ildikó elmondta, hogy 1981-ben munkacsoport 
alakult, amely a koordinálás és a főhatóságoknál keletkezett iratok besorolása mellett 
egyéb, országosan egységes irattípusok vizsgálatával is foglalkozik. Ezek közül a vállalati 
iratok és a műszaki dokumentumok megőrzésének problémáját emelte ki. A 7—8 példány
ban készülő tervdokumentációk a mintaszabályzatok szerint általában nem selejtezhetők, 
azonban valamennyi megtartása nyilván felesleges. Az értékhatár vizsgálatok 1983-ban 
történő befejezése után a munkacsoport szervenként és iratfajtánként jegyzéket fog össze
állítani a történeti értékű iratokról, és e jegyzék alkalmazása az irattári tervek felülvizsgá
latánál kötelező lesz. 

Egey Tibor, a Pest megyei Levéltár igazgatója jelezte, hogy az utóbbi évek iratkeze
lésében az irattári tervek összeállítását tartja problematikusnak. Az egyes szabályzatok 
alapján a keletkezett iratokat túlságosan sokféle irattári tételbe kell besorolni, és így az 
irattárak is rendkívül tagoltak. Bár a szabályok értelmében az érdemi ügyintézőknek kel
lene felírni a tételszámokat az iratokra, azonban ők maguk nem igazgatási szakemberek, 
és nem tudnak eligazodni az irattári terveken. A megfelelő besorolás így a segédhivatalok 
adminisztrátoraira marad, akik viszont nem tudják eldönteni, hogy az ügy valóban fon
tos-e. A következmény az, hogy a selejtezés sem megfelelően történik. Véleménye szerint 
a levéltárosoknak jobban bele kellene kapcsolódni az irattári munkákba, hogy a helyzet 
megváltozzék. Az értékhatár vizsgálatoknál felhívta a figyelmet a megyék és városok köz
igazgatási fondjaira. Ezekben tükröződnek a többi szervek iratai, így átvételük a levéltárak 
számára indokolt, míg az alsóbb szintű fondok selejtezése javasolható. 

Pálmány Béla, az Új Magyar Központi Levéltár módszertani osztályának munkatár
sa az előbbiekkel egybehangzóan megerősítette, hogy az irattári tervek kampányszerű 
összeállítása idején figyelmen kívül hagytak egy nagyon fontos levéltári szempontot, az 
iratképző szervek értékminimumának meghatározását. Igy például az óvodák, iskolák, 
kórházak ugyanúgy átadják a levéltáraknak fontosabb irataikat, mint a felügyeletüket el
látó tanácsok, ahol ugyanazokat a terveket, beszámolókat, jelentéseket szintén levéltári 
átadásra jelölték ki. Jelentkezik az irattükröződés olyan országos hálózattal működő szer
veknél, mint a MÁV, Posta, OTP, Magyar Nemzeti Bank. Külföldi példák alapján elképzel
hető lenne, hogy a levéltárak csak a felsőbb hatóságok iratait vennék át, kötelezve azokat, 
hogy a nekik alárendelt, kisebb jelentőségű szervek iratait maguk őrizzék. 
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Véleménye szerint az értékhatár-vizsgálatok legfőbb célja, hogy a levéltárak szerv
jegyzékein nyilvántartott 18 000 fondképző közül kijelöljék azokat, amelyek iratai meg
őrzésre érdemesek. E kérdésben ugyanis a megyei levéltárak véleménye eltérő. Zala megye 
például 100-nál kevesebb értékhatár feletti szervet tart nyilván, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye 2500-at, de nem tisztázott e kérdés az Új Magyar Központi Levéltárban sem. 

Bán Péter, a Heves megyei Levéltár munkatársa — az előző hozzászólókkal ellentét
ben — a helytörténeti kutatások érdekében az alsóbb szervek iratainak megmentésére 
hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy a községsoros összeírások, kataszteri iratok egy-egy 
falu története szempontjából rendkívül fontosak, és a kutatást rendkívül megnehezítené, 
ha a helyi szervek fondjai csak a felettes szervek irattárában vagy egyáltalán nem marad
nának fenn. 

Barta László, a Szentesi Fióklevéltár vezetője kiemelte, hogy iratkezelési kérdések
ben a levéltárak jogi helyzete problematikus. Semmiféle szankcionális hatáskörük nincs 
az iratkezelési szabályok megszegőivel szemben. Működésüket általában a tanácstól ka
pott irányelvek határozzák meg, és ezekkel szemben olykor még a Művelődési Miniszté
rium rendelkezéseinek sincs foganatja. 

Az irattárosok részéről Csacsovszky Dezsőné, a Diósgyőri Gépgyár munkatársa és 
Vevér Banyik Sándor, a Budapesti Közlekedési Vállalat irattárosa vázolta a problémákat. 
A Diósgyőri Gépgyár képviselője — az irattári munka szempontjából — pozitívan értékel
te az 1969. évi 27.tvr-t, amelynek nyomán sor került az iratkezelés szabályozására. A volt 
Kohó- és Gépipari Minisztérium 1971-ben adta ki minta-iratkezelési szabályzatát, amely
nek nyomán 1973-ban elkészült a Diósgyőri Gépgyár saját szabályzata. Végrehajtása során 
korszerűsítették az iktatást, és megszervezték a központi irattárat. A jogelőd'-iratok hely
zetét, a TÜK-iratok kezelését a továbbiakban is problematikusnak látja. A Kohó- és Gép
ipari Minisztérium szervezési intézete gondoskodott az ágazat területén az irattáros kép
zésről. Rendszeresen tanfolyamokat szervezett, és készült az irattárosok számára tan
könyv is. Ennek ellenére a szakma nem eléggé megbecsült, és igen nagy a fluktuáció. 

Foglalkozott az irattárak munkaerő-ellátottságával Vevér Banyik Sándor is. El
mondta, hogy rendkívül nehéz az utánpótlás biztosítása, és náluk évtizedek óta nincs meg
oldva a szakmai képzés sem. Az 1950-es években a vállalat területén sok indokolatlan se
lejtezés, iratpusztulás történt, aminek elsősorban a hozzá nem értés volt az oka. Javasolta, 
létesítsenek a BKV felügyelete alatt olyan archívumot, ahol a levéltárat nem érdeklő, de 
a vállalat története számára fontos és érdekes dokumentumokat őrzik (pl. régi villamos 
és autóbusz jegyeket, menetrendeket, plakátokat, műszaki rajzokat, fotókat stb.). 

Pintér Ilona, a Bács-Kiskun megyei Levéltár munkatársa ellenezte az ilyen házi
levéltár felállítását. Kérte, hogy az irattári terveket olymódon alakítsák ki, hogy minden 
irat fennmaradjon, ami a történetírás és így a vállalat története szempontjából érdekes. 
Ezek az iratok viszont bizonyos idő eltelte után kerüljenek a levéltárakba, nehogy versen
gés legyen a vállalat archívuma és az illetékes levéltárak között. 

A vita során azonban — külföldi példákra hivatkozva — többen javasolták az egyes 
iratképző szervek felügyelete alatt álló "átmeneti levéltárak" létrehozását. Ezek az intéz
mények alkalmasak volnának arra, hogy a nagy mennyiségű értékes, de a levéltárak által 
át nem vehető iratokat őrizzék, az ügyviteli, információs feladatokat ellássák, majd a 
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valóban történeti értékű dokumentumok kiválasztásával, a tükröződő iratok kiszűrésével 
a levéltári átadást előkészítsék. 

Szűcs László bevezető referátumához kapcsolódva, több hozzászóló (Seres Szegőfi 
Anna, Meggyest László, Pálmány Béla, Dóka Klára) felvetette a gyűjtőterületi munka sze
mélyi vonatkozásait is. A levéltárak az 1969. évi 27.tvr. megjelenésekor nem rendelkez
tek megfelelő szakemberekkel az igazgatási feladatok ellátásához. Bár az utóbbi években 
az egyetemi levéltáros-képzésnek már a modern irattan is része volt, a pályakezdő fiatalok 
gyakran most is "történész-levéltárosként" akarnak dolgozni, és egyetemi ismereteikalap
ján nem is várható el, hogy azonnal átalakuljanak információs-technokrata szakemberek
ké. A hozzászólók szerint a fiatalok körében tovább kellene erősíteni a levéltáros hivatás
tudatot, ami a múlt értékeinek védelme mellett magában foglalja a jövő levéltáráról, az 
irattári anyagról való gondoskodást is. 

Az általános kérdéseken túlmenően a hozzászólók egy része egy-egy speciális terület 
irattári-iratkezelési problémáiról beszélt. Gyarmathy Zsigmond, a Szabolcs-Szatmár me
gyei Levéltár igazgatója a termelőszövetkezetek irattáraival kapcsolatos kérdéseket ismer
tette. A szervek nagy száma miatt a levéltárosok itt sokszor nem tudtak megfelelő kap
csolatokat teremteni az irattárakkal, így gyakran volt szükség "távgondozásra". Az irat
tárosok képzése vagy alkalmi eligazítása nagy gondot okozott, mivel azok még kevesebb 
igazgatási ismerettel rendelkeztek, mint az egyéb szerveknél dolgozók. A gyakori iratpusz
tulások miatt az irattárak felülvizsgálatánál igénybe vették a népi ellenőrzés segítségét is. 
A termelőszövetkezetek összevonását követően a levéltár sokszor kényszerült arra, hogy 
átvegye a megszűnt gazdaságok néhány éves iratait, mert azok ki voltak téve a pusztulás 
veszélyének. 

Pálmány Béla kiegészítésében felvetette a vállalati irattárak problematikus helyze
tét. E szervek iratkezelése eltér a hivatali ügymenettől, amit a szabályzatok összeállítása
kor rendszerint nem vettek figyelembe. Maguk a levéltárosok is a hagyományos ügyviteli 
nyilvántartást (sorszámos, alszámos iktatást) javasolták, mivel ők sem voltak tisztában a 
vállalati igényekkel. Igy maga a szabályzat sok szervnél papíron maradt, és az érdemi irat
kezelést nem változtatta meg. A vállalatok iratainak zöme pénzügyi bizonylat, amelyet 
a következő revízióig tartanak csak rendben. Általában nem is teszik le az irattárba fonto-
sabb okmányaikat (alapító levelek, éves tervek, szervezeti szabályzatok), hanem azok 
egyes szervezeti egységeknél, vagy a vezetőknél maradnak. A hozzászóló javasolta, hogy a 
vállalatoknál ezek őrzésére létesítsenek okmánytárat, és bizonyos idő eltelte után a levél
tárak csak az itt levő iratokat vegyék át. 

Dóka Klára kiegészítésében az iratkezelési problémákat a Vízügyi Szaklevéltárban 
szerzett tapasztalatai alapján világította meg. Mint a bevezető előadásában elhangzott, e 
területen — a levéltár ágazati jellege és országos gyűjtőköre miatt a levéltárosok át tudták 
tekinteni az egymásra épülő szervek hierarchiáját, és az ügykezelés menetét. A nyilván
tartott vízügyi szervek száma lényegesen alacsonyabb volt, mint a szaklevéltár létrehozása 
előtt az általános levéltáraknál. A kirendeltségeket, szakaszmérnökségeket, építésvezető
ségeket még akkor sem számították külön fondképzőnek, ha azok más-más megyében 
létesültek, míg a megyehatárok között illetékes általános levéltáraknál ez elkerülhetetlen 
volt. Az iratkezelési szabályzatok összeállítására az országos átlagnál később, 1977—1980 
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között került sor, és a Levéltár ágazati függőségének megfelelően a munkát teljes egészé
ben a levéltárosoknak kellett elvégezni. Az országos tapasztalatok alapján az irattári ter
vek összeállításához figyelembe tudták venni a szervek vertikális helyzetét és a tükröződő 
iratokat is. A nagy mennyiséget kitevő adattárak, nyilvántartások, kutatási jelentések és 
dokumentációk esetében sikerült elérni, hogy azokat csak egy helyen (rendszerint a meg
rendelőnél) őrizzék, és az egymásnak alárendelt szerveknél az azonos típusú iratok más
más levéltári értéket kaptak. 

A vállalati iratkezelésben a szabályozás után is megmaradt a jól bevált munkaszámos 
rendszer, amit sikerült az irattári tervekkel összehangolni. A 7—8 példányos tervdokumen
tációkból csak a tervező vállalat példányát (az eredeti pauszokat), és az időközben bekö
vetkezett módosításokat is feltüntető átadási tervet kellett megőrizni, a beruházási, enge
délyezési, építésvezetőségi és egyéb példányok selejtezhetők lettek. 

A Levéltár gyűjtőkörébe kb. 1000 vízközmű társulat tartozott, amelyeket érték
határ alatti szerveknek tekintettek. Ezek a társulatok csak addig működtek, míg a vízmű 
megépült, majd felszámolásuk után irataikat átselejtezve három részre osztották: az állan
dó megőrzést nem igénylő pénzügyi iratok a hozzájárulást behajtó községi tanácshoz ke
rültek, a műszaki dokumentációkat az üzemeltető víz- és csatornaművek, az elvi iratokat 
pedig a felügyeletet ellátó vízügyi igazgatóságok társulati osztályai olvasztották be saját 
irattáraikba. 

Az elért eredmények ellenére a gyűjtőterületi munka az ilyen típusú szaklevéltárak
ban sem volt problémamentes. A zömmel vidéki szervek (a vízügynél kb. 100) rendszeres 
látogatása gyakran felvetette a gazdaságosság kérdését, hiszen a szervek számának ésszerű 
csökkentése csak országosan, és nem ágazati szinten jelentett, hosszú távon, megtakarí
tást. A Levéltár ugyanakkor csak jól képzett, és főként stabil gárdával, többéves elmélyü
lés után tudta kézben tartani az iratkezelés egészét, hiszen azzal az ágazat igazgatási szak
emberei érdemben nem foglalkoztak. A perifériális területen viszont a szükséges stabili
tást — éppen a gazdasági nehézségekre hivatkozva — a fenntartó nem tudta biztosítani. 

Seresné Szegőfi Anna, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltár munkatársa levél
táruk gyűjtőterületi tapasztalatairól beszélt. Elmondta, a káderkérdést úgy kívánják meg
oldani, hogy önálló iratkezelési csoportot hoznak létre, ahol a munkatársak csak e prob
lémákkal foglalkoznak. Nagy gondot jelent náluk, hogy a szervek számát nem tudják pon
tosan felmérni, mivel a változásokat az illetékes felügyeleti hatóságok nem közlik. Kisebb-
nagyobb községi intézmények és vállalatok szűnnek meg és olvadnak össze anélkül, hogy 
arról a levéltárnak tudomása lenne. Nagy gondot okoz a raktározás. Még a korábbi év
tizedekben begyűjtött történeti értékű iratokat sem tudják elhelyezni, újak átvételére pe
dig egyáltalán nincs lehetőség. A levéltárérett iratok elhelyezésének gondja az irattárak 
ellenőrzését, irányítását formálissá teszi. A helyzet rendezését az irattárakban ugyanis 
azzal kellene kezdeni, hogy beszállítanák a levéltárba az évtizedek óta kint őrzött, törté
neti értékű iratokat. 

Molnár József, a Művelődési Minisztérium levéltári osztályának vezetője hozzá
szólásában kiemelte, hogy a levéltári tvr. bevezetése óta — néhány kivételtől eltekintve — 
a levéltárak raktározási problémái megoldódtak, így megvan a feltétele a rendszeres irat
begyűjtésnek. A munkát azonban tervszerűen és szervezetten kell végrehajtani. Kérte, 
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hogy a levéltárak fordítsanak nagyobb gondot a gyűjtőterületi munkára, ne múzeumi 
szemlélettel gondolkodjanak. A szocialista kor forrásbázisának fennmaradása a levéltárak 
munkáján múlik. E tekintetben helyi kezdeményezésekre van szükség, és nem lehet min
dent a központi utasításoktól várni. A szocialista levéltárügy nem egyenlő a központosí
tással. A minisztériumi vezetés a továbbiakban is támaszkodni kíván a területen szerzett 
tapasztalatokra, és köszöni a Levéltáros szekciónak, hogy ezek összegezésére lehetőséget 
biztosított. 

Szűcs László a hozzászólóknak adott válaszában kiemelte az értékhatár vizsgálatok 
fontosságát, az alacsonyabb szintű szervek tükröződő iratainak kiszűrését. Megerősítette 
az átmeneti levéltárak létrehozásával kapcsolatos javaslatokat, és kérte a szaklevéltári 
hálózat bővítését a tervek, térképek, műszaki dokumentációk megőrzésére. 

Befejezésül Ságvári Ágnes, a Szekció elnöke összefoglalta a vita főbb tanulságait. 
Kiemelte, hogy a bekövetkezett "iratrobbanás", a sokszorosítás, az újfajta adathordozók 
bevezetése — ha megfelelő kiszűrésre, selejtezésre nem kerül sor — az információk kivá
lasztását és az iratanyag kutatását lehetetlenné teszi. Ezért váltak szükségessé az érték
határ-vizsgálatok, és ezért lenne indokolt mielőbb egy átfogó rendelkezés kiadása. A tör
téneti értékű iratok kiválasztása a levéltári-irattári terület együttműködését teszi szüksé
gessé, és jogos kérés a két kapcsolódó intézménnyel foglalkozó, ügyvitelért felelős vezető 
szerv kijelölése is. A vita tapasztalatai alapján leszögezte, hogy a levéltárakban javult a 
káderhelyzet a gyűjtőterületi munka vonatkozásában: "felnőtt egy iratkezeléshez, levél
tárügyhöz értő nemzedék", amely érti a megoldásra váró problémákat. Már van bizonyos 
áttekintésük az iratok és információk felett, bár még ütköznek a selejtezés és a "mindent 
megőrzés" hívei. Igy a levéltári törvény végrehajtása során szerzett tapasztalatok összes
sége kiindulási alap lehet a további feladatokhoz, az eddiginél korszerűbb ügyviteli és tu
dományos nyilvántartás alapjainak lerakásához. A folyamatos fejlődéshez viszont a kor 
követelményeinek megfelelő irattáros és levéltáros képzésnek kell biztosítania a szakmai 
utánpótlást. 

Végül Ígéretet tett arra, hogy a Szekció az irattárak-levéltárak közös feladataival 
kapcsolatban a Művelődési Minisztérium számára — e vita alapján — ajánlásokat készít, 
kérve a szükséges intézkedéseket és a szaktárcák segítségét a mintaszabályzatok felül
vizsgálatához, az irattárak és irattárosok helyzetének megnyugtató rendezéséhez. 

A részvevők egyöntetű véleménye szerint a tanácskozás elérte célját, mivel lehető
séget biztosított az információk cseréjére és a további feladatok meghatározására olyan 
időszakban, amikor a levéltárakban levő szellemi kapacitás jobb kihasználására, a felesle
ges adminsztráció csökkentésére, ugyanakkor a valós értékek megmentésére még a koráb
biaknál is nagyobb szükség van. 
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7. KÖZMŰVELŐDÉSI SZEKCIÓ 

A közművelődési könyvtárak feladatai 

ÖSSZEFOGLALÓ A SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL 

A szekció mintegy 200 fő érdeklődőt vonzó, vitaindító előadását Sárdy Péter 
(Művelődési Minisztérium könyvtári osztály h. vezetője) tartotta A közművelődési könyv
tárak feladatai a szakirodalmi információ továbbításában címmel. 

Az előadás legfontosabb megállapításai a következők voltak: 
— a jelenlegi gazdasági helyzetben elsőbbséget kell biztosítani a gyűjteménynek, mert 

csak így biztosíthatjuk az alapvető könyvtári szolgáltatásokat, s ez a jelen és a jövő 
érdeke is; 

— mindenfajta szakirodalmi információs tevékenység feltételezi az igények megközelítő 
ismeretét; 

— a közművelődési könyvtártól nem várható el, hogy kizárólag saját állományára és sze
mélyzetére támaszkodva elégítse ki az igényeket. 

Sárdy Péter hangsúlyozta, hogy az információ "személyessé tétele" a legnehezebb 
könyvtári feladat. A szakkönyvtáraknak ismertetni, a közművelődési könyvtáraknak is
merni kell a meglevő és elérhető szolgáltatásokat. Valószínűleg növekedni fog a térítéses 
szolgáltatások köre, amelyeket át lehet hárítani a felhasználókra. A szakkönyvtárak in
formációs szolgáltatásaik fejlesztésénél jobban figyelembe vehetnék a közművelődési 
könyvtárak használóit, mivel a jelenlegi szolgáltatások csak részben igazodnak az igé
nyekhez. 

A szekcióülés kilenc hozzászólásában sok szó esett az üzemi szakkönyvtárak és 
szakszervezeti könyvtárak integrációjáról. Megjegyezték, hogy az alulról indított integrá
ciós törekvések a könyvtárügy felsőbb szintjein kevés változást hoztak, sok a huzavona, 
mérsékeltebb az együttműködési készség. Többen hangoztatták, hogy a közművelődési 
könyvtárak feladatai jelentősen megváltoztak a szakirodalmi ellátásban, de a szakkönyv
tárakkal való együttműködés gyakorlata még kialakulatlan. 

A nemzeti szakbibliográfiai rendszer "gyenge pontjai" kihatnak a közművelődési 
könyvtárak tájékoztató tevékenységére, a könyvtárközi kölcsönzés nehézkessége sem 
kedvez a kapcsolatok. 

Központilag kellene koordinálni a bibliográfiai tevékenységet. Jelenleg a passzív 
tudomásulvételnél és közreadásnál megrekedtünk. Ma is van párhuzamosság, a megenged
hetőnél több a gyenge, nem használható bibliográfiai kiadvány. Az információáramlás 
zavarai összefüggnek az érdekeltség hiányával, a magyar könyvtárügy jelenlegi sokrétű 
tagoltságával is. 

A közművelődési könyvtárakban növelni kell a dokumentumismeretet, s több fi
gyelmet követel a szakirodalmi igények feltárása is. Párbeszédre van szükség a különböző 
könyvtártípusok között, hogy az együttműködés ne szólam, tetszetős elvi tétel, hanem 
gyakorlati cselekvés legyen. 
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