
10  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. augusztus

92 évesen elhunyt Kilgour,
az OCLC alapítója

Az összes amerikai szak-
forrás, de még a New York
Times augusztus 2-ai száma
is megemlékezik Frederick
G. Kilgour július 3l-án az
Észak-Karolina-i Chappel
Hillben bekövetkezett halá-
láról, felidézve egy nagy élet kiemelkedõ ered-
ményeit.

Kilgour 1914. január 6-án született a Massa-
chusetts állambeli Springfieldben, 1935-ben sze-
rezte elsõ diplomáját a Harvardon, s rögtön ott
is lett könyvtáros. Azonnal a könyvtári munka-
folyamatok automatizálása érdekelte: lyukkártyás
rendszert dolgozott ki a kölcsönzés nyilvántar-
tására. A háború éveiben fontos szakirodalmi –
felderítõi – munkát végzett a haditengerészetnél,
megszervezve a háborús ellenfelek kiadványai-
nak beszerzését és minél elemzõbb tartalmi fel-
tárását. Közvetlenül a háborút követõ években,
1946 és 1948 között, hasonló munkát végzett a
Külügyminisztérium állományában.

1948-ban a Yale Egyetem Orvostudományi
Könyvtárának igazgatójává nevezték ki. Sokat
foglalkozott ekkori írásaiban a könyvtár haszná-
latával és hatékonyságával, kollégáival együtt
gyûjtötte az empirikus adatokat. Véleményét így
foglalta össze: a „könyvtár ne a tudás gyûjtõhe-
lye, hanem az oktatás eszköze” legyen. 1961-
ben – a National Science Foundation pénzügyi
támogatásával – létrehozta a Columbia, a Har-
vard és a Yale Egyetem orvosi könyvtárainak
közös számítógépes katalógusát. 1965-tól már a
teljes Yale Egyetemi Könyvtár hálózatának fej-
lesztési igazgatóhelyettese. Gyakorlatilag negy-
ven évvel ezelõtt felismerte a könyvtárak számí-
tógépes hálózatba szervezésének fontosságát.

1967-ben meghívták az Ohio állam felsõok-
tatási könyvtárainak közös katalógusát létrehozó
szervezet (Ohio College Library Center, a mai
OCLC = Online Computer Library Center elõd-
je) élére. A nonprofit szervezet 1971-ben mû-
ködni kezdett több tucat könyvtár összekapcso-
lásával, méghozzá igen jelentõs hatékonyságot
mutatva (például az Ohio University Alden
Könyvtára harmadával növelte a feldolgozott
mûvek számát, miközben 17 fõvel csökkenthette

a feldolgozói létszámot). Kilgour 1980-ig látta
el az OCLC elnöki funkcióját (leköszönése után
1995-ig tagja maradt a felügyelõ bizottságnak),
létrehozva a katalogizálás mellett a közös adat-
bázisra építõ könyvtárközi kölcsönzési szolgál-
tatást is.

Ma az OCLC ezerkétszáz embert foglalkoz-
tat, közös adatbázisa közel kilencezer könyvtár
összekapcsolásával hetvenmillió nyomtatott és
AV-kiadvány egymilliárd példányát regisztrálja.
Múlt évben tízmillió könyvtárközi kölcsönzést
valósítottak meg, ezeknek mintegy fele már di-
gitalizált formában, villámgyorsan ment végbe.
Újabban az OCLC – a holland PICA-val egye-
sítve erejét – Európában is számottevõ tevékeny-
séget fejt ki. Az OCLC WorldCat adatbázisából
könyvtárközi kölcsönzési és más céllal világszer-
te közel negyvenezer könyvtár merít informáci-
ót. Az OCLC kutatási részlege szinte évente tesz
közzé igen jelentõs tartalmú elemzéseket a szak-
ma helyzetérõl és fejlõdési trendjeirõl. Ezeket
érdemes lenne magyarul is megjelentetni.

Kilgour, aki kétszáz szakpublikáció és több
könyv szerzõje, továbbá több folyóirat alapító
fõszerkesztõje volt, minden lehetséges amerikai
szakmai kitüntetést és elismerést megkapott.
Ennél is fontosabb: elmondható róla, hogy a XX.
század legsikeresebb szakmai szervezetének lét-
rehozója, aki nélkül a világszakma nem olyan
lenne, amilyen ma, és nem tartana ott, ahová
máig eljutott.

Sonnevend Péter

A bajai Eötvös József Fõiskola könyvtár sza-
kos hallgatói (Juhász Helga Gabriella, Mayer
Andrea, Nagy Anna, Szabó Lajos Balázs,
Várkonyi Endre) szakmai gyakorlatként egy
ritka gyûjtemény, a zombori karmelita rend-
ház könyvtárának állományát rendezték júni-
us 23. és július 9. között; a munka fõ célja
azonban a MOKKA Régi nyomtatványok (-
1850) adatbázisának bõvítése volt, melyhez
a technikai hátteret a Szegedi Tudományegye-
tem Egyetemi Könyvtára biztosította. A
könyvtár majd’ 10 ezer kötetes állományá-
nak rendezése, melybõl a régi könyvek szá-
ma kétezer kötetre becsülhetõ, a két hét alatt
rendben lezajlott, de az idõ rövidsége miatt
egyelõre csak 115 rekorddal bõvülhetett az
adatbázis.


