A KÖNYVTÁROSOK KÉZIKÖNYVÉRŐL
Nagy szakmai merészség volt
vállalkozni rá...
A hatvanas években a könyvtárhoz kapcsolódó, környezetére vonatkozó elmé
leti és gyakorlati ismeretek olyan közkeletűen vallott és vállalt halmaza alakult ki,
amely — mutatis mutandis — nagyon hasonló tartalmú összefoglalásokban-kézikönyvekben Öltött testet Keleten és Nyugaton egyaránt. A jövő könyvtárosai szá
mára szánt vademecumok e vonulatába tartozott a hazai szakmában csak „Sallai—
Sebestyén"-nek emlegetett munka is, főként annak második átdolgozott és bővített
kiadása (1965).
Azóta jó harmincöt év telt el, s ezért — vallom én is a Horváth Tibor és Papp
István által szerkesztett chef d'oeuvre, a Könyvtárosok Kézikönyve most megje
lent első kötetének előszavával egybehangzóan — „időszerűvé vált újabb összeg
zéstkészíteni".
Igen ám, de megvannak-e—és miként vannak meg—a szakma ontológiája felőli
gondolkodás, a gyakorlat emberi-műveltségi kívánalmai és az ügyviteli fegyvertár
le- és megírásának szakmailag kijegecesedett előfeltételei? Szakmánkban a „meg
szüntetve megőrzés" folyamata—ellentétben a hatvanas évek már említett„mintha
megállapodottságával" és optimista derűjével — az ezredfordulón, tehát éppen
most, igencsak zilált lett. Sok benne a bizonytalan komponens, amely a szakmai
organizmusban esetenként azért kelt lázat, mert már a kivetettségig használódott el
vagy éppen ellenkezőleg: még nem tudott beleintegrálódni.
Jómagam amondó vagyok, hogy igaza van a kötetben a bibliometriáról értekező
Marton Jánosnak, amikor tárgyát illetően kijelenti: a képlékeny körülmények miatt
„nem vállalkozhatunk a szorosan vett kézikönyvszerű tárgyalásra, a letisztult, ki
kristályosodott tanok felsorakoztatására, hiszen akkor jószerével semmi sem ma
radna, amit előadjunk." Ez a kijelentés valószínűleg érvényes lesz a három köte
tesre tervezett vállalkozás zömére is, de immár olvasható első kötetére mindenkép
pen az.
Azzal, hogy az eddigiek alapján kijelentem, hogy nagy szakmai merészség volt
e munka megírására vállalkozni, illetve hogy aligha szökken szárba általa kézi
könyvszerű produktum, részemről minden „de-azonban" elhatárolások nélküli
(más kérdés: az első kötet teljesítményei alapján részben megelőlegezett) elisme
résként hangzik el. Mondhatni, Berzsenyivel együtt szólva: „Merj! a merészség a
fene farumok / Mozdíthatatlan zárait áltüti, / S a mennybe gyémánt fegyverével /
Fényes utat tusakodva tör s nyit."
Míg a „Sallai—Sebestyén" — ahogy korábban már megpróbáltam rá utalni — a
hagyományozás többé-kevésbé normatív eszköze, egyfajta szakmai biblia volt,
addig a születőben lévő „Horváth—Papp" más célt szolgál, illetve fog—várhatóan—
szolgálni: egy szerzői sokaság egyéni optikáin át a szakma mellé és a szakma
keretébe rendelhető ismereteket és tudnivalókat jeleníti meg az ezredfordulóig
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elért állapotukban-alakjukban. Állítjuk bízvást — a még tíz-tizenöt éve is divatos
formulával élve — „elvtársak, ez azért nem semmi."
A négy átfogó—testes fejezetből álló, önmagát alapvetésnek minősítő első kötet
vezető fejezetét vagy inkább: tanulmányát vagy esszéjét — Horváth Tibor írta A
könyvtártudomány és információtudomány alapjai címen. Erőfeszítéseinek ered
ményeként teljesen szuverén, valóban „noch nie da gewesen" munka kerekedik ki
tolla (írógépe, szövegszerkesztője) alól. Az a műveltségbeli felkészültség, amellyel
Horváth olvasóját a tudományok mibenlététől a tudományrendszerek és a szöveg
mibenlétén át az információ mibenlétéig elvezeti, gáncstalan: terjedelmes és elmé
lyült. S hadd tegyem még hozzá: a magyar értekező próza legjobb hagyományait
követi.
Számomra is erős és tartós emlékezetű lett az az utazás, amelyben a szerző
időben, szakmában és szakma körülötti térben részesített. És bizonyára az lesz más
kollégák, köztük különösen azok számára is, akik a szakma tudományos alapjairól
már hallottak és olvastak egyet és mást. Egy jól ismert tárgy vagy jelenséghalmaz
is lehet meglepően újszerű, ha még elhasználatlan nézőpontból mutatkozik meg
vagy be, illetve innen nézvést korábban vallott hitek, nézetek és meggyőződések
revíziójára késztet vagy legalábbis kezdeményez efféle revíziót. Igen, szerzőnknek
éppen ez az újragondolásra ösztönző (sőt: esetenként egyenesen provokáló) képes
sége sem kerülheti el a recenzensfigyelmétés elismerését.
Terjedelmében nem kisebb az a tabló, amelyet a már hivatkozott Marton János
hozott létre a bibliometria kérdéseiről. Színvonalában sem marad el Horváth Tibor
munkájától, csak éppen más jellegű: szükségképpen „röghözkötöttebb". Szerzői
önminősítésének azonban nem szabad „felülni". Tipikus „túlszerénykedés", ami
kor kij elenti: mindössze egy szemle j ellegű, könyvtárosi megközelítésű bemutatás
ra tud meglehetősen széles tárgykörét illetően vállalkozni. Valójában — termé
szetesen—sokszorta többet ad: az e címszó alá sorolható valamennyi fontos dolog
(szakirodalom, a tudományos információ típusai, a szakirodalom növekedése, bib
liometria és tudományos tájékoztatás, elavulás, tudománymetria, idézési kapcsola
tok) egzakt definiálásának és „éppen miként-állásának" korántsem egyszerű, mert
állandó mozgásban lévő feladatát oldja meg a hazai szakmai közönség számára.
Világos vonalvezetéssel, láttatóan. Mérget lehet rá venni: amit ír, az úgy is van.
A kötet harmadik fejezetét — Dokumentumok, információk címmel — Tószegi
Zsuzsanna jegyzi. Megítélésem szerint a fejezet első fele (Az információ áthagy ományozása, azon belül is főként az olvasás ebben játszott szerepe) a lehetségesnél
és a kelleténél valamivel szikárabb, míg a második (Dokumentumtípusok) annál
jobban „hozza magát".
A kötet harmadik és Ferenczy Endréné írta negyedik fejezete (A könyvtár gyűj
teménye) között szakmai érzékeim jókora hiányt jeleznek. Arról van ui. szó, hogy
az információk és az információhordozók meghatározó többsége jó ideig, ha ugyan
nem „mindörökké", a könyvtár előtt „rajzik", ott vesz fel olyan előállítási-elosztá
si-forgalmi-használói stb. jellemzőket és alakzatokat, amelyekhez a könyvtárak
nak legfeljebb áttételesen van közük, úgy azonban (gyakorta) elsőrendűen. Ez a
hiány annál szembeszökőbb, mivel az eddigi három fejezet is tulajdonképpen
„könyvtárfíiggetlen", a bennük tárgyalt j elenségek és folyamatok konkrét könyvtá
rakhoz egyáltalán nem kötődnek. Noha a kötet előszava ígéri, hogy a következő
kötet a dokumentumok számbavételével fog kezdődni, „s a bibliográfia kérdéseit
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tárgyalja a legfontosabb bibliográfiák és elektronikus változataik bemutatásával",
e helyt a hiátus „feledhetetlen".
Mindez azonban nem von le semmit Ferenczy Endréné teljesítményéből. Ő
nagyon fegyelmezetten oldja meg a könyvtárak gyűjteményszervezéséhez szüksé
ges ismeretek és műveletek közlését. Eközben neki kellett a legkevésbé eltérnie a
hagyomány megállapodottságaitól: fő feladata az volt, hogy az ide sorolható (felet
tébb változatos) tennivalók korszerű segédeszközeit és szolgáltatásait „ismertesse
bele" a műveleti rendbe.
A kötet különböző helyein gyakran olvashatni „információtudomány (könyv
tártudomány)" vagy „könyvtártudomány (információtudomány)" alakú megfogal
mazásokat. Ezekből és a náluk bonyolultabb, de ilyen értelmű „libikóka" közlések
ből következik, hogy a vállalkozás szerkesztői és szerzői — szakmai merészség ide
vagy oda—, noha lényegében információtudományi talajon álltak, nem mertek tel
jesen egyértelműen felhagyni a könyvtártudománnyal, amely az információtudo
mánynak kb. úgy előzménye, mint ahogy a gyógynövénykultusz és a katonai fel
cserek gyakorlata is megelőzte a gyógyítástudomány kialakulását.
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A könyvtárat végképpen információtudományi alapon kellene elhelyezni, akkor
is, ha a ,,művészeti információtudomány" még gyerekcipőben sem jár. Mi több: a
csak rá jellemző sajátosságokat felmutatva mintegy versenyeztetni is kellene az
információs és művelődési intézmények bővülő mezőnyében. Erre annál is na
gyobb szükség volna, mivel a szaksajtó tele van riogatással, lélekharang kongatással, a „könyvtárak végnapjainak" jövendölésével. Ebben a kakofóniában az in
ternet léte különösen részegítően hat az információs területen nyüzsgő technokra
tákra.
Egy lengyel cikkben olvastam: a könyvtárat „folyvást utazik, folyvást úton
van"-mivoltában kellene értelmezni és meghatározni. Nos, a „Horváth—Papp" első
kötete az itt-ott megfigyelhető következetlenségeitől eltekintve máris több mint
ígéret az iménti könyvtárfelfogás és értelmezés megvalósítása felé.
Az Osiris Kiadó szerzőink produkcióját gyönyörű könyvként tette közzé. Borí
tójának ihletésére az ember erős nosztalgiát, csillapíthatatlan szomjúságot érez a
barokk kor iránt.
Futala Tibor

A Könyvtárosok kézikönyvének
köszöntése
Megj elent a három kötetesre tervezett könyvtáros-kézikönyv első része Horváth
Tibor és Papp István szerkesztésében. Köszöntésnek, szakmai ünneplésnek jött el
az ideje. Pedig napjaink jelmondata a „navigare necesse est" helyett lehetne a
„fumigare necesse est" is, hiszen legyen szó egy szakma belügyeiről vagy bármely
közéleti kérdésről, bírálat, lekicsinylő vélemény könnyen terem, míg mások telje
sítményének elismerésére nehezebb példát találni.
Nem könnyű hát ebben a légkörben köszöntőt írni, márpedig annak van itt az
ideje: a „Könyvtárosok kézikönyve" régóta felmerült igényre adott magas színvo
nalú válasz.
Közhely talán, hogy a Sallai-Sebestyén féle előd-művet használati értéke okán
úgy emlegették szakmaszerte, mint a mérnökök a „Pattantyúst". Fogalomszámba
ment mindkettő. Csakhogy az idő, az idő múlása megtépázta a bennük taglalt
ismeretek korszerűségét. Az axiómák, a hivatás alaptörvényei persze nem változ
tak, de mind a szemléletben és a módszerekben, mind az eszközökben forradalmi
— hadd gúnyolódjam: a mindenhol és mindenütt terjedő angolban ezt drámainak
hívnák—változások követték egymást. Ezt a változást pedig egy alapműnek számí
tó kézikönyvnek is tükröznie kell, ha a felhasználóit érdemben meg akarja szólíta
ni, és ha a képviselt szakma számot akar tartani a társadalmi megbecsülésre.
A most megjelent „Könyvtárosok kézikönyve" — beharangozott további köte
teivel együtt—ilyen alapműnek ígérkezik. A ma és a közeljövő könyvtárosait szó
lítja meg. Milyen szakmai csoportról is van szó? Megváltozott-e ez is, akárcsak a
Sallai — Sebestyénbeli ismeretek? Bizony, alaposan. A szakmát sokáig a Goriupp
Aliszok, Fülöp Gézák és Fügedi Péternek tudós szűk rétege, a könyvtárosok szá13

mára igen szűkre szabott felsőoktatási keretek között végzettek nagyobb csoportja,
valamint a pályára sodródott autodidakták, majd tanfolyamokon képzett könyvtár
technikusok széles köre jelentette. A középszintű szakmai, a főiskolai és egyetemi
képzés fejlődése következtében a ma könyvtárosai más, homogénabb csoportszer
kezetet képeznek. Más igénnyel fordulnak egy kézikönyv felé is. Ennek az elvárás
nak a mibenlétével a szerkesztő- és szerzőgárda az előkészítő munka során több
fórumon is szembesült. Az első kötetet forgatva megállapítható, hogy az ott szer
zett tapasztalatokat hasznosították.
Gondolom, más megrögzött olvasó számára is nagyon fontos ismérve egy mű
nek, hogy milyen tagolásban és stílusban teszi közé az ismereteket. Bár még csak a
„Könyvtárosok kézikönyvé"-nek első kötetét lapozgathatjuk, az előszó eligazít
bennünket a második és harmadik kötet tervezett tartalmáról. A teljes mű logikus
tagolása a szerkesztőket dicséri.
Minthogy a könyvtár- és információtudomány tárgya a tudás, ezért azAlapvetés
összefoglaló címet viselő első kötet nyitó fejezteiében Horváth Tibor a tudományt
vizsgálta, könyvtári nézőpontból. A Marton János által írt második fejezet a tudo
mányméréssel, szűkebben a bibliometriával foglalkozik. Mindkét említett fejezet
az elméleti alapozást szolgálhatja. Szerzőik rendelkeznek a fogalmak ősjelenségek
„megnevezésének bátorságával", amely elméleti terepen nem kis tett. Aki gondol
kodási sémákat keres, ne ezt a művet válassza, ez önálló gondolkodásra késztet,
döntési szabadságot ad.
Az ismeretek, a tudás fizikai hordozóival, a dokumentumokkal foglalkozik a
kötet másik két fejezete. Tószegi Zsuzsanna az információhordozókat jellemzi
számos szempont szerint, Ferenczy Endréné a dokumentumokból képezhető sajá
tos rendszert, a könyvtári gyűjteményt ismerteti a ki- és átalakítás és a rendezés
nézőpontjából, a stratégiától a gyakorlati megvalósításig. Ez utóbbi fejezet tárgya
szerint is lehetővé teszi, hogy a témának munkafolyamat mélységű kifejtését is
adja.
Örvendetes, hogy a könyvtári szemléletet az elmúlt 15 évben alaposan átformá
ló informatika megfelelő hangsúllyal, de nem túlhangsúlyozva van—és lesz—jelen
a kézikönyvben.
Egy, a könyvtáros erényeit és gyengeségeit is taglaló SWOT-analízisben bizo
nyára az erősségek között szerepelne az ismeretek rendszerezésére való képesség.
Remélhető ezért, hogy a tudásközvetítő könyvtáros fegyvertárának talán legfonto
sabb kellékei, az ismeretek osztályozására alkalmas eszközök is méltó helyet és
elég teret kapnak majd a folytatásban.
A kötetre — a többszerzősség dacára is meglévő — olvasmányosság a jellemző.
Az első két fejezet elméleti jellege fokozatosan oldódik fel a tudományos igényű
rendszerezés ismérveit is magán viselő harmadik és negyedik fejezetben, ahol
gyakorlati ismeretek, tények is sorakoznak. További erénye a műnek a világos
fogalmazás, a közérthetőség. Ez azért is fontos, mert a háromkötetes kézikönyv
remélhetően méltó követe lehet a könyvtárosságnak a hazai értelmiség körében.
Köszönjük a szerzőknek és a szerkesztőknek, hogy megtisztelték a hazai és
általánosságban a magyar nyelvű könyvtárosságot ezzel a művükkel. Eszköz lehet
ez a szakmai önbecsülés növelésére (vagy visszaszerzésére?).
Köszönet illeti az Osiris könyvkiadót azért a támogatásért, amelyet ennek a
korszerű ismereteket közlő kézikönyvnek a kiadásával a könyvtárban és a könyv14

tárért, pontosabban: az olvasókért tevékenykedők érdekében tesz. Jó munkaeszköz
lesz, képes a könyvtárügy határterületén dolgozók eligazítására is. Emellett a
könyv a szép könyvek közé tartozik.
Remélhető, hogy a kézikönyv szerkesztői továbbra is megtalálják a legjobb
szerzőket, és a kiválasztottak kötélnek is állnak. A Sallai-Sebestyén utáni új kézi
könyv megjelentetését talán az hátráltatta leginkább, hogy a témák iránt elkötele
zett szakértők és az őket közös munkára serkentő szerkesztők nem találkoztak
össze — de ez a gond már a múlté. Várjuk a folytatást, a további köteteket. Én
mindenesetre megveszem a saját példányomat...
Haraszti Pálné

Könyvtárosok kézikönyve
Minden tudományos diszciplína, minden szakma természetes törekvése, hogy
egy-egy kutatástörténeti korszak végén kézikönyvben összegezze azokat az isme
reteket, amelyeket a következő generációk számára átadásra hasznosnak minősít.
Ugyanakkor ki is jelöli azokat a kutatási, illetve alkalmazási területeket, ahol to
vábbi tennivalókat lát. Az ilyen összegző jellegű művek természetes módon állan
dó és heves kritikának vannak kitéve, hiszen a szakma képviselői külön-külön is, és
csoportonként (iskolánként) is véleményt formálnak róla, máshova tennék a hang
súlyokat, más ismereteket ítélnek érvényesnek vagy éppen elhagyhatónak.
A kézikönyvek kiadóinak szempontjából kevesebb a gond. A kiadó jelen eset
ben az Osiris Kiadó a kialakított kiadási stratégiája mentén vagy vállalja a kézi
könyvek kiadását, vagy nem, illetve vagy felvállalja a kézikönyvek megíratásának
áldatlan feladatát, vagy inkább más műfajokban éri el nyereségét. Az Osiris Kiadó
komoly erőfeszítéseket tesz régóta, hogy az ezredvégi magyar tudomány több disz
ciplínája vegye a fáradságot saját kézikönyvének megteremtésére még akkor is, ha
a szakmákon belül—így a könyvtáros szakmán belül is—vita van arról, hogy szük
séges-e egyáltalán éppen most kézikönyvet írni. Józan kiadói pragmatizmus az, ha
azt mondja egy vezető, hogy igen, kellenek az ilyenek, legfeljebb lesz javított
kiadás, amelynek példányait legalább a szakma tagjai, jelen esetben pedig még a
könyvtárak is megvesznek.
Lépjünk azonban közelebb a könyvtáros világhoz, ennek új kézikönyvéhez. A
szerkesztők szerint ideje volt új összegzést készíteni. Igen, elképzelhető olyan
érvrendszer, amelynek mentén meggyőzhető a könyvtárosok jelentős többsége er
ről. A bevezetőben én ezeket az érveket bővebben fejtettem volna ki. A könyv, a
könyvtár és a könyvtáros megváltozó/zott szerepéről lenne Horváth Tibornak is
bővebb mondandója. Az előszó arról nem szól, hogy kinek írták ezeket a tanul
mányokat (azzal egyébként nem értek egyet, hogy egy kézikönyvben esettanulmá
nyokat mutassanak be). A magyar olvasónak, akinek jó, ha vannak ismeretei a
könyvtáros világról? A leendő könyvtárosoknak szánták tankönyvül? A gyakorló
könyvtárosok segédkönyve lesz? A könyvtártudomány állapotát szerették volna
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felmutatni? Azt hiszem, kicsit mindegyik szempontnak meg akartak felelni. A
következő kérdés az, hogy ezt a szándékot hogyan sikerült megvalósítani?
Az előszóban említik a szerkesztők, hogy a könyvtártudomány kétszáz éve ne
vezi magát tudománynak. Biztosan lehet ezt is mondani. Nem tudom, hogy tudo
mány-e valami, ami annak nevezi magát, vagy tudományos munkának számíthat-e
az, amelyet mások neveznek annak, de még nincsen elkülönült tudományos disz
ciplína, amit úgy neveznek, mint ahogy majd egyszer saját maga. A kérdés azonban
ennél a mondatnál sokkal komolyabb: az antikvitástól kezdve mindig gondolkod
tak minden olyan dologról a könyvtárakkal kapcsolatosan, amiről ma mi itt töpren
günk. Akkor nem nevezték könyvtártudománynak, de még fontosabb, hogy nem is
szánták annak. A könyvtár ugyanis maga a rendszerezett gyakorlat, amely gyakor
lat során kialakult egy róla szóló tudomány, amely tudomány belső erjedésnek
indult. Ilyen minden tudomány. Baj csak akkor van, ha a már a gyakorlattól távol
lévő tudományos kérdés alapján szeretne valaki gyakorlati problémák megoldásá
ban tájékozódni. Vagy akkor, ha a gyakorlat (jelen esetben a könyvtári világ)
túlságosan is gyakorlati kérdéseket produkál állandóan (változó kérdéseket),
amely kérdésekre gyakorlati választ kell találni, és elképzelhető, hogy tudomá
nyos, elméleti válasz is adható. A sorrend azonban nem felcserélhető vagy ha igen,
akkor nem igazodik el a könyvtárban a könyvtároson kívül senki.
Az önállósult tudománynak van számos egyéb jellemzője, amelyek közül az
egyik sztereotip: van ő maga, és vannak a segédtudományai. A „Bevezetés az X
tudományba" kurzuson elfogadható talán az ilyen didaktikus szempont, de egy
kézikönyvben nem szerencsés ennek szelleme. A tudományfilozófia ugyanis önál
ló tudomány, és nem a könyvtártudománnyal azonos. Még csak nem is az informá
ciótudomány a könyvtártudomány. Horváth Tibor önmagában véve színvonalas
— stílusában azonban számomra nehezen olvasható, „túl tudományos" — eszmefut
tatása nem a könyvtártudomány alapjairól szól, hanem arról, amit ezzel kapcsola
tosan a szerző olvasott. Nem tudom eldönteni, miért éppen ezeket a szerzőket,
ezeket a témaköröket említi. Úgy tűnik, hogy a „Néhány tudományrendszer" azért
került ide, mert a szerző erről olvasott. Természetesen nem lehet senkitől számon
kérni, hogy amit Alfredo Serrai egy nyolc kötetes, összesen 11.000 oldalas összeg
zésben közreadott (az említett fejezethez tartozó rendszerekről a kezdetektől a
XVIII. század végéig), azt a könyvtártudományról írt fejezet szerzője mind ismer
je, és főképpen nem azt, hogy idézze is, említve valamennyi volt elképzelést. De azt
sem hallgathatom el, hogy minden alfejezettel kapcsolatban az a határozott érzé
sem, hogy az elmúlt évtizedekben olvasott könyvek sokféleségének tükörképét
kaptuk vissza egy olyan elrendezésben, amelynek a könyvtárossághoz nincsen sok
köze. Kiváló, felkészült, művelt, szinte ideális könyvtáros lehet valaki anélkül,
hogy hallott volna a metrón és logon problémájáról vagy akkor, ha a szöveg miben
létének filozófiai problémáit történetesen egy esztétától vagy egy filozófustól ta
nulja meg, netán akkor is, ha ezekről egy esztétikai vagy egy filozófiai kézikönyv
ben olvas (ha érdekli). Amint azt a kézikönyv utolsó vitáján szóban is elmondtam:
nem a tanulmány a rossz, hanem az, hogy egy könyvtáros kézikönyvben jelent
meg. A kívülálló számára ugyanis azt sugallja, hogy a könyvtártudomány alapja az,
amit egy szigorú szerkesztő a Filozófiai Szemlében vagy egy logikai, esztétikai,
irodalomtudományi stb., stb. lapban azért nem fogad el közlésre, mert nem eléggé
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fegyelmezett a gondolatmenete, csapong tudományterületek között. A szerző
azonban kiváló olvasottságú könyvtáros.
A bibliometria fejezet sincsen a helyén. A könyvtáros kézikönyvben erről egy
maximum 5—10 oldalas fejezet kell, rövid történeti bevezető után a definíció, és
néhány oldal arról, hogy használható-e a könyvtáros gyakorlatában (mint ahogy
igen), és milyen szempontból. Ehhez nem kell terjengős esettanulmány, amelynek
konklúziója leírható néhány oldalon. Marton János felkészült ennek a rövid fejezet
nek a megírására, de nem tudom, hogy kerül egy könyvtáros kézikönyvbe éppen a
Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológia Központja. Gondolom azért,
mert a szerző sokáig ott dolgozott.
Tószegi Zsuzsanna fejezete már olyan, amelyet egy könyvtár szakos hallgató
kezébe lehet adni, mert olyan ismereteket nyer belőle, amelyek hasznára lesznek
munkája során. Kézikönyvbe illő fejezet, a századvég kiadvány- és dokumentumtí
pusait valóban megismerhetjük belőle. Nemtelen lenne a történeti bevezetésben
olvashatókkal kapcsolatosan kritikát megfogalmazni. Szerencsésebb lett volna ezt
a bevezetést, általában valamennyi fejezet történeti részét egyetlen nagyobb törté
neti fejezetben megíratni az egyes korszakok kutatóival, mint ahogy a legtöbb
olasz, francia, német és angol kézikönyvben is így van. A történeti rész alfejezetei
nek rendje azonos lehetett volna a három tervezett kötet szerkezetével. Fontos lett
volna azonban legalább a fejezet végén megjelentetett bibliográfiai ajánlásban
megemlíteni a legfontosabb magyar nyelvű monográfiákat. Éppen Tószegi fejeze
ténél ilyen lehet például a Jakó—Manolescu latin írástörténet (Bp. 1987. Európa), de
sok más példa is hozható a kötetből.
Ferenczy Endréné fejezete a könyvtár gyűjteményéről hasonlóan hasznos, mint
az azt megelőző. Tudom, hogy lehet ma már más szellemben is beszélni a gyűjte
ményről. A gyűjtemény azonban létezik, és ezeket a munkafolyamatokat, amelye
ket a fejezet szerzője bemutat, el is kell végezni.
Végezetül egy paradoxonról: hogy ti. a könyvtárosok, akik arról ismertek, hogy
tudják a címleírás szabályait, mennyire hanyagok tudnak lenni, ha szakíróvá vál
nak. A legkevesebb az, hogy azokat a hibákat sem javították ki a szerkesztők,
amelyeket a szóbeli megbeszélésen figyelmükbe ajánlottam. A szerzők keresztne
vét hol kiírták, hol nem, a kiadó nevét hol megadták, hol nem. Az oldal jelölésére
az o. meglehetősen suta, nem is szokás. Szakirodalmi ajánló irodalomban nem kell
a teljes könyv oldalszáma stb. Nagyobb gondom ezzel az ajánló irodalommal az,
hogy nagyon egyenetlen, nem egységes elvek szerint említenek valamit az egyes
fejezetek szerzői. Az egyik helyen megkapjuk Marton János személyi bib
liográfiáját, a másikon az alapvető monográfiákat sem említik. Ez kifejezetten
szerkesztői probléma.
Végezetül el kell még mondanom azt a meggyőződésemet, hogy a következő
kötetek a tartalomjegyzék tanúsága szerint legalább olyan színvonalúak lesznek,
mint az első kötet két utolsó fejezete. így összességében a kiadó szándéka szerint
egy használható kézikönyvvel gyarapodunk.
Monok István
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Új kézikönyv
(Szubjektíven) Szép könyv. Jó megfogni, kellemetes érzés az ujjaink közt, a tenye
rünkön csúsztatni. Nézem a borítót. Nagybetűs cím: KÖNYVTÁROSOK KÉZI
KÖNYVE 1. Közepes méretű betűkkel: OSIRIS KÉZIKÖNYVEK. Kisebb be
tűkkel: Szerkesztette Horváth Tibor — Papp István. Mindez egy szélesebb kataló
guscédula-formán. Fölötte-körülötte színes kép: ünnepélyes könyvsorok fölött a
freskó tanácskozó papi méltóságokat mutat. Aki nem tudná, annak segít a kolofon:
a borítókép az egri Főegyházmegyei Könyvtárból való, a tridenti zsinatot ábrá
zolja.
„Az örök értékek szeretete vezérelt bennünket, amikor 1994 legelején megala
pítottuk az Osiris Kiadót. Az elmúlás és feltámadás egyiptomi istene, Osiris díszíti
a kiadványokat, amelyek, ha nem is mindörökre, de pár évtizedig bizonyosan ott
lesznek a művelt olvasó asztalán" — mondja Gyurgyák János főszerkesztő (egyik
frissen megjelent interjújában, a Huszonegy című folyóirat novemberi első és egy
ben próbaszámában).
Gyurgyák könyvtárosi-értelmiségi bel világomban: mai Szent György, sőt lovag.
Horváth sokunk számára: mester vagy a Mester.
Papp: a hazai szakma csúcsalakja. Tibor és Pista nélkül nem lenne ilyen a szakma
(én sem képzett—hm !?—, gondolkodni vágyó — ?! —könyvtáros).
Tudomásom szerint Horváth és Gyurgyák kezdettől akarták e kézikönyvet, míg
Papp — eleinte — (meddig?) ellenezte. Most hármuké az érdem, a szerencse és az
ódium (Értelmező kéziszótár: „vmivel velejáró kellemetlenség, harag").
A tridenti zsinat a XVI. század közepén kemény ellenreformációs „összetartást"
vezényelt. Mai divatos szóval: nem épp tolerancia áradt döntéseiből. így a borító
kép inkább vizualitásában legyen fontos nekünk, nem történelmi allúziójával.
Azt remélem, a három urak tűrik a munkával járó „ódiumot", ami a kellemetlen
séget illeti, harag meg ne legyen. Ez szép könyv és érdekes is. Ezt nem azért
mondom, mert én is szeretnék egyik következő kötetbe (hány is lesz végül?) írni
(szó van róla).
(Nem annyira szubjektíven, sőt kérdőjeleket keresgélve-merészelgetve) A könyv
összetevői: részletes tartalomjegyzék, előszó és négy fejezet. Fejezetek végén iro
dalomjegyzék. Mutató nincs: kár. Lesz-e közös a sorozat végén?! Nincs egyetlen
kép. Semmi illusztráció. Drága?
Az előszót a szerkesztők jegyzik. Szövege lendületes. Sokat ígér, sokat is köve
tel a könyvtárosoktól. Például így: „... az állampolgárt már nem csupán a könyvtári
szolgáltatások illetik meg emberi jogon, hanem a bármely közzétett információhoz
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való hozzájutás joga. Ezt a jogot a könyvtári rendszernek kell garantálnia. Ez nap
jaink valódi kihívása a könyvtárosok előtt." Nem vagyok épp ijedős típus, de ez a
megfogalmazás a „keH"-lel és a „valódi"-val kicsit ijesztően hat. Tényleg így van?
És, kérem, mi a „közzétett információ" ebben a szövegkörnyezetben? Törzsfőnö
keink akkora örökséget raknak itt nyakunkba, hogy arról kódulunk (én legalábbis
szeretem komolyan venni, amitfigyelmesenelolvasok). Az előszóban van még pár
vitatható — egyszer alaposan megvitatandó — tézis, de ezeket inkább tegyük el hol
napra, hisz még csak a kötet 11. oldalánál járok, a Szerkesztő úr meg vonhatja már
össze dús szemöldökét...
Négy fejezet, négy szerző egy-egy kismonográfia]a.
(Horváth-fejezet) A KÖNYVTÁRTUDOMÁNY ÉS INFORMÁCIÓTUDO
MÁNY ALAPJAI jó hatvan oldal, így a második leghosszabb fejezet. Öt alegy
ségre tagolódik. Az első megmagyarázza a közel kétszáz éves könyvtártudomány
fejlődési ívét a dokumentáción át az információtudományig. A fejezet végéről
idézek: „A könyvtártudomány még a könyvekkel, tágabban ismerethordozókkal
foglalkozott tartalmi csoportosításukkal együtt, míg az információtudomány a tar
talmak tudománya, tartalomipar, ismeretszervezés, ismeretgazdálkodást jelent, de
figyelme kiterjed az ismerethordozókra is." (Jó a mondat?) Bátorkodom kételked
ni abban, hogy értem Horváth meghatározását a könyvtártudományról. Az így
értelmezett információtudomány pedig olyan igénybejelentés, amit ki tudja, mi
alapoz meg. Az általam ismert hazai és nemzetközi gyakorlat és szakirodalom
bizonyára nem. (És még: a könyvtárosok kézikönyve miért foglalkozik ilyen cu
darul elszánt módon a tudománnyal?)
A következő egység nem kevesebbet tárgyal négy oldalon: a tudományt. Platónt
és Fichtét, Gődelt és Poppert felvonultatva. (Lásd fentebb.)
A harmadik fejezet a tudományrendszereket ismerteti, kezdve a rendszerezések
vagy felosztások szempontjaival. Van tizenöt oldalon legalább féltucat rendszer
Arisztotelésztől Diderot-n és Amperé-n át Kedrovig. Ki-ki válogathat kedvére.
Nekem például tetszik a hét szabad művészet.
Következik a szöveg. Egy találomra kiragadott tézis: „Az írásos közlés az euró
pai kultúra, tudomány, művészet, közélet meghatározó jegye; az írásbeliség Guten
berg galaxisának lényege, amelyben az európai, „tipográfiai" ember él, és azok,
akikhez e galaxis hatása elért." Ez ismét—sokadszor—programnyilatkozatra emlé
keztet.
A Horváth-monográfia záróakkordja az információt tárgyalja. Ha a tudomá
nyunk — Horváth fent idézett véleménye szerint — az ismeretekkel, más szóval az
információval foglalkozik, akkor indokolt (az ő értelmezéséhez híven gondolkod
va) legfőbb tárgyát elővenni. Az „információ olyan jel, amelynek jelentése van egy
előre meghatározott és egyértelmű jelrendszerben", az „információ /.../ mérhető",
„annak az információnak nagyobb a hírértéke, amely valószínűtlenebb, váratla
nabb, meghökkentőbb". A „tudománymetria kimutatta, hogy az eredeti felfedezé
sek /.../ később válnak elterjedtté, hivatkozási mérőszámuk később ugrik meg".
A kismonográfia sok elvi kérdést vet fel, s legalább ugyanannyit nem is érint.
Biztos-e, hogy a könyvtártudomány (jó, legyen információtudomány) tárgya az
ismeret, az információ? Nem azt érdemes-e a diszciplína révén megválaszolni,
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hogy a társadalmi kommunikáció egyik — és csak egyik! — intézményeként vagy
szolgáltatásaként a könyvtár hogyan köti össze a dokumentumokat és az olvasó
kat? Miért, hogy Horváthnál a felhasználó szinte elő sem kerül? A 18. oldalon
mintha rábukkannánk: e diszciplína „tanulmányozza azt az emberi környezetet,
amely számára a tudást közvetíti. Az emberi környezet két vonatkozásban fontos.
Először a társadalmi szükségletek, egyéni igények és a felhasználók szokásainak
megismerése, másodszor a hatásvizsgálatok miatt." Ennyi a bő hatvan oldal terje
delmének tengerében. Engem ez, miért, miért nem, de nagyon lehangol. Mint
könyvtárost.
Horváth irodalomjegyzéke talán negyven tételt sorol fel. Meglepő, de nem sze
repel egyetlen könyvtártudományi szintézis sem az elmúlt évtizedekből. (Talán
születtek imitt-amott a világban.) Descartes, Heidegger, Huizinga, Popper, Rickert
meg szemiotika, információelmélet, szövegtan igen. Azt a feltételezést kockáz
tatom meg, hogy Horváth szövege rendkívül tartalmas és változatos, egyben gon
dolatébresztő esszé egy gondolkodó műhelyéből. Kinek lesz ez a kismonográfia
kézikönyve?
(Marton János fejezete) BIBLIOMETRIA a címe, és terjedelmét tekintve haj
szállal rövidebb a Horváthénál. A bibliometria „a publikációk mennyiségi viszo
nyaival foglalkozó tudományág". Önmagában helytállónak tűnik e meghatározás,
de akkor hogy viszonyul a Horváth-féle ismeret(információ)szervezéshez, más
részt pedig egy tudományág egy másiknak egyszerűen része? Vagy azzal mellé
rendelő viszonyban lenne? S amit Marton művel, az nem (inkább, főként) tudománymetria?
Marton briliáns módon tárgyalj a témáj át, a közlemények, a szerzők és a források
változatos összefüggés-rendszerét. Marton bámulatosan önző: arról ír, ami őt ér
dekli. Amilyen okos ember, ezt be is vallja („ennek fő oka, hogy saját eredmé
nyeink innen valók"). Nem tudom, miért használja váltakozva a hivatkozás, illető
leg idézés kifejezést egyik fő témája körében. Vagy a kettő különbözik, s az én
szemem képtelen ezt érzékelni?
Én úgy szeretném felfogni a bibliometriát, hogy az a szakmánkkal kapcsolatos
összes kvantifikálható jelenséget felöleli. Miért ismét csak a dokumentumok (és
szerzőik) férnek bele a tárgyalásba, s az emberi-felhasználói oldal — igényvizsgá
lat, használatvizsgálat meg sok más—miért marad ki?
Ha elgondolkodom a könyvtárról, hajlamos vagyok „hetes számrendszerre"
áttérni. A könyvtár így olyan rendszer, amelynek összetevői: szolgáltatások, gyűj
temény, olvasó, könyvtáros, épület, technika, fenntartó (nyilván lehet indokoltan
hármas, ötös stb. rendszert is alkotni). Tehát egy valódi bibliometria az összes
alkotóelem számszerűsíthető elemzését jelenthetné, egészen addig, hogy létszám
elemzések ilyen vagy olyan könyvtárban, a könyvtári költségvetés felhasználási
arányai, a könyvtárosi motiváció intézményi, tér- vagy időbeli változásai stb.
Marton gazdag irodalomjegyzéket ad. A tételek majd kilenctizede angol nyelvű.
Ennyire szegényes a magyar parlag? Talán nem, hisz Száva-Kovács régebbi mun
káját idézi például Marton, de az újabbnak—mely emlékezetes vitát hozott a TMTben — csak angol (rövid) változatát. Marton kiváló, feszes művet alkotott, ezért
kérdezem barátomtól: ez a munka kézikönyvbe illő-e minden vonatkozásban, ez
kellett-e a könyvtárosok kézikönyvébe?
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(Tószegi Zsuzsanna fejezete) DOKUMENTUMOK, INFORMÁCIÓK ennek
címe, s terjedelme a négy közül a legkarcsúbb, az előbbieknek úgy kétharmada,
negyven-egynéhány oldal. Lehet, már kacagtató e patikusi méricskélés (őseimtől
örökölhettem), ám itt, akár egy lexikonnál: a terjedelem a legközvetlenebb kap
csolatban van a tartalommal.
A fejezet három egységre tagolódik mindössze és örömömre. Az első rész az
információ áthagyományozását taglalja: ez lenyűgöző esszé az írás és olvasás —
nem túlzás—emberiségformáló fejlődéséről. Anélkül, hogy szakembernek tarthat
nám magam e téren, azt kockáztatom meg, hogy ezt a tizenöt oldalt minden egye
temistának meg kellene ismernie, s minden értelmiséginek lehetőséget kellene biz
tosítani, hogy a témában kifejthesse tapasztalatait és észrevételeit.
A második egység dokumentumtipológiát (felosztási rendszereket) ad, a harma
dik az egyes dokumentumtípusokat ismerteti. Tószegi szépen, plasztikusan ír, ki
válóan komponál, az egész fejezet valódi kézikönyv-részlet.
Kár, hogy az irodalomjegyzék nem nyújt minden tárgyalt témához továbblépést
ígérő fogódzót: kicsit ösztövér (szóval nem tetszik az, ami hiányzik). Viszont mel
lette szól, hogy ő adja a kötet egyetlen (!) hálózati információforrását, ami, valljuk
be, 1999 telelő havában, Európa közei-közepén (?) icipicit meglepheti az infor
mációtudomány tántoríthatatlan magyar híveit. Sebaj, egy fecske is „csinál" jó
példát.
(Ferenczy Endréné fejezete) A KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYE tökéletes cím,
a négy közül a legsikerültebb cím, sőt a fejezet a témát ki is meríti. Azt, úgy, nem
többet. A fejezet hat részre tagolódik: stratégia, gyűjtőkör, gyarapítási módok,
gyarapítási munkafolyamatok, apasztás s végül gyűjteményrendezés (beleértve a
raktározást). Ez a legterjedelmesebb rész, egyharmaddal több a Horváthénál (bő
duplája a Tószegiének), megközelíti a száz oldalt. A szöveg a legjobb értelemben
vett tankönyvé. Világos, tökéletesen logikus és követhető. Kitűnő a felütés: a
megőrzés, a gyűjtemény centrumba állítása („a könyvtár /.../ szerepét /.../ csak
akkor tudja ellátni, ha rendelkezik /.../ gyűjteménnyel"), illetőleg a birtoklás kont
ra hozzáférés szakmaszerte tárgyalt kérdésének megvilágítása. (Nem azt mon
dom, hogy maradéktalanul egyet tudok érteni Ferenczynével, ám gondolatmenete
korrekt, autentikus.) Ferenczyné működését (is) régóta ismerem, most, bevallom,
ismét meglep és lenyűgöz szerteágazó tájékozottságával.
A fejezet egyben a legklasszikusabb könyvtári ismeretanyagot foglalja össze,
talán e műfajban utoljára. Ki tudja, boldogtalan (?) utódaink már nem csak az
amazon.com és hasonló hálózati pontokon adják-e csak le gyarapítási listáikat?
Amit e század a gyarapításról érdemi információt és következtetést kínál, az itt
megtanulható.
Nem is nagyon merek újra előhozakodni fenti „hetes számrendszeremmel"
vagy csak igen kicsit. Egy megjegyzésnyire mégis. Én a század könyvtárfejlődési
irányát úgy értelmezem, hogy a szolgáltatás vált centrálissá a többihez viszonyítva:
a könyvtáros akkor tölti be hivatását közönsége szolgálatában, ha a felismert igé
nyek szerint alakítja minden erőforrását a szolgáltatás hatékonyságának biztosítása
végett. Láttam már olyan könyvtárat, ahol nem a saját gyűjtemény dominált az
olvasói igények kielégítésében, hanem a közvetített („külső") információforrások.
Igaz, ez a londoni EBRD könyvtára volt, ahol a faktografikus és egyéb adatbázisok
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nyújtotta lehetőségek fontosabbak voltak, mint a pár ezer kötet kézikönyv a saját
állományban. Ez nem vita szerzőnkkel, inkább annak jelzése, hogy a jövő irányá
ban nyitott gondolkodás újabb és újabb értelmezést kínálhat.
Az irodalomjegyzék elég gazdag (bő hetven tétel), a fontosabb részkérdések
szerint tagolódik (talán a raktározás irodalma hiányolható). Nem világos, miért oly
elenyésző a magyar irodalom szerepeltetése. Például a kiválasztás témában adott
14 tételből egyetlen a hazai (Csűry István 1964-ben megjelent dolgozata). Állo
mányelemzésből nincs magyar nyelvű irodalom, az állománygyarapítási együtt
működés témájában szerintem máig lényegesek Kondor Imréné hetvenes években
íródott — itt nem említett — tanulmányai. (Ferenczyné fejezete a szöveg közben
egyetlen helyen sem utal a forrásokra, eltérően a másik három szerzőtől). Félő,
hogy a hazai olvasót a jó irodalomjegyzék nem igazán instruálja.
Szép könyv, benne négy kitűnő írás, közülük kettő valódi kézikönyv-fejezet, ha
szabad röviden összegeznem. Ideje, Szerkesztőnk most készül „tűzbe felét"-kiáltani (a fentiekre, nem a könyvre). A kézikönyv, az meg fogyjon és gyarapodjon.
Gyurgyák a kiadó termékeit a művelt olvasóban bízva készíti-ajánlja: én ezt a
kötetet — szerényebben — a művelt könyvtáros figyelmébe.
Sonnevend Péter

Széljegyzetek a kézikönyv margójára
„Mivel a tudományban nincsenek dogmák, meg kell engednünk más szerzők és
személyek más nézeteit és szakszavait is, ha azok nem zavarók, nem tájékozatlan
ságbólfakadnak, és nem eredetieskedésből születnek." (Horváth 1999, 16. p.)
Előre kell bocsátanom: elfogult vagyok. Elfogult, mert a szerkesztők engem is
felkértek, hogy a második és harmadik kötet megírásában részt vegyek, ami szá
momra különös megtiszteltetés, de elfogult azért is, mert az a gondolatvilág, látás
mód és elkötelezettség, amellyel Horváth Tibor a témához közelít, számomra rég
től fogva meghatározó élmény és követendő példa. Olyannyira az, hogy nem utolsó
sorban Horváth Tibor előadásainak köszönhető, hogy egyetemi tanulmányaim ide
jén a könyvtártudománnyal alaposabban kezdtem foglalkozni, mígnem magam is
művelőjévé váltam.
Kell egy könyv...
Az elfogultság azonban nem az egyetlen oka annak, amiért vállaltam a munká
ban való részvételt és a vitában való megszólalást is. Oktatóként nagyon gyakran
éreztem hiányát egy olyan alapműnek, amely bemutatja az általunk művelt szak
ma, tudomány tárgyát, módszereit, eszközeit és a kutatások mai állását, legfrissebb
eredményeit. Német nyelvterületen például elég, ha az oktató annyi utalást tesz az
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alapvető ismeretekre, hogy „kérem, nézzenek utána a »Grundlagen«-bGrí'', értve
ezen a már negyedik teljesen átdolgozott kiadásban megjelenő „ Grundlagen der
praktischen Information und Dokumentation " című alapművet. Hazai megfelelője,
a Sallai—Sebestyén, erre már évtizedek óta nem alkalmas. Egyetemi, főiskolai jegy
zet sincs, amely ilyen céllal született volna. A dolog természetéből adódóan egy
vagy akár két szerző ma már nem is vállalhatja fel ezt a feladatot. Közhelynek
hangzik, de igaz, hogy nagyon kevés az olyan szakma, amelynek tárgya, feladatai,
eszközei és módszerei az elmúlt évtizedekben annyit változtak volna, mint a mi
énk. Örömmel fogadtam hát évekkel ezelőtt a hírt, hogy az „ Osiris kézikönyvek"
sorozatban a könyvtáros szakma is kézhez kaphatja kézikönyvét.
De mi legyen a címe...
A kötet megjelenését megelőző hosszadalmas (engedtessék meg: talán érdemén
felül hosszadalmas) viták egyike arról szólt, hogy milyen névre hallgasson majdan
a gyermek, azaz mi legyen a mű címe. Magam akkor azt az álláspontot képvisel
tem, hogy legyen „A könyvtár- és információtudomány kézikönyve", bár még
szívesebben láttam volna „Az információtudomány kézikönyve" változatot. Két
okom volt erre. Egyrészt: erről szól, ez a tartalma, ezt a terminológiát használja
Horváth Tibor. Másrészt: évek óta adósok vagyunk tudományunk pontos megne
vezésével. A változások, amelyeket az előbb említettem, és amelyeket Horváth
Tibor is bemutat az 1.1 fejezetben, már évtizedek óta sürgetik, hogy újradefiniáljuk
feladatainkat, és ezt a tudományág megnevezésében is kifejezésre juttassuk. A
70-es években a szovjet terminológia hatására kezdtük használni az „informatika"
elnevezést. Legkésőbb mára, amikor például már nincs olyan felsőoktatási intéz
mény Magyarországon, amely ne oktatna ilyen-olyan „kötőjeles informatikát",
talán már mindenki számára világos, hogy a különbség óriási. Horváth Tibor ide
gen nyelvű példáit még eggyel szeretném kiegészíteni: a német szaknyelv egyértel
mű különbséget tesz Informatik'' és Jnformationswissenschaff között (most már
az egykori NDK-ban is, ahol korábban persze szintén a szovjet terminológia hatása
érvényesült...). Az előbbin a számítógép-tudományt értik, tehát a műszaki és/vagy
matematikai tudományok egyikét, amelynek tárgya az adatfeldolgozás elméleti
— elsősorban matematikai és logikai — problémáitól a számítógép felépítésének
technikai kérdésein át annak használati lehetőségeiig (programozás, adatbázis-ke
zelés stb.) terjed. Az utóbbival pedig azt a diszciplínát jelölik, amelynek tárgya az
információ és az információs folyamatok a tudományban, a gazdaságban, a politi
kában, a társadalomban, és csak eszköze, még ha nélkülözhetetlen eszköze is a
számítógép (Rauch, Wolf: Was ist Informationswissenschaft? Graz, 1988).
Ezt a meghatározást véve alapul akár vitatkozhatnék is Horváth Tiborral, aki az
információtudományt egyszerűsítve a könyvtártudomány és a dokumentáció új
fejlődési szakaszaként értelmezi. De nem vitatkozom, mert igaza van, az informá
ciótudomány valóban az előbbiekből nőtt ki, és fókuszában bizony pontosan azok
a problémák állnak, amelyek a könyvtárosokat és dokumentátorokat foglalkoztat
ják évszázadok óta. A többi csak azt jelzi, hogy ezt a tevékenységet már nem lehet
pusztán a jó öreg könyvtárépület falai között végezni, várva, hogy betévedjen az,
aki ránk kíváncsi. Már csak azért sem, mert a feladat adott, és ha mi nem végezzük
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el, hát elvégzi más—jelentkező van elég—, a könyvtár pedig, bármennyire is fájdal
mas, eltűnhet a múlt nosztalgiával emlegetett emlékei között. Ez persze nemcsak
azért lenne kár, mert mégiscsak rólunk van szó, hanem azért is, mert nálunk van a
tudás, a válasz a problémákra.
A címet végül a kiadó — látva, hogy másban nem lesz egyezség — változatlanul
hagyta, maradt tehát a „Könyvtárosokkézikönyve ". Vannak, akik azt mondják: ez
a cím félrevezető, a mű nem erről szól. Súlyos vád. Ha igaz lenne, akár ki se tegyük
a könyvet a polcra, különösen ne a könyvtáréra. De nem igaz. A cím nem vezet
félre, legfeljebb szerény. Ugyanúgy, mint szakmánk oly sok művelője, bárha ezt a
szerénységet én nem sorolnám feltétlenül az erények közé. Számomra nem szorul
bizonyításra, hogy a könyvtáros azokat az ismereteket tanulja és gyakorolja, ame
lyek összességét a kézikönyv szerkesztői és szerzői információtudomány név alatt
foglalnak össze. A könyvtáros tehát e tudomány művelője, információs szakember
(mennyivel könnyebb az angolnak: „information scientist" vagy a németnek
„Informationswissenschaftler"!), aki ráadásul azt is tudja, hogy egy dokumentum
tartalmát nem egyedül a címéből kell és lehet kikövetkeztetni.
Megszületett...
Karácsony előtt kapta kézhez az érdeklődő közönség az első kötetet. Az eltelt
rövid idő talán nem elégséges ahhoz, hogy hatása pontosan mérhető, feltérképez
hető legyen, de annyit már tudunk, hogy igen nagy iránta az érdeklődés. Nem kell
túl nagy jóstehetség ahhoz sem, hogy előre lássuk, további vitákat fog kiváltani,
sokan és sokat fognak beszélni róla, dicsérve és kritizálva egyaránt. Én dicsérem.
Egyrészt fent említett elfogultságom okán, másrészt azért, mert most is úgy látom,
hogy fontos, jelentős munka.
A kézirat bemutatását követő disputákból az derült ki, hogy a legtöbb vitát
kiváltó része a könyvnek a Horváth Tibor által írt első fejezet lesz. Kétségkívül
nagy az író-szerkesztő felelőssége, hiszen ez az első 80 oldal nemcsak a kézikönyv
bevezetője, de annak bemutatása is, hogy miként vélekedik a könyvtárosság az
ezredfordulón szakmájáról. Érthető hát a vita is, hiszen a leírtak szükségképpen
nem konszenzusos véleményt tükröznek. A magam hozzátennivalója csak annyi,
hogy elmondom, én hogyan látom azt a helyzetet, amelyben ez a kézikönyv szü
letik.
Tartok tőle, hogy sokan vannak, akik—ha azt hallják vagy olvassák: információs
társadalom, tudásgazdálkodó könyvtár, információtudomány — fáradtan legyinte
nek, és ha egyáltalán veszik a fáradságot ahhoz, hogy véleményt formáljanak,
legfeljebb annyit mormognak maguk elé: már megint egy új divat, frázisok, közhe
lyek. Nem kárhoztatom őket ezért. Való igaz: sok tekintetben a frázisok, közhelyek
korát éljük. Ha tudatossá szeretnénk tenni, hogy jelen esetben ennél jóval többről
van szó, akkor meg kell vizsgálnunk, mit értünk ezen kifejezéseken, és mit jelente
nek a folyamatok a szakma (és nem a tudomány!) számára.
Vegyünk néhány közismert tényt: a szakirodalmi publikációk száma rohamosan
növekszik (Marton 1999, 102.p.). Az internet megjelenésével és elterjedésével
olyan kommunikációs csatorna nyílt meg, amely ha nem is nyeli el a Gutenberg-ga24

laxisnak hívott, nyomtatáson alapuló kommunikációt (legyünk optimisták...), de
az információ közvetítésének mindenképpen olyan útja, amely messze elkerüli a
hagyományos könyvtárat. Ráadásul olyan eszköz, amely egyes vélemények szerint
rövid néhány éven belül a szakirodalmi információ cseréjének elsődleges fóruma
lesz. Egyes tudományokban máris az. Az információ előállítása, birtoklása és szol
gáltatása a legjövedelmezőbb vállalkozás, a gazdaság mai állapotában a legfonto
sabb tevékenység. Elég, ha csak a 2000-es évek legelső nagy gazdasági hírére, a
Time-Warner—AOL fúzióra gondolunk. Sokak szerint szimbolikus jelentőséget is
tulajdoníthatunk annak, hogy ez éppen a 2000. év januárjában következett be.
A változások tehát pontosan azt a szektort értékelik fel, amely a könyvtár, a
könyvtárosok területe évszázadok, évezredek óta. A változást persze sehol sem a
könyvtárosok kezdték el, de a kihívásokra nekik kell válaszolniuk. Véleményem
szerint az emberi butaság kirívó példái azok a szakmainak álcázott viták, amelyek
arról szólnak, vajon szükség van-e könyvtárra, könyvtárosra; s mégis újra meg újra
találkozhatunk ezt taglaló eszmefuttatásokkal. Ami mögötte van, és amivel való
ban foglalkoznunk kell, az az, hogy ennek a szakmának a művelői képesek-e tudo25

másul venni a végbement változásokat, és bebizonyítani, hogy ők a birtokosai
annak a tudásnak, amely e kihívásokra válaszul szolgálhat. Elég csak az interneten
oly sokszor látható bájosan primitív, magukat „virtuális könyvtárként" definiáló
linkgyűjteményekre gondolnunk, hogy igazolva lássuk egy oldalról az igényt, más
oldalról a szaktudás hiányát a nem-könyvtárosokban.
De látnunk kell azt is, hogy a hagyományos könyvtárosi gondolkodás és hozzá
állás nem segít a problémák megoldásában. Szándékosan sarkítok, amikor azt
mondom, hogy le kell számolni azzal az „ősfilosz" hozzáállással, amely szerint a
könyvtárhasználata művészet. Ezt fel kell váltania annak a pragmatikus szemlélet
nek, hogy a könyvtár felépítése művészet, használata pofonegyszerű kell, hogy
legyen. Minthogy csak akkor lehet a használata egyszerű és eredményes, ha gondo
san, alaposan „művészien" van felépítve. Súlyos hiba lenne tehát azt az álláspontot
képviselni, hogy felesleges „úri huncutság" a tudományrendszerek elemezgetése,
a tartalomelemzés, a szövegtudomány vagy az információelmélet boncolgatása,
mivel ezek nem részei a napi könyvtári gyakorlatnak. Engedtessék meg azt jósol
nom, hogy a digitális szakkönyvtárakban például néhány éven belül igenis hazánk
ban is napi gyakorlattá válhat az automatikus indexelés vagy szövegrészek automa
tikus kiválasztása (szegmentálás), esetleg ezeknek — a mai értelemben hagyomá
nyosnak tekintett dokumentumok helyett—bibliográfiai egységként való kezelése.
Tószegi Zsuzsa tőle megszokott közérthetőséggel megírt, a hypertexttel és multi
médiával foglakozó fejezetéhez (191—192.p.) csak egyetlen gondolatot szeretnék
hozzátenni: a World-Wide-Web, amely ma a legismertebb hypertext alapú kom
munikációs fórum, ahol tömegével születnek dokumentumok, arra a Ted Nelson
nevével fémjelzett ötletre épül, hogy a különböző, ugyanazzal a témával foglalko
zó írásművek ne másolják egymás eredményeit, hanem a hyperlinkek segítségével
közvetlenül hivatkozzanak egymásra. Az így létrejött dokumentum már nemcsak
abban az értelemben nem hagyományos, hogy elektronikus formában rögzítették,
és nemszekvenciális olvasást tesz lehetővé, de más módon kell megközelítenünk
fizikai jellemzőit, szerzőségét, egyéb paramétereit is. Minden eddiginél nyilvánva
lóbbá válik az információ és hordozója, a dokumentum közötti távolság. A felhasz
nálónak pedig sokkal fontosabb az információ, mint a dokumentum. Ezt a felhasz
nálói igényt pedig nem a dokumentumot megőrző könyvtár, hanem az információ
szolgáltató, más néven tudásgazdálkodó könyvtár képes kielégíteni. Túlzás nélkül
állíthatom, hogy ez a változás paradigmatikus jelentőségű nemcsak a tudomány
ban, de a szakmában is.
A könyvtárosok kézikönyve számomra szakmánk, tudományunk azon állapotát
tükrözi, amelyet ez a paradigmaváltás jellemez. Bemutatja — főleg további köte
teiben — azokat a technikákat, amelyeket a jelenkor és a közelmúlt könyvtárosa
napi munkájában végez, de kétségkívül nem azzal a céllal, hogy a napi munka
közvetlen segédeszköze legyen. Ugyanakkor arra is koncentrál, hogy bemutassa
azokat a tudományos eredményeket, esetenként kutatási tendenciákat, amelyek bár
nem a napi gyakorlat részei, de eligazítanak abban, hogy milyen eszközök állnak a
rendelkezésünkre ahhoz, hogy a sokat emlegetett új kihívásokkal is szembe tud
junk nézni.
Sütheő Péter
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