
I. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYEIBŐL

Petrovics Mária

A humán faktor
Egy könyvtár változásai - szubjektív szemmel

Amikor a 100 éves Egyetemi Könyvtár a metró építkezés során
megroggyant épületének felújítási tervei 1982-ben elkészültek, a tervekben szó
sem volt informatikai hálózatról, számítógép-teremről, bár a változásokra
kihegyezett fülű kollégák már hallottak könyvtári informatikáról, integrált
könyvtári rendszerekről. 25 év alatt azután befejeződött a rekonstrukció, menet
közben a lehetőségekhez képest helyet adva hálózatnak, gépteremnek, s e 
rekonstrukcióra sok, könyvtárunk életében csekély idő alatt sokat fordult a világ.
Bátortalan és pénztelen kezdeményezéseink után, egy rendszerváltás után, sokak
számára kedvvel, sokak számára kényszerrel 1995-ben új korszakot nyitott az
Egyetemi Könyvtár.

Múzeum vagy modern, sokféle szolgáltatást sokféle módon nyújtó, élő
könyvtár - fogalmazódott meg az alternatíva. S lett az eredménye egy elfogadott
kompromisszum: múzeum nem, csak muzeális értékeket is őrző, de a kutatók
számára élő anyagú, szolgáltatásait tágító, ebben modern eszközöket is
felhasználó, egyértelműen nyitott könyvtár kell legyünk.
Olvasóink igényelték-e a változást? Egyértelműen igen. Felkészültek voltak-e a 
változásokra? Hát, nemigen. Mi, könyvtárosok felkészültek voltunk-e a 
változásokra? Egyértelműen nem.

Szeretem a könyvtárat. Ennek bizonyítéka, hogy 8 év „hűtlenség" után
az első hívó szóra visszajöttem, s vállaltam konfliktushelyzeteket is kiváltó
megbízásokat. Ezért engedtessék meg nekem a szubjektív hangvétel, amikor a 
változás stációiról s annak humán faktoráról, magunkról könyvtárosokról és az
olvasókról írok. A módszer a gyakorlat lesz, nem az elméleti, tudományos
megközelítés.

Egy könyvtár létét - mint minden szolgáltató intézményét - az határozza 
meg, felméri-e, s jól értékeli-e a használó igényét. Az Egyetemi Könyvtárban
azért volt jó dolgozni, az adta a munka báját, hogy nem különült el könyvtáros
és kutató/olvasó. Még térben sem. A feldolgozók munkaszobái és a kutatóterem,
a mindenki által használt segédkönyvtár, az igazgatás/titkárság, néha még a 
kávézó is, egy tér. Egy család, közvetlen hangvétel, ismertük mindenki kutatási
területét, az egyetemi, a tudományos élet kis pletykáit. Jól éreztük magunkat.
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így mentem el a könyvtárból 1975-ben, s mikorra visszajöttem, már
1984-re valami változás kezdődött. Átrendeződött az olvasói kör, a törzsolvasók
megfogyatkoztak, s bár az olvasók összességükben többen lettek, de csak úgy
benéztek, kölcsönöztek és mindig siettek.

A könyvtár nagy „öregjei" közül többen nyugdíjba vonultak, a munka
hektikusabb lett, a restancia nőttön-nőtt, egyre több olvasót kellett elküldeni
dolgavégezetlenül - „kérem, tessék könyvtárba menni" - szlogenné vált volt
kollégánk szavajárása.

És az okok.

A külföldi folyóiratok és könyvek árának robbanásszerű növekedését a 
Könyvtár költségvetése nem tudta követni, a gyűjtőkörnek megfelelő
állománygyarapítás bizonytalanná lett, így az olvasó egyre több könyvtárban lett
kénytelen keresni az őt érdeklő irodalmat. E helyzet enyhítésére még nem
alakult ki a könyvtárak között együttműködés. Másrészt az értelmiségi réteg
elszegényedése következtében egyre több munkát kellett vállalni - kiadók,
előadások -, megkezdődött a hajsza a tisztességes(ebb) megélhetésért. Több
utánjárás kellett az információ megszerzésére, s kevesebb idő maradt a 
könyvtárba való beülésre.

Folyamatosan emelkedett a hallgatók száma, az áremelkedések miatt
egyre nagyobb lett az igény a hallgatók által használt müvek iránt, amit a 
könyvtár hagyományos gyűjtőköre és alacsony költségvetési lehetősége szintén
nem tudott követni.

A könyvtár gyakran küzdött munkaerő gondokkal. A nagy szakmai
tekintélyű osztályvezetők nem neveltek ki olyan utódokat, akik éppolyan szigorú
kézzel fogták volna össze az osztályok munkáját. A könyvtári ügymenetbe,
különösen a feldolgozás futószalag rendszerébe egyre gyakrabban kerültek üres
Járatok" a változások miatt. A feldolgozás önmagáért valóvá vált, nehézkessé,
az írott szabályok hiányában egyre bonyolultabbá, a filológiai szemlélet oly
mértékben eluralkodott, hogy az már nem a feldolgozás pontosságát szolgálta, s 
roppant időrablóvá lett. A betanítási idő egyre hosszabbodott, a munka
kedvetlenebbé vált. Egyre több dolog maradt félben.

Megkezdődött a rekonstrukció, mely távlatában várt előnyöket ígért, de
egyelőre csak rontott a helyzeten: állományrészek költöztek a házon belül és
külső raktárakba, s onnan be, az épületbe. Osztályok, olvasótermek költöztek
hosszabb rövidebb időre ideiglenes helyre. Könyvtáros, olvasó számára nehéz
idők voltak.

Talán éppen a rekonstrukció következtében is, mely kiemelt állami
beruházásnak indult, majd átkerült az ELTE hatáskörébe, meglazult a 
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kapcsolatunk az egyetemmel. Az egyetem keveset törődött a könyvtárral
minden évben meg kellett harcolnunk a rekonstrukció folytatásáért, s bár néha
benne voltunk az Egyetemi Tanács munkatervében, gonddal összeállított
erveink, melyek a könyvtári hálózat reformációját tűzték ki célul, már nem is

kerültek az Egyetemi Tanács elé. így következhetett be, hogy a TEMPUS
kereteben kiírt pályázatot, melyben három egyetem közös integrált, könyvtári
rendszert kívánt beszerezni, az Egyetem megbízásából nem az Egyetemi
Könyvtár, hanem а ВТК Központi Könyvtára gondozta.

Ebben a mikrotársadalmi környezetben érte a Könyvtárat az
igazgatováltás, sőt, a teljes igazgatóság, a középvezető réteg kicserélődése
Talán a főigazgatói poszt kötelező pályáztatási rendszere miatt is ekkorra az
Egyetemen ,s megfogalmazódott egy igény az ELTE könyvtári rendszerének
megreformálására melyhez az új főigazgató a koncepció kidolgozását kapta
teladatul, s elfogadása után megvalósítását komolyan is vette.

Szokatlan tempó köszöntött ránk; újjászervezett Egyetemi Könyvtári
Bizottság, uj szervezeti működési szabályzatok, a restanciák, félbe maradt
munkák szambavétele, kapcsolatfelvétel a könyvtárszakmai szervezetekkel a 
budapesti nagykönyvtárakkal, kitekintésre, tapasztalatcserére. S legnagyobb
lépesként: az integrált könyvtári rendszer használatbavételének megszervezése
A Marquise szerződés szerint 1994-ben került az Egyetem tulajdonába, s a 
számítógepek ,s, melyek még ki sem voltak csomagolva. Nem volt egyetlen
informatikus, s az egyetem sem igen tudott abban segíteni, mi, hogyan válik
alkalmassá, s m, hiányzik ahhoz, hogy el lehessen kezdeni a munkát Mire
hasznalatba vettük, Horizonná lett. A tempó nemcsak szokatlan volt, sokak
szamara követhetetlen is.

A könyvtáros 

A könyvtáros furcsa személyiség. Érdeklődő, tájékozódott, karbantartja
müve tseget, de kicsit visszahúzódó, kicsit konzervatív, munkáját szereti
szabályozottan a megszokott rendben végezni. Nagyon lebontott könyvtári
struktúrában fel minden drasztikus változástól, felelősséggel, mert tudja a 
futószalag egyik munkafolyamatának megváltoztatása milyen kihatással van a 
többi folyamatra, hogyan keveredhetnek össze kibogozhatatlanul olyan szálak
amelyek valahol csak nehezen helyrehozhatón bukkannak újra elő.

Vagy fél azért, mert nem akar felelősséget vállalni, mert ehhez nem is
volt hozzászokva, munkáját több ponton ellenőrizték, javították, a döntések
általában rajta kívül születtek. Kevés közöttük a vezetőtípusú személyiség.

Az Egyetemi Könyvtár hosszú időn keresztül, egészen a közalkalmazotti
s azt kiegészítő képesítési törvény megjelenéséig nem követelte meg
munkatársaitól a könyvtárosi szakmai végzettséget. Bejutni leginkább ajánlással
lehetett; s szakmai végzettség helyett gyűjtőkörnek megfelelő nappali tagozatos
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egyetemi diploma, nyelvismeret, a tudomány iránti érdeklődés, a tudományos
munka szándéka volt kívánatos. Egyetemünk könyvtár szakos végzettjei közül
alig pályázott egy-egy kolléga hozzánk.

Jó volt-e így? Igen, mert nagy tudású, müveit, fogékony, szakkönyvtári -
egyetemi könyvtári olvasóval partneri viszonyt építhető, bármilyen könyvtári
munkára betanítható és azt gyakran profi módon művelő kollégáink voltak. És
nem volt jó, mert ugyanakkor sokukban nem volt meg a könyvtárosságra való
szakmai rálátás, s egy nagykönyvtár ennek kialakulására nem is igazán alkalmas.
Hiányzott a szakmai ön- és továbbképzés igénye is, nagyon kevesen olvastak
szaksajtót, a munkát csak munkának, nem hivatásnak - túlzott elvárás: nem
szolgálatnak - tekintették.

S aztán voltak felsőfokú szakvégzettséggel rendelkező könyvtárosaink is
már, nagyobb számban is mint korábban, s köztük nagyon jó, minden
munkakörben alkalmas, színvonalas munkát végzők, s olyanok is, akik csak a 
betanult munkakörükben tudtak és akartak munkát végezni. De alig volt
informatikai ismerettel rendelkező kollégánk. 1995-2000 között 7 informatikus-
végzettségű kolléga fordult meg a Könyvtárban, holott az osztály létszáma
legtöbbször csak három volt.

Könyvtáros, informatikus munkakörben dolgozók végzettség szerinti megoszlása 
1985-2000 között 

év csak
egyet
em

egyetem+
szakmai
végzetts.

fő is kola+

szakmai

végzetts.

csak
könyvtár-
szakmai,

felsőfokú

könyvtár-
szakmai,

középfok

tudomá-
nyos

fokozat

1985-1990 28 6 5 3 2 5

1990-1995 14 9 4 3 4 4

1995-2000 6 31 8 - 5 3

2000. jan.
1-

4 26 11 - 3 3

A rendszerváltás előtt már megkezdődő, azóta csak növekvő mértékű
információ-robbanás következtében az igény a könyvtáros/informatikus szakma
iránt roppant módon megnőtt, s átértékelődött az elvárás is. A könyvtáros ma
legyen „integrált" személyiség: könyvtáros, hagyományos értelemben,
hagyományos ismeretekkel; informatikai szakember - a könyvtáros is bármilyen
munkakörben, legalább jó felhasználó szinten; szakkönyvtárban diplomás
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szakember - alap végzettsége, másik szakja szerint; legyen értelmiségi -
fogékony, elkötelezett szakmája újdonságai iránt, beszéljen idegen nyelv(ek)en.

A vezető, középvezető intézményi és saját munkaterülete szintjén legyen
menedzser; legyen jól körülhatárolt célja, a cél érdekében egyszerre legyen
következetes és rugalmas, legyen jó kapcsolatteremtő, rendelkezzen
követelményrendszerrel, legyen empátiája, legyen igényes.

1995-ben ezeket az elvárásokat még nem tudtuk megfogalmazni, s még
nem is tudtuk, hogy ennyi mindenféle képességre lesz majd szükség, de azóta
erre törekszünk, és még sokáig kell erre törekednünk, s az út hosszú és rögös.

Ami volt 95-ig: néhány „önképzett", elszánt, kísérletező kolléga, egy őket
támogató igazgatóhelyettes és egy ellendrukker, 3 számítógép, kettő hálózatra
kapcsolva, egy magunk gyártotta program, egy bérelt vonalú telefonos internet
kapcsolat s rajta egy kolléga, aki elbűvölt bennünket azzal, hogy 1-2 óra alatt
elért távoli célpontokat, s azt gondoltuk, soha nem tudjuk utána csinálni. Egy
megvásárolt, nem beüzemelt integrált könyvtári rendszer, amihez legalább egy
„szükségszerűen" rossz filozófiájú preinstallációs rendszerterv készült, s 
becsomagolt számítógépek, amiben még hálózati kártyák sem voltak.

Ahová jutottunk: 2000-re jelentős adatbázisunk van, az 2000.október
31-i állapot szerint 102 230 bibliográfiai rekorddal, 152 619 authority- és
132994 példányrekorddal. 1998-tól bátor, nagy ugrással kölcsönözni kezdtünk
az integrált rendszerrel, ez év januárjától használatba vettük a Horizon minden
modulját, az Egyetem hálózati könyvtárai közül többen dolgoznak a közös
katalógusba, néhol már kölcsönöznek is számítógéppel. Jelentős, gyűjtőkört
támogató CD állománnyal, előfizetett, internet elérésű adatbázisokkal, fuUtext
folyóirat-hozzáféréssel rendelkezünk. E szolgáltatásainkat ELTE szerte igénybe
lehet venni. Jelentős együttműködési körök, konzorciumok jöttek létre,
melyeknek tagjai vagyunk, bővítve ezzel az elektronikus informatikai
szolgáltatás kínálatát.

Büszkék lehetnénk eredményeinkre, de nem vagyunk azok, csak
néhányan. Mi az oka?

Nehéz volt megtalálni és megnyerni a partnereket. Nehéz volt - ez talán
ma már valóban múlt idő - olyan módon formálni a szemléletet, hogy kollégáink
- akár vezető szinten is - a partikuláris érdekeken túllépve az ügyet lássák és
szolgálják. Minthogy kivétel nélkül képzetlenek voltunk a ránk váró feladatra,
nehéz volt leküzdeni az újtól való félelmet, s kevesen voltak bátrak. Senki nem
kockáztatja szívesen még önmaga előtt sem szakmai tekintélyét, azt a 
bizonyosságot, hogy ért ahhoz, amit csinál, s ezért ragaszkodik is ahhoz,
ahogyan eddig csinálta.

Ma már biztos vagyok benne, a célokat sem tudtuk elég világosan,
megnyerő módon megfogalmazni, túl sok mindenbe kezdtünk egyszerre, s túl
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nagy tempóban. A kollégák jelentős része félelemből és nem megértésből
fogadta el a könyvtár változásait.

És félni lehetett, mert mindjárt '95 nyarán lesújtott a „Bokros-csomag",
s bármennyire próbáltunk alkudozni a ránk kirótt létszámcsökkentés mértékén,
két év alatt elveszítettük 1995-ös januári létszámunk 30 %-át. Ez nagy teher a 
munkatársakra azóta is, s hatása sok tekintetben negatív.

A Bokros-csomag legnagyobb kára, hogy megrendítette a kollégák
bizalmát a Könyvtárban, többen néztek maguk más állás után. S a munka
anyagi biztonságot sem jelentett, a minimum szinten tartott bér, a 13. havi
fizetések körüli huzavonák, a több hónapos késéssel érkező bérfejlesztés nem
fokozták a munkakedvet.

Munkaerőmozgás 1995-2000. január 1. között 

ok könyvtáros/

informatikus munkakör 

egyéb

munkakör

Bokros-csomag miatt: -13 fő -11 fő

önként távozott: -12 fő -10 fő

távozott és visszajött: 4 fő

nyugdíj, egyéb ok: -5 fő -3fő

új munkavállaló:

közülük távozott:

19 fő

-5 fő

13 fő

-5 fő

A könyvtári változásokhoz tehát meglehetősen instabil, a könyvtárhoz,
hagyományaihoz nehezen kapcsolódni tudó, rosszul fizetett munkatársakkal
rendelkeztünk, s személyzeti helyzetünk jobbítását az Egyetemtől nem igen
várhattuk. Minthogy az informatika teljesen új feladatként jelentkezett,
státuszfejlesztést csak erre a célra kérhettünk. A nagy „népvándorlásnak"
egyetlen pozitív hozadéka; a bértömeg megtartásával néhány álláshelyet sikerült
önerőnkből létrehozni. A döntés, hogy új álláshelyeket teremtsünk, vagy a 
kisebb létszám mellett a kollégák fizetését próbáljuk emelni, nem kis
felelősséget kívánt. Minthogy a létszámunk elégtelen volta a könyvtár
működését veszélyeztette, holott új szolgáltatásokat kellett bevezetnünk, a 
hangsúlyt a létszámbővítésre kellett helyeznünk, bízva abban, hogy a könyvtár
stabil és elkötelezett munkatársai megértik ennek szükségességét. De
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igyekeztünk valamilyen lehetőséget arra is kitalálni, hogy a legalacsonyabb
fizetéseket megemeljük.

A közalkalmazotti bértábla és a minimumhoz kalkulált bérfejlesztés nem
nyújt lehetőséget a munka minőség szerinti bérezésre. Kollégáink hamar
felmérték, hogy jobb fizetést csak magasabb közalkalmazotti osztályba
sorolással, nyelvvizsgák teljesítésével lehet elérni. 1995-2000 között 10 kolléga
továbbtanulását támogattuk tanulmányi szabadsággal, útiköltség-térítéssel.
Közülük kettő már nincs nálunk.

Teljes munkaidejű főállásúak bérátlaga a 2000. január 1-i állapot szerint 

fiz. ß alapbér Ft pótlék Ft egyéb bér Ft/fő átlagkor
oszt.

J 2 156.000 102.200 10.900 134.550 47 év

I 13 963.800 281.100 13.200 96.776 48,9 év

H 11 687.600 146.000 20.700 77.663 40,4 év

G 4 186.700 21.900 5.500 53.525 42,7 év

F 7 343.700 51.100 4.400 57.028 33 év

E 4 238.000 21.900 8.000 53.580 44,2 év

D 8 291.800 43.800 14.000 43.700 39,3 év

! 10 381.000 - 24.800 41.380 45,1 év

! 9 346.400 14.600 21.900 42.544 45,5 év

ossz.: 69 3.595.000 536.600 123.400 61.658

Ezeket a bérátlagokat is csak úgy tudtuk elérni, hogy 14 kollégának
fizetünk vezetői pótlékot, 22 kollégának nyelvpótlékot, illetménynövekedést, s 
az éves, tervezhető többletmunkát minden esetben fizetjük. Ez átlagfizetésben
52.101 Ft helyett 61.658 Ft-ot jelent. Csak 16 olyan kollégánk van, aki csak az
alapfizetését kapja. Bérpolitikánkkal tehát lehetőségeinkhez képest törekedtünk
olyan helyzetet teremteni, hogy kollégáinkat meg tudjuk nyerni a kitűzött
feladatok végzésére.

Személyzeti politikánkban is erre törekszünk - kevesebb sikerrel.
Szándékunk fiatal, már az új ismeretekkel felruházott, az új technika iránt
fogékony munkatársak felvétele. Sajnos, csak törekvésünk. A gyakorlatban
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nagyon kevés lehetőségünk van arra, hogy az adott munkakörre igazán alkalmas
jelentkezőkből válasszunk.

Az oka nemcsak az, hogy a megüresedő álláshelyet a minimum létszám
miatt nagyon gyorsan kell betölteni, s kénytelenek vagyunk az „utcáról"
felvenni dolgozókat, hanem az is, hogy nem tudunk minőségi jelentkezők közül
választani, mert nem jelentkeznek ilyenek. Ma már egy kisebb, jobb cég is
szívesen foglalkoztat titkári/titkárnői, irodavezetői munkakörben informatikai
ismeretekkel rendelkező, adatbázist kezelni tudó könyvtárosokat, s nem
közalkalmazotti bérért. Évek óta hiába próbálkozunk egyetemünk könyvtár
tanszékéről munkatársat keresni - még szakmai gyakorlatra is ritkán jönnek
hozzánk -, s az oktatóktól kapott információk szerint kevesen helyezkednek el
könyvtárban. A gyorsan és szükségből felvett kollégák azután gyorsan tovább is
mennek, s kevesen vannak közöttük, akik igazán az Egyetemi Könyvtár
munkatársává válhatnak. Talán az utóbbi egy-két évben megfordulni látszik ez a 
tendencia, amit köszönhetünk annak is, hogy vagy önként, vagy hívó szóra
jöttek vissza eltávozott régi kollégáink.

Ahol igazán jól sikerült a kiválasztás: az Informatikai osztály. Sokkal
gyorsabban tanultak meg „könyvtárul" mint mi „informatikaiul"; képzettek,
türelmesek, magukénak érzik az ügyet, s szakmai kihívást jelentett számukra egy
informatika-idegen környezetben 5 év alatt integrált könyvtári rendszert
felépíteni és beüzemelni. Az ő emberi és szakmai kvalitásuk nélkül nem
tarthatnánk itt.

Nagyon sok múlott azon is, milyen lesz az informatikusok és a 
könyvtárosok viszonya. Azt mondhatom, természetes volt az idegenkedő,
gyanakvó szemlélet, minden könyvtár félt attól, hogy az informatika rátelepszik,
a megszokott könyvtári rendszertől idegenül fogja a könyvtár létét és munkáját
meghatározni. A gyanakvás feloldásában az segített, hogy meg lehetett találni
azokat a húzó hatású kollégákat, akik elhitték és akarták az könyvtári
informatikai rendszer szükségességét. Kolléga, aki saját kutatómunkája kapcsán
szinte hamarabb érzékelte gyűjteménye adatbázisának szükségességét, mint az
ezzel megbízott vezető, aki csak feladatot látott abban.

Az informatikusok az első perctől kezdve partnert láttak a 
könyvtárosokban: „a mondd meg, hogy mit akarsz és én megmondom, hogy
hogyan lehet" szemlélettel a közös munka vált uralkodóvá. Ahogy terjedt a 
rendszer, s került egyre inkább testközelbe az egyes modulok használatba
vételével egyre több kollégához, úgy szűnt meg a gyanakvás, s váltak
elfogadottá és megbecsültté az informatikusok.

Az integrált rendszer rákényszerítette az osztályvezetőket, hogy ne csak
az osztályuk ügyrendjét ismerjék, értékeljék, szervezzék át, hanem legyen
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rálátásuk az egész folyamatra, hogy az osztályérdek kevés, a teljeset kell látni.
Vajon minden kollégánk tisztában van azzal, hogy mennyit tanult, fejlődött
szakmailag ez alatt a közös munka alatt, s nem igazán azzal, hogy új technikát
használ? Többet ért, mint egy most életbe lépő szakmai továbbképzés. A 
legjobbaknak a szemlélete kellett, hogy megváltozzon. Bízom benne, hogy a 
szemléletváltozás - bármi lassú folyamat - előbb-utóbb áthatja mindnyájunk
gondolkodását.

Ami még leginkább hiányzik, a tudatosság: tudom, hogy munkám
eredménye azonnal meglátszik, tudom, hogy én magam felelek érte, nevesítve,
hogy nincs a nyomomban sok-sok revizor, aki majd kijavítja, ha hibáztam.
Tudom, hogy munkám minden összefüggésének utána jártam; a kíváncsiság:
hogy hogyan néz ki a külvilág számára amit csináltam, mit és hogyan lehetne
még tenni a jobb eredmény érdekében; annak az elfogadása, hogy nincs
könyvtáros és olvasó, külön-külön, hogy az olvasó beleláthat a 
munkafolyamatba, s nemcsak a jó-rossz végterméket kapja, s hogy bármilyen
szubjektív megítélésnek kevés lehetősége van.

S hiányzik még a bizalom, annak elfogadása, hogy egy hiba feltárása ne
az elhárító mechanizmust hozza működésbe; higgyük el, hogy a szándék
jobbító, s nem személyre, hanem a hiba kijavítására és leendő elkerülésére
kihegyezett. És még inkább bízni kell önmagunkban, hogy meg lehet csinálni, s 
meg tudjuk csinálni, hiszen megtanultuk - házi betanítással - használni a 
számítógépet, a könyvtári rendszert, a szövegszerkesztést, az e-mai 1-ezést, a CD-
k használatát, az internettel való munkát, s lehet még jobban csinálni, s van még
mindebben ezer lehetőség, amit ki lehet használni. Hiányzik még az alkotók
büszkesége.

Az olvasó 

Az olvasó is érdekes személyiség. A könyvtár iránti igényük munkájuk,
kutatásuk, tanulásuk, műveltségük függvénye, így a könyvtár gyűjteményének
más-más szelete iránt érdeklődnek, az ősnyomtatványoktól az éppen megjelent
jogszabályon át az efemer irodalomig. Egy dologban azonban nagyon
hasonlítanak, az ö igényük a legfontosabb, s nagyon gyorsan kell. S azt is ma
már minden olvasó jól tudja, az ő könyvtár felé irányuló igénye teszi fontossá és
megtarthatóvá a könyvtárat; hogy a könyvtár nem szentély, ahová lábujjhegyen
kell belépni, s a könyvtáros nem minden titkok tudója, akit kellő tisztelettel kell
megszólítani. Megszűntek a „kasztok", tanár csak kutatót, diák csak
olvasótermet használhat, bizonyos fajta szakirodalmat csak bizonyos típusú
olvasó kölcsönözhet.

De milyen nehéz ennyi féle igénynek és ennyi féle elvárásnak megfelelni!

Itt vannak az egyetemisták. Jó részük nem tud katalógusban keresni,
nem tud jól leírni egy előadáson/szemináriumon elhangzott kötelező irodalmat,
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nem ismer segédkönyveket, lexikonokat, ezeket használni sem tudja önállóan. A 
más egyetemek hozzánk is járó hallgatóinak általános humán műveltsége
alacsony színvonalú. S vannak a szakolvasóban ülő, komoly felkészültséget
bizonyító témában kutató, szakdolgozó, görög - latin auctorokat fordító diákok.
Vannak, akik csak a szakjuk tankönyveit keresik, vannak, akik önállóan és
állandóan keresik a tanulmányi munkájukhoz szükséges szakirodalmat. Egy
dologban azonban ők is nagyon hasonlítanak egymáshoz. Bátran használják a 
számítógépet, gyorsan felfognak és átlátnak új dolgokat. A könyvtár
szolgáltatásait nagy természetességgel fogadják, annak színvonalat elvárják. A 
könyvtárost gyakran szolgáltatóként kezelik. Jogaik vannak, s panaszkodnak, s 
legtöbbször nekik van igazuk. Ők már ebben a gyerekcipőben járó
demokráciában lettek fiatal felnőttek. Övék a világ! Hála Istennek. Majd
megtanulják jól használni.

Aztán az egyetemek tanárai, kutatók. Az biztos, megdőlt az az
elképzelés, hogy a humaniórák tekintetében nem lesz meghatározó a 
számítógép, az internet, a CD. A gyors információ Aristotelesről is fontos. S ha
nem is használja az idősebb generáció munkaeszközül az új technikát,
jelentőségét felismerte, eredményét elvárja, s azt is, hogy ebben a könyvtáros
legyen segítségére, s tegye is az asztalára az eredményt. A fiatalabb vagy
technika iránt fogékonyabb laptoppal dolgozik, s a fél szakolvasót át kellett
szerelni ahhoz, hogy legalább konnektort tudjunk számára biztosítani. Mindent
ismer, mindenről tud, s csodálkozik, hogy nem kap meg a könyvtárban mindent.
Javaslatot tesz beszerzésre, raktár revízióra, hogy előkerüljön a számára fontos,
lappangó mü. Jó részük örömmel fogadta változásainkat, segítőkész
tanácsokkal, jó részük indignáltan most is arról beszél, külföldön minden
másképp van, s biztos vannak olyanok is, akik visszasírnák a régi könyvtárat.
Egy tekintetben azonban ők is hasonlóak. A könyvtárat nagy hozzáértéssel
szabadon használják, magukénak érzik, néha olyan mértékben, hogy alig tudunk
tőlük visszaszerezni könyveket.

A nyugdíjasok 

Akik életük dédelgetett témáját, most, hogy idejük van, újra előveszik, s 
meg akarják írni. Könyvtárlátogató, könyvtárban otthonosan mozgó emberek.
Velük a legkönnyebb a hagyományos olvasó - könyvtáros kapcsolatot tartani.
Segítséget várnak, rokonszenvet a nevezett téma iránt, tanácsot. Időnként külön
engedélyre van valamiért szükségük. Pontosak, megértők, hálásak.

A nagymamák, akik egyetemista unokájuk helyett járnak könyvtárba,
mert ő vidéken tanul, vagy nagyon sok dolga van és nem ér rá. Egy ekkora
könyvtár számukra idegen, nehezen tájékozódnak benne, csak tudják, hogy mit
keresnek, de nem igazán értik azt. Sok türelmet és sok segítséget igényelnek. Ok
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azok, akik szégyellik a tartozást, a felszólító levelet, s egy morgástól még jobban
elbizonytalanodnak. Ez a réteg soha sem jön panaszra a könyvtár vezetőségéhez,
s nem kíván magának extra jogokat.

S egyre nagyobb számban a magabiztos vállalkozók. Gyakran hiszik
hogy a szolgáltatás attól függ, hogyan fizetnek, természetesen áfás számlára'
Mindig nagyon sietnek. Csodálkoznak, hogy ebben a könyvtárban nincs meg
minden - vagyis az, ami nekik most kellene. Nem válnak rendszeres
könyvtárhasználóvá.

A további sorolás nélkül is hihető, hogy az olvasó „érdekes"
személyiség. Nem véletlenül írtam érdekeset. Azt mindegyikőjük joggal elvárja,
legyen a könyvtáros számára személyük, a kívánságuk érdekes, amivel
foglalkozni kell. A vágyam olyan olvasószolgálati könyvtáros, aki felismeri az
olvasó „érdekes személyiségét", s őt annak megfelelően kezeli, aki köszönti és
megszólítja az olvasót.

Sok oka lehet - de leginkább a létszámhiány - annak, hogy az
olvasószolgálati helyiségekben eluralkodtak a tájékoztató és tiltó-korlátozó
tartalmú táblák. Létük akkor is elkényelmesíti az ott szolgálatot teljesítő
könyvtárost, ha éppen lenne módja megszólítani az olvasót. Az olvasó -
könyvtáros kapcsolatának elengedhetetlen eleme az „interjú". Az az akár két
mondat, kérdés, amivel felmérjük az olvasót, hogy az ő könyvtárhasználói
igényéhez igazodva tudjunk foglalkozni vele, soha nem hiányozhat. Jó
pszichológiai érzékkel kell felmérni azt, hogy vár-e, s milyen formában vár az
olvasó segítséget, esetleg csak arról kell meggyőződnünk, rutinos, saját
szabályainkat jól ismeri.

Gyakorta elhangzó kérdés könyvtáros körökben, a mai
információbőségben vállalhatjuk-e a felelősséget a nyújtott információ
tartalmáért. Ugy gondolom, a könyvtárban kapott információ tartalmának
megítélése az olvasó felelőssége. Az viszont, hogy felmérjük, hogy kinek,
milyen mélységű információra van szüksége, és a rendelkezésünkre állókból a 
számára releváns információk mindegyikéről tájékoztassuk, a mi kötelességünk
Bármennyire is hajt minket az idő, nem engedhetjük meg, hogy ismereteink
saját munkaterületünkön le legyenek elég újak és elég mélyek. Ehhez pedig idő
kell. Szakmai ismereteink színvonalának alacsony voltát nem lehet a könyvtár
hírnevét kockáztató színvonaltalan csacsogással vagy goromba elutasítással
helyettesíteni.

A könyvtár változásainak csak kevés, de nagyon fontos szegmentjéről
szóltam. Es azért is erről, mert a hogyan tovább szempontjából nagyon
meghatározó.
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Mit tehetünk? 

Meg kell őriznünk azt a személetet, hogy váltózó könyvtári világunkban
számunkra egyaránt fontos, gondozásra, fejlesztésre érdemes a könyvtár minden
gyűjteménye. Az új rendszer felépítésével úgy kell elfelejtenünk a 
Domanovszky- rendszert, hogy használnunk kell mindazon elemét, ami a 
retrospektív konverzióhoz, vagy a két rendszer tiszta és világos
kapcsolatteremtéséhez szükséges.

Kollégáinkban vissza kell állítani az Egyetemi Könyvtár szeretetét,
gondolkodásmódunkban fejlődésének szükségességét, s annak tudatát, hogy
ebben mindannyian érintettek és érdekeltek vagyunk.

Ennek érdekében el kell készíteni a könyvtár új ügyrendjét, melyhez
kapcsolódóan mindenkinek meg kell ismernie a saját illetékességét, s azt is, a 
folyamatban hogyan kapcsolódik munkája a másokéhoz. A gyakori
létszámváltozás következtében nem csak a betanítás színvonala romlott, hanem
megszűnt a belépő új kollégák rálátása a könyvtár egészére. Ne legyen egyetlen
kollégánk sem, aki nem ismeri könyvtárunk múltját, hagyományait,
gyűjteményeit, szolgáltatásaink lehetőségeit.

A nemzedékváltást jobban kell előkészíteni. Vezetőinknek ki kell
nevelni könyvtárunk iránt elkötelezett utódokat. Stabilizálódó létszámunk
mellett nagyobb gondossággal és nagyobb szakmai igényességgel kell
kiválasztani új kollégáinkat.

Több bizalmat kell adni munkatársainknak. Középvezetőinket
ráirányítottuk - rálökdöstük egy útra. Most már rájuk kell bízni az ügyet.
Pontosan meg kell határozni a döntések mechanizmusát és kompetenciáját. És
az ellenőrzését. Ez több és minőségében más feladatot ró rájuk, de valódi
vezetői feladat, amire mindnyájan képesek.

Ezt a célt szolgálja a könyvtár struktúrájának átszervezése. így tudunk
továbblépni.

52



Zusammenfassung

Die Änderungen einer Bibliothek - aus einem subjektiven Gesichtspunkt 

In den letzten Jahrzehnten waren die Wandlungen im Leben der 
Universitätsbibliothek sehr groß und wichtig. Die Universitätsbibliothek der 
Eötvös Loránd Universität hat im Jahre 1995 ein integriertes Computersystem, 
das sogenannte Horizon eingeführt, das den gewöhnlichen Bibliotheksbetrieb 
veränderte. Wie wurde diese Änderung von den Bibliothekaren und Lesern 
akzeptiert? In welcher mikrogesellschaftlichen Umwelt? Was erforderten die 
heutigen Gewohnheiten der Leser von den Bibliotheken und Bibliothekaren? 
Der Artikel beschäftigt sich mit diesen Fragen. 
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