
DILEMMÁK A SZOCIOLÓGIAI ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSÁBAN

 

Elöljáróban két megjegyzést kell tennem. Az első arra szólít fel, hogy az olvasó vegye a címet komolyan: valóban dilem-

 

mákról lesz szó amelyeknek a sorjázása látszólag a bizonytalanságot növeli. Hozzá kell azonban tenni, hogy megfogalmazójá-

 

nak szándékai szerint az alábbi gondolatok a termékeny bizonytalanság irányába akarják elmozdítani azt a gondolkodási fo-

 

lyamatot, amelynek eredményeképpen megszületik majd egy, a mainál határozottabb szerzeményezési koncepció. Senki ne

 

várja azonban, hogy majd az utolsó bekezdésben fel is vázolom e koncepció alapvonalait. Második megjegyzésem az elhamar-

 

kodott ítélettől óv: jóllehet alább szerzeményezésünk legszilárdabbnak vélt pontjai mellé is kérdőjeleket teszek, ebből nem

 

következik az, hogy eddigi gyakorlatunkat rossznak tartom. Csakhogy a szerzeményezés választás, más szóval döntés, amely

 

magától értetődően dilemmákkal terhes. Szerencsére a mi kis döntéseink nem olyan drámaiak, mint az élet más területein, és

 

folyamatos ismétlődéseik révén szinte napról napra korrigálhatók. Persze csak akkor, ha ellenállunk annak az önigazolási

 

kényszernek, amely döntéseinket egyedüli lehetséges megoldásként tünteti fel. Szempontjainkat időről időre felül kell vizs-

 

gálnunk és ha kell változtatnunk, ha kell, minden kérdőjel ellenére kitartanunk az optimálisnak bizonyult régi gyakorlat mel-

 

lett. A koncepció emlegetése sem azt jelenti, hogy eddig nem volt: gyakorlatilag volt, és ha lesz írásos formája, az valószínűleg

 

nagyon fog hasonlítani az eddigi gyakorlatban követett szempontokhoz. Nem árt azonban tudni, hogy egy jónak tartott gya-

 

korlatnak is melyek a bizonytalansági pontjai.

 

Tisztában vagyok azzal, hogy még egy ilyen, kérdésekre koncentráló hangos gondolkodáshoz is hasznos volna adatokat,

 

különféle bibliometriai vizsgálatok eredményeit felhasználni. Ilyen adatok és eredmények azonban nem állnak rendelkezésünk-

 

re. Tisztában vagyunk ezek szükségességével, csak éppen az elmúlt évek során mindig akadt sürgősebbnek tűnő dolgunk. Iga-

 

zából annak örülnénk, ha külső kollégák elfogulatlan véleményével szembesülhetnénk.

 

Éppen két évtizede annak, hogy először és ezidáig utoljára országos vizsgálatot végeztek annak megállapítására, hogy mi-

 

lyen Magyarországon a szociológia szakirodalmi ellátottsága. A szociológia a hatvanas évek elején vált ideológiai szempontból

 

egyenrangúvá a többi társadalomtudományi ágazatokkal és az évtized végére épültek ki alapintézményei. Ennek az emancipáló-

 

dási folyamatnak egyik lépéseként született meg a 131/1968. MM. sz. utasítás, amelynek értelmében a szociológia országos jel-

 

legű szakkönyvtára a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központja lett. Röviddel ezután került sor az említett vizsgálatra, ame-

 

lyet a Könyvtártudományi és Módszertani Központ kezdeményezésére nem kisebb rangú szakember vezetett, mint Szelényi

 

Iván a FSZEK munkatársainak közreműködésével. A vizsgálat elsődleges célja annak megállapítása volt, hogy az idegen nyelvű

 

szakirodalom milyen mértékben található meg Magyarországon, valamint arra keresett választ, hogy az hogyan oszlik meg a

 

könyvtárak között. Gyakorlatiasan fogalmazva: a kutatónak hány könyvtárat kell végigjárnia ahhoz,

 

hogy az országban egyál-

 

talán megtalálható szakirodalmat témájához összekeresgélje. A vizsgálat módszere az volt, hogy különféle nemzetközi forrá-

 

sok alapján összeállítottak egy reprezentatív folyóiratlistát és egy meghatározott időszakaszban megjelent könyvjegyzéket és

 

megvizsgálták, hogy ebből mi és hogyan van meg az országban. A vizsgálat számtalan ma is elgondolkoztató megállapítása kö-

 

zött arra a végső eredményre jutott, hogy a külföldi szociológiai folyóiratok és könyvek beszerzése terén viszonylag jó a hely-

 

zet. Az „etalonként”

 

kijelölt 624 könyvből 454 /70,7 %/ megtalálható volt az országban. Nem volt ilyen jó a helyzet a folyói-

 

ratbeszerzés terén: a 923 folyóiratból csak 411 /44,5 %/ volt megtalálható magyar könyvtárakban. Tanulságos volt a könyvek

 

tematikai megoszlása: volt olyan szakterület /pl. a szociológia története/ ahol a mértékadó külföldi könyveknek több mint 90

 

%-a megvolt itthon, míg pl. a társadalmi problémákkal, szociálpolitikával foglalkozó könyveknek csak 51 %-a volt megtalálha-

 

tó. A vizsgálat megmutatta, hogy a beszerzés „könyvtárosi”

 

szempontú, nem igazodik a hazai kutatásokhoz: a folyó kutatá-

 

sokhoz igazodó szakirodalom alig valamivel volt több, mint azoknak a témáknak a szakirodalma amelyek /akkor még/ távol

 

estek a hazai problematikától. A 454 mű 1173 példányban volt meg az országban, azaz a kooperáció akkor sem volt erőssé-

 

günk. Ugyanez állt a folyóiratokra, ahol a 411 fontosabb folyóirat 1616 példányban /átlag 3,9/ állt rendelkezésre. A központi

 

katalógusban bejelentésre kötelezett könyvtárak közül 95 szerzett be szociológiai könyvanyagot és 486 szociológiai és határ-

 

területi folyóiratot. A legtöbbet szerzeményező első öt könyvtár /az MTA és intézeteinek könyvtárai, a Fővárosi Szabó Ervin

 

Könyvtár, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára, a Marx Károly Közgazdasági Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudománye-

 

gyetem Könyvtára/ szerezte be a könyvek 62,9 %-át. A beszerzett könyvek 80 %-át tíz éven belül kézbevették az olvasók és

 

csupán 20 % bizonyult inkurrensnek.

 

Az egyes könyvtárakra vonatkozó részletes adatokból az derült ki, hogy a FSZEK könyvek beszerzése terén élen járt: a

 

legtöbb könyvet /197/ szerezte be, és csupán az MTA és intézeteinek könyvtáraiban beszerzett könyvek összevont száma

 

–

  

amely sok duplumot tartalmazott 

 

–

  

előzte meg. Folyóiratok beszerzésében nem járt az élen: 38 folyóiratával az említett öt

 

könyvtár közül az utolsó volt. Megelőzte pl. az MTA Szociológiai Kutató Csoportjának könyvtára /60/, a KSH Könyvtára /64/,

 

de még az Országgyűlési Könyvtár is /48/. Igaz, a FSZEK 38 folyóiratából 19 került be a „fontos”

 

minősítésűek közé, míg a

 

KSH esetében ez a szám 14, az OGYK-nál 5! Érdemes megjegyezni, hogy a vizsgálat az 1962 és 1965 között kiadott könyvek-

 

re és az 1964-ben megjelent folyóiratokra vonatkozott, tehát

 

nem a szakkönyvtári kijelölés következtében végzett kampány-

 

szerű felfuttatás eredményét tükrözte.
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A szociológia az elmúlt két évtizedben a legdinamikusabban fejlődő társadalomtudományi ágazat volt. Tárgyalt témánk 

szempontjából másodlagos, hogy ez a fejlődés minőségi téren is megállapítható-e, intézményes karrierje nyilvánvaló. A meglé- 

vő kutatóhelyeken a létszám nőtt, miközben új kutatóhelyek keletkeztek. A szociológia expanzív módon behatolt a legkülön- 

bözőbb intézmények struktúrájába, tanszékek, csoportok, osztályok formájában. Elegendő itt csupán az MSZMP KB Társada- 

lomtudományi Intézetére vagy a Pártfőiskolára, a Közgazdasági Egyetem új tanszékére utalni. Az egyetemeken az úgynevezett 

ideológiai tárgyak helyét lassan bevallottan vagy anélkül a szociológia veszi át. Erős vidéki műhelyek alakultak /Pécs, Miskolc, 

Szeged, Debrecen/.  A szociológiai publikációk száma folyamatosan emelkedik, évről évre új folyóiratok alakulnak részben 

vagy egészében szociológiai profillal. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán és most már a Marx Károly Közgazdasági Egyete 

men is folyó képzés nyomán évente emelkedik a szociológiai diplomával rendelkezők száma. A Magyar Szociológiai Társaság 

taglétszáma jóval 600 fölött van, hogy a Politikatudományi Társaság létszámát duzzasztó szociológusokról ne is beszéljünk. 

Igaz ugyan, hogy a szociológiai diplomások tetemes része valójában nem szociológus, de kétségtelen, hogy a professzionális 

/értsd: kutatói státuszban dolgozó vagy másutt dolgozó de kutatásokban részt vevő .publikációképes/ szociológusok létszáma is 

megtöbbszöröződött. Számunkra ez azért fontos, mert ez elvileg a szakirodalomhasználó réteg megtöbbszöröződését jelenti. 
Gyakorlatilag azonban a szakmának ez az expanziója nem tükröződik arányosan a szakkönyvtár használatában. Ennek 

több oka van, amelyek közül csak néhányat említek meg. 
Az egyik ok nagyon is egyszerű: a megfelelő szintű nyelvtudás hiánya. Ugyan egy 1972-ben végzett felmérés szerint a szo- 

ciológusok 65-70 %-a állította, hogy legalább egy idegen nyelven olvas rendszeresen szociológiai szakirodalmat, ezt már arra az 

időre vonatkozóan is kétkedéssel kell fogadnunk. A mai nagyüzemi szociológus-tömegtermeléssel a szakma e szempontból na- 

gyon felhígult, és bár senki sem végzett erre vonatkozóan megbízható mérést, megkockáztatjuk azt az állítást, hogy talán a 

magyar szakirodalomra vonatkoztatva igaz ma ez a megállapítás. Igaz, a magyar szociológiának van egy markáns szociografi- 

kus ága, amelynek néhány – idegen nyelvű szakirodalomra soha nem hivatkozó – képviselője kiváló műveket írt, mégis az általá- 

nos és a szakmai képzés hiányosságaként kell elkönyvelnünk ezt a jelenséget, amely sokadik következményeképpen potenciá- 

lis olvasóink számát csökkenti. 
A másik ok az, hogy a nemzetközi szakirodalmat olvasók nem feltétlenül a FSZEK-ben olvasnak. A szakma elitjének – po- 

tenciálisan a legnagyobb szakirodalomfogyasztók – egy része olyan kiterjedt szakmai kapcsolatokkal rendelkezik, hogy gya- 

korlatilag a napi posta útján kézhez kapja a külföldi szakirodalmat. Kétségtelen, hogy ez nem tömeges jelenség, de érzékelhe- 

tő. /Szerzeményezésünkben nem elhanyagolható az a mennyiség, amelyet egy olvasónktól kapunk ajándékba – természetesen 

miután ő már hasznosította a maga számára. Szerzeményezésünk e támogatója az egyik legszorgalmasabb kölcsönzőnk is egy- 

ben./ Az ellátottság szempontjából sokkal inkább figyelembe veendő az a tény, hogy az eltelt évtizedekben létrejött, vagy szo- 

ciológiai profilt kifejlesztő intézmények mindegyike arra törekedett, hogy kiépítse a maga számára a szakirodalmi bázist. A 

szakirodalom szóródása és a kooperációs készség hiánya az idézett vizsgálat óta csak növekedett. Ennek csak részben oka a 

kooperáció technikai feltételeinek /pl. számítógépes hálózatnak/ a hiánya, legalább annyira oka egy intézményi autarchiára 

törekvő szemlélet is. Másfelől hiányzik a kutatóintézeti könyvtárosok döntési önállósága is: gyakorlatilag nincs sok beleszólá- 

suk a szerzeményezési döntésekbe. Jobb esetben a kutatói kollektívák döntéseit hajtják végre, rosszabb esetben privilegizált 

helyzetben lévő kutatók egyedi igényei szerint hajtják végre a megrendelési utasítást. Ilyen módon apró, személyes kis ma- 

gánkönyvtárak alakulnak ki a kutatói szobákban vagy lakásokon bizonytalan időre kikölcsönözve. Ehhez a kényelmes állapot- 

hoz képest egy szigorúbb rendet követő, késésekért perléssel fenyegetőző, nem túl jó fizikai adottságokkal rendelkező nagy 

könyvtár kevés előnyt tud nyújtani. Ennek következtében a papíron jónak mondható szakirodalmi ellátottság mutatói gya- 

korlatilag hozzáférhetetlen könyvek nagy tömegét is magukban foglalják. 
Legtöbbet talán a folyóiratrendelések koordinálása terén értek el a könyvtárak, habár nem teljesen önszántukból. A 

FSZEK szociológiai folyóiratok rendelését koordináló értekezletei tulajdonképpen csak egy szándék szimbólumai kivételnek 

mondható, ha egy-egy folyóirat ügyében eredmény születik, holott itt nincs az a probléma, mint ami a könyvek folyamatos 

rendeléséből adódik. Úgy tűnik, hogy az autarch szemléletnek, a szükségtelen párhuzamos gyűjtésnek, a koordináció csaknem 

teljes hiányának csak egy a mainál is erősebb gazdasági kényszer vethet véget. Kérdés azonban, hogy a központi szakkönyvtár 

lesz-e akkor olyan helyzetben, hogy bármit is átvállaljon? 
Azonban még egy feltételezett jó koordinációs készség esetében sem lenne könnyű eldönteni, hogy a szociológiai doku- 

mentumtermésnek mely része az, amelynek a FSZEK-ben van a helye. Itt van mindjárt az a kérdés, hogy mi is tulajdonkép- 

pen a szociológia? Elméletileg kicsit is képzett szociológus nem tenné fel ezt a kérdést és különösen nem könyvtárosoknak. 

Néhány éve azonban, éppen egy karakterisztikusabb gyűjtőkör kialakításának jogos igényével kapcsolatosan válaszolnunk kel- 

lett erre a kérdésre. A kérdés mögött a könyvtár úgynevezett „Szabó Ervin-i” hagyományának megkérdőjelezése húzódott 

meg. Ez röviden úgy szólt, hogy a könyvtár korabeli „általános társadalomtudományi” profilja a maga idejében talán indokolt 

volt, hiszen a század elején a szociológia egy ilyen integratív igénnyel lépett fel, ma azonban ez a koncepció nemcsak azért 

nem tartható, mert szerzeményezési, raktározási és működtetési szempontból irreális, hanem azért sem, mert maga a szocioló- 

gia is feladta ezt az integratív igényt, intézményesült, professzionalizálódott. kialakította munkamegosztását az időközben in- 

tézményesen szintén kiépült egyéb társadalomtudományokkal – beleértve az intézményesülésbe természetesen a könyvtárakat 

is. Nekünk is szakítani kell, tehát a szociológia kiterjesztő, parttalan értelmezésével és a tudomány határait szabatosan megha- 
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tározva, a konkrét szakmai igényekhez jobban alkalmazkodva kell a szociológiai állományt építeni. Ez az álláspont több 

szempontból is reális alapokon nyugodott. Mindenekelőtt az általános társadalomtudományi gyűjtőkör teljes irrealitását kell 

elismerni. Az UNESCO 1986. évi statisztikája szerint szociológia-statisztika körében évente mintegy 13.000 könyv jelenik 

meg. /Csupán azoknak az országoknak az adatait számítottam ide, amelyekben 500-nál több könyvet adtak ki szociológia-sta 

tisztika témakörben./ Ha ezt a számot nagyvonalúan elfelezzük, akkor is 6500 szociológiai illetve szociológiához sorolt könyv 

jelenik meg évente. Ez a szám nyilvánvalóan még tovább csökkenthető tartalmi kritériumok alapján, hiszen joggal kételkedhe- 

tünk abban, hogy a Romániában kiadott 1288 könyv fele valóban szociológiai mű. Az UNESCO által kiadott nemzetközi 

szociológiai bibliográfia 1983-ban mintegy 1400 könyv adatait tartalmazza. Ehhez képest 1987-ben az egész tőkés beszerzé- 

sünk 727 db. könyv volt, amelyből a szociológiába szakozottak száma 243! Ilyen adatok mellett őrültség lenne általános tár- 

sadalomtudományi profilról beszélni! 
Logikusnak tűnt, hogy a tudománytörténeti fejleményeket követve, a szaktudomány feltételezett beszűkülésének megfe- 

lelően fogjuk fel a szociológiai gyűjtőkört. Ez az igyekezetünk azonban nem járt sikerrel. A szociológia elméleti, episztemoló- 

giai meghatározásával nemcsak azért nem foglalkoztunk, mert tudtuk, hogy ahány definíció, annyiféle, hanem azért sem, 

mert az volt a véleményünk, hogy a könyvtáros számára ez a feladat gyakorlati, miután a gyűjtőkörnek és a feltárásnak nem 

alakítania, hanem tükröznie kell azt a bizonytalan körvonalú jelenségegyüttest, amelyet kompetens intézmények és személyek 

„szociológia” elnevezéssel illetnek. Jókora leegyszerűsítéssel szociológia számunkra az, amelyet általában szociológus foglalko- 

zású szerzők, szociológiai intézményekben, szociológiai folyóiratokban és egyéb kiadványokban írnak. Ez a gyakorlatias kvá- 

zi-definíció sem vitt azonban közelebb a kívánatos diszciplinarizálódáshoz. Mert bár nem töltöttük az időnket felesleges elmé- 

letieskedéssel, annyit megtanultunk – ki a szakirodalomból, ki a gyakorlatban -, hogy a feltételezett szakmai munkamegosztás- 

sal együttjáró beszűkülés korántsem ment végbe a tudományban. Igaz, egyfelől kifejlődött az úgynevezett amerikai típusú 

„survey-szociológia” /amelyet az egyik legkiválóbb magyarországi követője úgy jellemzett, hogy célja „minél jelentéktelenebb 

témák minél tökéletesebb matematikai módszerekkel történő vizsgálata”/, de ezzel egyidőben korántsem tűnt el, sőt, új len- 

dületet vett az általános társadalomelméleti igényekkel fellépő elméleti vonulat. Magát a survey-szociológiát is robbanásszerű 

tematikai expanzió jellemzi, amelynek leglátványosabb példája az úgynevezett ,,kötőjeles” szociológiai ágazatok parttalan el- 

szaporodása: gyakorlatilag nem lehet olyan társadalmi jelenséget megnevezni, amelynek ne lenne „szociológiája”. „Fegyelme- 

zetlenek” a szociológusok is: Habermas a történelmi materializmus rekonstrukciójával kísérletezik, Wallerstein világmodellt 

konstruál, Lensky a kulturális antropológia mezejére tévedt... Nagymúltú szociológiai könyvsorozatok olyan tematikával je- 

lentkeznek, amelyet eszünkbe sem jutna szociológiának felfogni, ha nem lenne ráírva a címlapra. Idegennyelvű dokumentációs 

szolgáltatásunk keretében teljes feldolgozásra kijelölt húsz vezető szociológiai folyóiratunk jónéhányszor hozott bennünket 

zavarba: a húsz között is első American Sociological Review-nak volt az elmúlt évben olyan száma, amelynek egy cikkét sem 

dolgoztuk volna fel, ha nem köteleztük volna magunkat előre erre. Egyre szaporodnak azok a könyvek és folyóiratok amelyek 

már címükben is elutasítanak mindenféle diszciplináris megkötöttséget /Social Problems, Humán Resources Abstracts, Humán 

Relations, Society' stb./. Nem is beszélve azokról a többnyire egyetemi lapokról, amelyek profilja az intézmény interdiszcipli 

náris sokoldalúságát tükrözi, de mégsem mellőzhetők, mert szerzőik között ott vannak a legnevesebb szociológusok. 
Jellemző a nemzetközi szakirodalomkutatás első számú eszközének a Sociological Abstracts-nek az esete. Indulásakor 

1953-ban azokat a folyóiratokat dolgozta fel, amelyeknek a címében szerepelt a „szociológia” szó. Később, mivel tapasztal- 

hatták, hogy olymódon a legrangosabb lapok közül is kimaradt néhány, kiterjesztették dokumentációs körüket azokra is, ame- 

lyek alcímükben tartalmazták a megjelölést. Mivel ez sem segített, hamarosan áttértek egy címkézési szempontoktól függet- 

len, tartalmi kritériumok alapján történő válogatásra. Nem várhatunk azonban tökéletes eligazítást a rangos nemzetközi segéd- 

eszközöktől sem. A már idézett Szelényi-féle vizsgálat a folyóirattermés felméréséhez felhasználta az Ulrich's International 

Periodicals Directory és az UNESCO általános társadalomtudományi bibliográfiájának megfelelő fejezetét valamint a Sociologi- 

cal Abstracts folyóiratjegyzékét. A három forrásból összesen 923 szociológiai folyóiratot gyűjtött össze. Ezek közül 41 /!/ 

szerepelt mindhárom jegyzékben, 83 legalább kettőben. Valamivel jobb, de hasonló eredményre jutottunk 1984-ben folyói- 

ratrendelésünk „nagyrevíziója” alkalmával. Ekkor felhasználhattuk már a „World List of Social Sciences Periodicals” 1982-es 

kötetét is. /Az ott ,,szociológiai”-ként jegyzett folyóiratok között megtalálhattuk a kecskeméti Forrás mellett a békéscsabai 

Körös Népe című folyóiratot is – feltehetően azért, mert mindkettő alcímében megtalálható a „szociográfiai” jelző./ 
Aki az idegen nyelvű könyvek rendelésében már részt vett, az tudja, hogy mi mindent sorolnak a katalógusok szociológia 

címszó alá. A feminista szakirodalmon kívül megtalálható itt a homoszexuális mozgalom pamfletjeitől kezdve a rhesus-maj- 

mok agresszivitásával foglalkozó szakkönyvekig minden, ami máshová nem sorolható be, miközben pl. a magyar szociológia 

szempontjából fontos munkanélküliség problémája rendszerint a 36-os szakban található. 
A hasonló példák sorát végtelenségig lehetne szaporítani, érzékeltetve, hogy mennyit érnek a formális kritériumok, és 

egyben érzékeltetve, hogy mennyire nem egyszerű dolog a külföldi dokumentumok gyarapítása. E szempontból különösen 

nehéz a FSZEK-méretű, se nem igazán gazdag, se nem igazán szegény könyvtárak helyzete. A kis intézeti könyvtárak beszer- 

zési keretét kimeríti annak a néhány, vagy néhány tucat valutás dokumentumnak a beszerzése amelynek a megrendelését a 

megfelelő pozícióban lévő kutatók lebonyolíttatják a könyvtárossal, megkímélve őket a választással együttjáró tépelődéstől. 

Más ok miatt vannak könnyebb helyzetben a „gazdag” könyvtárak /bár ilyenek, mint tudjuk, nincsenek/, különösen, ha olyan 

jól körülhatárolt gyűjtőkörük van, mint pl. az asszirológia. 
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Marad tehát a tartalmi kritériumok alapján történő, minőségi szelekciós elveket követő kiválasztás, Mint már a definíciós 

probléma említése során céloztunk rá, a szakkönyvtáros, még, ha a formális képzettség birtokában van is, nem ringathatja ma- 

gát a mindentudás hamis illúziójába. Nem áll azonban védtelenül az áttekinthetetlen információzuhatagban. Rendelkezésére 

állnak azok az eszközök, amelyek segítségével csökkentheti szerzeményezési döntéseinek bizonytalansági fokát. Lehet fogal- 

ma a hazai szakemberek érdeklődési köréről, nyelvtudásáról, a preferált kutatási témákról. Vannak szakirodalmi segédeszkö- 

zei, amelyek a beszerzendő dokumentumokról a címnél bővebb információkat közölnek. Igénybe veheti a referáló folyóirato- 

kat, figyelemmel kísérheti a recenziókat, a Social Sciences Index alapján pl. nyomon követheti a sikerességi rangsort stb. Más 

kérdés az, hogy mindezeknek az eszközöknek az igénybevétele olyan képzettséget és jártasságot, valamint annyi időt venne 

igénybe, amellyel és amennyivel gyakorlatilag nem rendelkezünk. Elméletileg azonban megvolna a lehetőségünk arra, hogy 

minőségi kritériumok alapján, anyagi lehetőségeinknek megfelelően mintegy reprezentáljuk a nemzetközi szociológiai szakiro- 

dalmat. Ez azonban más, nem kevésbé problematikus területre vezet át bennünket. 
A reprezentáció kérdése azt jelentené, hogy a nemzetközi szakirodalom terméséből arányosan vásároljuk meg mindazokat 

a dokumentumokat, amelyek a szakma önítélete, valamint a bibliometriai mérések alapján a legsikeresebbek. A nemzetközi 

dokumentumtermés már idézett néhány adata alapján világos, hogy teljes szerzeményezési keretünk sem lenne elegendő erre. 

A reálisan rendelkezésünkre álló összeg legfeljebb arra lenne elegendő, hogy valamely szerzői top-lista alapján megvegyük a 

szakma nagy öregjeinek főműveit, valamint ágazatonként egy-egy kézikönyvet. Ennek elkerülése céljából alakult ki egy olyas- 

fajta munkamegosztás gyarló kooperációs körünkben, hogy a FSZEK szakosodjék az általános szociológiai művekre, a külön- 

böző társadalomtudományi könyvtárak pedig vegyék meg a profiljuknak megfelelő ágazati szociológiák dokumentumait. Mel- 

lőzve most az „általános” szociológia elméleti és gyakorlati meghatározásának problémáit ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy 

a FSZEK megvenné az enciklopédikus jellegű műveket, sorozatokat, kézikönyveket, az ágazati szociológiák összefoglaló kor 

puszait, az MTA Nyelvtudományi Intézetére hagyva a nyelvszociológiát, Pszichológiai Intézetére a szociálpszichológiát, Kri 

minológiai Intézetére a kriminálszociológiát stb. Két nagy gond is következne e munkamegosztás következetes betartásából, 

eltekintve attól, hogy más intézményeknél az illető szakterület szociológiai megközelítése marginális lévén semmi garancia 

nincs rá, hogy valóban meg is veszik, elvégre például a Nyelvtudományi Intézet könyvtára számára mégiscsak fontosabb a 

nyelvtudomány központi területéhez tartozó szakirodalom beszerzése. 
Az egyik gond az, hogy osztályozási szempontból általánosként meghatározott szakirodalommal szemben olvasóként 

nem az általános érdeklődésű szociológus áll, hanem mindig egyes konkrét kutatók, legtöbbször osztályozási szempontból 

marginálisnak tekinthető speciális igényeikkel. Számukra szakterületüknek kézikönyvekben összefoglalt információi evidenci- 

ák, közhelyek. Nekik éppen az a néhány könyv vagy folyóirat kellene, amelyet mi marginálisnak minősítve nem vásároltunk 

meg. 
A másik gond az, hogy nincs minden ágazati szociológia mögött szerzeményezési lehetőségekkel rendelkező szakkönyv- 

tár. Van családszociológia, de nincs családkutató intézet. Van tudásszociológiádé nincs a tudás társadalmi hátterével foglalko- 

zó speciális intézet. Létezik etnikumok szociológiája, de nincs etnikumkutató intézet. Sorolhatnánk tovább a példákat. 
A reprezentáció igénye más gondolatot is felvet. Itt van mindjárt a legalapvetőbb kérdés: a nemzetközi szakirodalmat 

kell-e reprezentálnunk, vagy a magyarországi „létező” szociológiához kell-e igazodnunk? Olyan konkrét hazai kutatást ugyan 

nehezen tudunk elképzelni amelynek ne létezne külföldi szakirodalma, de igen sok olyan külföldi kutatás van, amelynek 

nincs magyarországi megfelelője. A nyugati jóléti államokban a jóléti politika korszakában pl. intézmények szakosodtak a sze 

génység kutatására, speciális folyóiratok, könyvsorozatok szolgálták a kutatást, míg Magyarországon maga a terminus is csak a 

legutóbbi években nyert polgárjogot. Vagy hogy egy olyan példát hozzunk, amely jószerivel még meg sem jelent a magyar 

szakirodalomban, itt van a „neighbourhood” a szomszédság témája, amely igen gyakran szerepel a külföldi szakirodalomban. 

E témának is van némi ideológiai fertőzöttsége, ugyanis az egyoldalúan osztályszempontú struktúraelemzések szerint a szom- 

szédság nem létező közösség. A téma a magyar szakirodalomban „lakóhelyi közösség”, „helyi társadalom” kapcsán érintett, 

de nem igazán kutatott téma. Feltehetően várható azonban, hogy nálunk is divatba jön. 
Ez egy további kérdést vet föl: mikor kell beszerezni a szakirodalmat? A szakma konkrét igényeihez igazodó, biztonságra 

törekvő szerzeményezés megvárná, amíg a téma nálunk is megjelenik a szakirodalomban. Csakhogy logikus, hogy mire valami 

a hazai szakirodalomban is megjelenik, addigra a kompetens szakemberek – alkalmasint a szerzők – már valamilyen módon 

hozzájutottak a külföldi szakirodalomhoz. Mire egy téma divatba jön, klasszikus szerzői a könyvtáros számára is ismertté 

válnak, már rég késő! Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy az ilyen módon beszerzett dokumentumokat a könyvtáros magának 

szerzi be, mert bántja a szemét, hogy az ETO-ban üresen maradt egy alosztás. Erről a problémáról egy 1972-es dokumentum 

így ír: „Általános könyvtárpolitikai szempontból azoknak a nézetét kell osztanunk, akik a szociológia minden területének 

szerzeményezését szorgalmazzák, gondolva a jövőre, az eddig háttérben álló területek későbbi fellendülésére is, hiszen nem 

tudhatjuk előre, hogy a tudomány belső, sajátos fejlődésének eredményeként milyen újabb megoldandó problémákkal foglal- 

kozik. A csak később megfogalmazandó társadalmi igényekkel is számolnunk kell”. Akkor azonban, ha ezt az elvet következe 

tesen alkalmazzuk, ismét csak egy olyan reprezentatív gyűjtőkörhöz jutunk, amelynek következményeit fentebb már elemez 

tük. Ez akkor kerülhető el, ha a szerzeményezési döntést meghozó szakemberek rendelkeznek valamilyen „szimattal” mely- 

nek segítségével megérzik, hogy mely témák válnak nagy valószínűséggel aktuálissá. Korábban utaltunk már a szegénység 
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problémájára. Ez azért nem igazán jó példa, hiszen a jelenség léte köznapi evidencia volt és a kutatókhoz képest kevesebb ide- 

ológiai kötöttséggel korlátozott könyvtárosok idejekorán beszerezhették a legfontosabb műveket. Itt tehát valójában nem ar- 

ról volt szó, hogy a könyvtáros a szakirodalom közvetítésével a maga eszközeivel hozzájárult a téma meghonosításához. Jobb 

példa a szociobiológia esete. 
Ez a legfrissebb tudományos kutatási irányzat kis leegyszerűsítéssel a társadalmi jelenségek természeti összetevőit kutatja. 

Első megközelítésre a szakszociológiák között is a marginálisabbak közé tartozik, holott egyes képviselői a társadalmi jelensé- 

geket megmagyarázó általános törvényszerűségek megtalálásának igényével lépnek fel, „új szintézist” ígérve. „Szociológiai” 

aspektusát az adja, hogy a két tudományterület határán mozgó kutatók éppen a társadalmi jelenségekkel foglalkozó kutatások 

elszociologizálódása, a környezeti-faktor szerintük mértéktelen eltúlozása ellenében léptek fel, mint ahogy legádázabb vita- 

partnereik is szociológusok közül kerülnek ki. A fogalommal először egy Szentágothai Jánossal készített interjúban találkoz- 

tunk a 80-as évek elején. Néhány szakember előtt természetesen már korábban is ismert lehetett, annál is inkább, mert az an- 

golszász nyelvterületen akkorra már lezajlottak a szociobiológia létjogosultságáról szóló viták, a kutatási ág konszolidálódott, 

intézményesült. A szakirodalomban való előfordulásának gyakorisága, a viták hevessége valószínűsítette, hogy hamarosan ná- 

lunk is téma lesz, és ettől kezdve tudatosan gyűjtöttük. Lassan kezdtek megjelenni nálunk is a témával foglalkozó cikkek /elő- 

ször azok, amelyek a megközelítés létjogosultságát vonták kétségbe/, majd hamarosan országos konferencia témája is volt. Az 

már túl szép lett volna, ha a konferencia kiadott anyagához mi szállítottuk volna a kitűnő bibliográfiát, de azt elégtétellel lát- 

tuk, hogy a felsorolt releváns művek többsége megvan könyvtárunkban, sőt, kis könyvtárosi nagyképűséggel még szóvá is te- 

hettük volna nálunk meglévő, de a bibliográfiából kimaradt alapművek hiányát. Tekintettel arra, hogy néhány hivatkozott mű 

a nyilvántartás szerint csak nálunk van meg, kis optimizmussal feltételezhetjük, hogy időben történő, szakmailag megalapo- 

zott szerzeményezéssel mi is hozzájárultunk a tudományág hazai adaptációjához. Ezen mit sem változtat az, hogy a szociobi- 

ológia-ügyben nyilatkozók egy része áltudománynak, divatjelenségnek, sarlatánságnak tartja az egészet. 
Ez a könyvtáros szakmai kompetenciájára építő szerzeményezési gyakorlat is rejt magában veszélyeket. A szakkönyvtáros 

szakmai kompetenciája ugyanis eltér a kutatóétól: míg az utóbbinak saját, többé-kevésbé szűk szakterületén van elmélyült 

szakirodalom-ismerete, addig az előbbinek mindenről kell tudnia egy keveset. Elmélyültebb tudás megszerzése ugyan nem ti- 

los, de a legjobb esetben is szigetszerűen emelkedik ki a „felszínes” információk tengeréből. 
Előfordulhat az is, hogy a jövő trendjeit eltalálni igyekvő számítás nem válik be. Vannak-e ma egy kétmilliós város számá- 

ra aktuálisabb problémák, mint amelyeket a nemzetközi könyvtermésben tetemes részt kitevő városszociológia tárgyal? Túl- 

népesedés, lakótelep, lepusztult lakónegyedek rekonstrukciója, városi öregek elmagányosodása, nagyvárosi bűnözés, stb. 

– megannyi probléma, amelynek aktualitásához kétség sem fér. Ennek megfelelően az elmúlt években intenzívebben kezdtük 

gyűjteni, nem csupán szakmai érdeklődésre számítva, hanem abban is reménykedve, hogy a városigazgatásban érdekelt nem 

tudományos szakértelmiségi réteg is potenciális használóként jöhet majd számításba. Ez a várakozásunk mindezidáig nem vált 

be, az ilyen típusú dokumentumok iránt meglehetősen szórványos az érdeklődés. Igaz, mondhatnánk, hogy a professzionális 

várostervezőknek ott a VÁTI könyvtára, a városigazgatáshoz pedig elsősorban nem külföldi szakirodalom kell, hanem belföl- 

di pénz. Él azonban a remény bennünk, létezik egy olyan látens szakirodalmi igény, amelynek megfelel ez a szerzeményezési 

törekvés, csak nem talált egymásra a dokumentum és potenciális használója. 
Nem problémamentes az sem, amikor egészen konkrét használói igényhez alkalmazkodunk. Jó példa erre a „deviancia” 

könyvtárunkban meglévő szakirodalmának sorsa, korábbinál intenzívebb gyűjtése magunktól is eszünkbe jutott volna, hiszen 

nem szükséges szociológiai diploma annak meglátásához, hogy a „társadalmi beilleszkedési zavarok” kutatása tartós profilja 

marad a hazai társadalomtudományoknak. E kutatás azonban tipikusan interdiszciplináris, nem csupán más társadalomtudo- 

mányok, hanem pl. az orvostudomány is érdekelt benne. Maga a kutatás sem valamely intézményhez kötődik, hanem a leg- 

különbözőbb intézményekben dolgozó kutatók ad-hoc hálózatának keretében folyik. A TBZ-kutatás vezetői megkeresték a 

könyvtárat azzal a kéréssel, hogy vállalja el a kutatás szakirodalmi háttérbázisának szerepét. Mivel kérésükhöz tetemes össze- 

get is mellékeltek, gyakorlatilag korlátlan beleszólási lehetőséget biztosítottunk számukra a szakirodalom rendelésébe. Az 

együttműködés keretében rendelt folyóiratok között így olyanok is bekerültek, amelyek még határterületként sem jöttek 

volna számításba a FSZEK-ben /pl. a főként etológiával foglalkozó Aggressive Behavior vagy az Archives of Sexual Behavior/. 

Ezeket lényegében a TBZ-főirány titkársága fizette elő, de a FSZEK-ben nyertek elhelyezést. A gond abból adódik, hogy a 

finanszírozás csökkenésével illetve megszűnésével kénytelenek voltunk e folyóiratok nagy részét lemondani és ma azon kell 

gondolkodnunk, hogy több, néhány évfolyamnyi töredék-folyóiratot megtartsunk-e vagy kidobjunk? 
Láthatjuk tehát, hogy az „általános könyvtárpolitikai célok”-at követő, kiegyensúlyozott, kontinuitásra törekvő szerze- 

ményezési gyakorlat az olvasatlan dokumentumok szaporodásának veszélyével jár egyfelől, míg a változó igényekre és szem- 

pontokra figyelő rugalmas stratégia egyenetlenné, rapszodikussá, felszínessé teheti a gyűjteményt,másfelől. 
Kevés szó esett eddig arról, hogy milyen beleszólása van rendelésünk alakításába a legkompetensebb felhasználónak, a 

professzionális szociológusnak. /Szándékosan használtam a professzionális jelzőt, hiszen a szó valóságos értelmében a szocio- 

lógiai anyaggal dolgozó szakkönyvtáros akkor sem szociológus, ha történetesen papírja van róla!/ E téma házon belül vitatott. 

Azok, akik a könyvtáros kompetenciájának kizárólagossága mellett érvelnek, legtöbbször a szűkkeblű szakmai sovinizmus fel- 

tételezett veszélyét hozzák fel érvként. A jelenség létezik, hiszen már fentebb utaltunk rá, hogy ha van is általános szociológia, 

semmiképpen nincs általános szociológus. Éppenséggel a szakosodás a jellemző, sőt, a különböző szakterületek rivalizálása. 
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/Az elméleti és a „survey”-szociológia művelői pl. kölcsönösen nem tartják nagyra egymást./ És mint tudjuk, minden szentnek 

maga felé hajlik a keze. Jelenlegi gyakorlatunk azonban amely teljesen kizárta a szakemberek közreműködését a szerzeménye- 

zésből, tarthatatlan. Először is az említett szakosodás csak a kutatói tevékenységre vonatkozóan igaz, de nem feltétlenül a 

szakirodalom ismeretére. Annak kijelentése, hogy jobban ismerjük a szakirodalmat mint a szociológusok, szakkönyvtárosi 

nagyképűség lenne. Okkal feltételezhetjük, hogy a szakma élvonalába tartozók jobban és főleg alaposabban ismerik mind a 

nemzetközi dokumentumtermést, mind a hazai kutatások dokumentumigényét, mint mi. Az a veszély, amelyet „szakmai 

sovinizmus” címén fentebb vázoltunk, többféleképpen is elhárítható. Jó választással igénybe vehető olyan kutató közreműkö- 

dése, akiről feltételezhető, hogy széles látókörű és nem magának fog rendelni. Még nagyobb garanciát jelentene az, ha nem 

egy, hanem több szakember támogatná tudásával szerzeményezésünket. Végül attól sem kell tartani, hogy ezzel a valóban 

csak könyvtáros által legjobban képviselhető speciális könyvtáros-szempontok kiszorulnának a döntési folyamatból, hiszen itt 

csupán szakmai véleményezésről, javaslattételről, kritikáról van szó: a végső döntést ugyanis az intézmény hozza. Sokkal na- 

gyobb probléma az, hogy egy ilyen szakmai kontrollt nagyon nehéz megszervezni és folyamatosan működtetni. Több nekibuz- 

dulás sikertelenségéből tudjuk, hogy ez így van. Megfizetni legfeljebb egy szakembert tudnánk. Társadalmi bizottság működte- 

tése igen nehézkes volna: időigényes feladatról van szó, össze kellene egyeztetni a tanácsadók idejét a munkaszervezés logiká- 

jával stb. Mindez valóban nehéz, de nem lehetetlen, és törekedni kell arra, hogy megoldjuk. 
A „mi a fontos” kérdésre adott válasz természetesen a könyvtáros részéről is tartalmazhat esetleges személyes érdeklődé- 

sen alapuló szubjektív torzulásokat. Nem ritka a kutatóból lett vagy a kutatói ambíciókkal, nosztalgiákkal rendelkező könyv- 

táros. Sokszor az az önmagában örvendetes jelenség, hogy a könyvtáros egy szűkebb szakterületen alaposabban tájékozott, 

eredményezheti, hogy a szerzeményezési döntéseknél arrafelé húz a szíve. 
Könyvtárunknak több ilyen, fokozottabb személyes érdeklődéssel kitüntetett állományrésze van. A szociológia területén 

maradva lássuk példaként a cigánysággal kapcsolatos beszerzési gyakorlatot. A Szociológiai dokumentációs osztályon két sze- 

mély is van, aki az e kérdés kapcsán felmerülő társadalmi problémákat, és természetesen annak szakirodalmát is behatóbban 

ismeri. Tagadhatatlan, hogy ez közrejátszik abban, hogy az úgynevezett „cigánykérdés” szakirodalma a FSZEK központjában 

található meg leginkább az országban, beleértve a nem tisztán szakszociológiai irodalmat is. Idegen nyelvű ciganológiai állomá- 

nyunk odáig fejlődött, hogy az e témában tájékozódó külföldi olvasók nálunk kapják kézhez először saját országukban kia- 

dott művek némelyikét. A beszerzés célja természetesen nem ez, hanem a magyar olvasók ellátása. E területen nem csupán a 

szakmai értelemben vett szociológiai könyveket javasoljuk megvételre, hanem diszciplináris megkötöttség nélkül mindent, 

amely iránt feltételezésünk szerint a magyar kutatók érdeklődnek, vagy megítélésünk szerint érdeklődniük kellene. És mivel 

úgy ítéljük, hogy a cigányság kutatásához nélkülözhetetlen az etnikumok szociológiájának általános szakirodalma, ezért e te- 

rületen is mélyebben merítünk a nemzetközi könyvtermésből, annak ellenére, hogy az etnikai, kisebbségi kérdés szociológiai 

nézőpontú vizsgálata a magyar kutatásokban nem kitüntetett helyzetű. Elfogultságunk megindoklására azonban valódi érve- 

ink vannak. Ki vitatná, hogy e kérdés társadalmi problémáink egyik legsúlyosabbika? Meg lehetünk elégedve a beszerzett szak- 

irodalom kihasználtságával is: szakolvasótermünkben az egyik legkitüntetettebb téma, magyar és külföldi olvasók folyamato- 

san érdeklődnek iránta. Végül, de nem utolsósorban külső pénzügyi támogatást is élvez a könyvtár a témával összefüggő szak- 

irodalom beszerzésére. „Elfogultságunk” tehát szakmailag védhető, bár be kell látnunk, hogy még számos területről – például 

a vallásszociológiáról – lehetne meggyőzően bizonyítani, hogy kiemelt fontosságú, aktuális és szakirodalmi háttere nincs kellő- 

képpen biztosítva. 
Már az írás elején leszögeztem, hogy ezúttal csupán a kérdések megfogalmazását tekintem feladatomnak. Tisztában va- 

gyok azzal, hogy tucatnyi további kérdés, dilemma is felvethető volna. Megjegyzésül ide kívánkozik, hogy ha a gyűjtőkör egé- 

széhez viszonyítva aránylag szűk szociológiai szakterület ennyi kérdőjelet vet fel, mennyit vethet fel a gyűjtőkör egésze? A 

kategorikus álláspontokat szándékosan kerülő gondolatsor végére mégis kívánkozik néhány megállapítás. 
1. A bizonytalansági tényezők sokasága sem teszi feleslegessé a szerzeményezési elvek kimunkálását és írásos dokumen- 

tumban /szerzeményezési kódex helyett inkább írnék szerzeményezési útmutatást/ való rögzítését. 

2. Ennek kimunkálása során éppúgy kerülni kell valamely absztrakt következetességet, mint a következetlen változtatga- 

tást. Az alapelvek megfogalmazásában a Szociológiai dokumentációs osztályon kívül részt kell vennie az Olvasószolgálati vala- 

mint a Szerzeményezési és feldolgozó osztály munkatársainak is. Megalkotása után be kell iktatni az évi rutinmunkák közé az 

útmutatás egyáltalán nem rutinjellegű periodikus felülvizsgálatát. 

3. Meg kell találni a szerzeményezési folyamatnak azt a pontját, ahol a gyakorló szociológus szakemberek a könyvtárosi 

szempontokkal összeegyeztethető módon tudnak javaslataikkal bekapcsolódni a szerzeményezésbe. 

4. Az egyre drágábban beszerezhető dokumentumok olvasottsága, mint szempont, méltányosan csak akkor érvényesíthe- 

tő, ha a könyvtár minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a potenciális olvasóközönség tudomására juttassa, hogy a doku- 

mentum létezik, és igénybevehető. Ez legalább olyan fontos, mint a helyes szerzeményezés – ez azonban egy másik dolgozat 

témája. 

Báthory János 

  



The paper is dealing with the problems of acquisition policy with regard to the function of the contry-wide library for socio- 

logy. The question is, the formai characteristics or the content should be considered in the choice of high-priced foreign 

books. Where are the limits of acquiring all the new books of certain branches of sociology? Who should take control of book 

purchase: a librarian or a sociologist? Based upon this questions the author stresses on the need of better co-operation among 

special libraries of the same field in order to improve readers supply. 

  

 




