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BESZÁMOLÓ 
A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK 1976. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

Az Egyesület 1976. évi feladattervének fő irányait az elnökség az 1975. évi 
Küldöttközgyűlésen jóváhagyott program a lap ján határozta meg. A szakmai, tar
talmi célok megvalósítását az jellemezte, hogy egyfelől csökkent a központi ren
dezvények száma, illetve központi szervezésben a kitűzöttnél kevesebb témakörben 
hangzott el előadás, másfelől a szervezetek rendezvényeinek a száma jelentősen 
emelkedett és számos olyan előadás hangzott el , amelyek pol i t ikai, társadalmi 
kérdésekről tájékoztatták a tagságot. 

Központi előadás hangzott el a társadalomtudományi információs szolgálta
tásokról, a bibl iográf iai leírás fejlődési irányairól, je lenlegi nemzetközi illetve 
hazai helyzetéről. A külföldi előadók beszámolói kapcsolódtak a meghatározott 
tematikához, de több témában - így pl . a központi szolgáltatások kérdései; a 
könyvtáros statisztikai problémái stb. - nem került sor központi előadásra. Társa
dalmi, polit ikai kérdésekről a szervezetek közül a Műszaki Könyvtáros Szekció az 
5. ötéves terv fontosabb fe ladatai ró l , a Hajdú-Bihar megyei szervezet a közoktatás
polit ika aktuális problémáiról , a Fejér megyei szervezet pedig időszerű gazdaság
polit ikai kérdésekről és a közművelődési törvényről szóló előadást tartott. A ren
dezvényekről á l ta lában megállapítható, hogy megtervezésük és lebonyolításuk át
tevődött a szervezetekre. Ez a tendencia a szervezetek munkájának megerősödé
sével járó természetes folyamat és az Egyesület elnöksége úgy ítéli meg, hogy 
tovább kell erősíteni. 

A központi rendezvények egy része a szekciókkal közösen valósult meg, illetve 
az elhangzott központi, területi vagy szekció előadás ismétlésére gyakran került 
sor más szervezetnél is. A rendezvények rendszeresebbé váltak, színvonaluk és 
látogatottságuk is emelkedett. 

A rendezvények száma 94 volt, több mint 1975-ben. Ezek közül 7 a központ, 
45 a megyei szervezetek és 42 a szekciók illetve a bizottságok rendezésében 
zajlott le. Az előadások mellett egyre több a fórum, ankét, tapasztalatcsere és 
nem utolsó sorban a tanfolyam je l legű rendezvény. 

A területi szervezetek munkáját á l ta lában fej lődés jellemzi. Többségük 4 - 6 
rendezvényt szervezett, amelyeknek tematikája a korábbi évekhez képest szélesebb 
körűvé vált. 

A legjobb területi szervezetek munkájára az jel lemző, hogy a szorosan vett 
szakmai továbbképző feladatokon túl kiépítik a kapcsolatokat más szervekkel és 
szervezetekkel, szorgalmazzák a különböző könyvtárakban dolgozó könyvtárosok 
együttműködését. Előadásaik témaválasztása dif ferenciált . 
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Példamutató ebből a szempontból a Hajdú-Bihar megyei szervezet munkája, 
amely a szélesebb érdeklődésre számot tartó előadások mellett (pl . a társadalom
tudományi tájékoztatás könyvtári kérdései; a munkásművelődés prob lémái ; a 
könyvtáros pályakép stb.) a számítógép könyvtári alkalmazásáról szóló, szűkebb 
réteget érintő, ankét je l legű összejövetelt is szervezett. Dicséret il leti a Vas megyei 
szervezetet a tapasztalatcsere látogatások szervezéséért, a Heves megyei szerve
zetet átgondol t témaválasztásáért, a Fejér, Baranya és Somogy megyei szerveze
teket egész évi egyenletes munkájukért. 

A területi szervezetek közül Veszprém megye az NDK-ból látott vendégül köz
művelődési könyvtárosokat. 

A már hagyományossá vált Vándorgyűlés lebonyolításáért a Szabolcs-Szatmár 
megyei szervezet vezetőségét és tagja i t i l leti dicséret. 

Az Egyesület elnöksége úgy véli, hogy a MKE tartalmi tevékenységének 
továbbfej lődése döntő mértékben függ a területi szervezetek munkájátó l , amely
nek a lap ja i már megteremtődtek. A még útjukat kereső szervezetek tevékenységé
nek megerősítésével, ú jabb megyei szervezetek létrehozásával az egyesületi munka 
tartalmi és szervezeti színvonala emelkedhet. Az Egyesület szekcióinak munkáját 
ma már kialakult hagyományok jellemzik, eredményeik a területi szervezetek mun
kájára, az Egyesület egészére jó hatást gyakorolnak. 

A legnagyobb szekció a Műszaki Könyvtáros Szekció, tagja inak száma meg
haladja az ötszázat. Rendezvényeinek témaválasztása a korábbi évekhez képest 
lényegesen nem változott. 15 rendezvényével arra törekedett, hogy a gyakorlati 
tudnivalók terén segítse a tagság ismereteinek bővülését, a közvetlen vagy a 
távolabbi jövő figyelembe vételével ad jon mindenekelőtt módszertani je l legű el
igazítást, illetve biztosítsa a nemzetközi kitekintést és a nem szorosan vett szak
kérdések területén bővítse a tagság ismereteit. 

A szekció tagságának a viták során kialakult véleményét, ál lásfoglalásait (a 
gyártmányismertető dokumentumok kezelése és az azokról szóló tájékoztatás, 
illetve a könyvtárosképzés egyes aktuál is kérdései témakörökben) az elnökségen 
keresztül az érdekelt ál lami szervek tudomására hozta. A szekció kiemelkedő ren
dezvénye volt az Osztályozási-indexelési Bizottsággal közösen szervezett tezaurusz 
készítési tanfolyam. Az év folyamán tovább erősödtek nemzetközi kapcsolataik, az 
NDK Könyvtáregyesületének Műszaki Könyvtári Szekciójának rendezvényén vettek 
részt 5 tagú küldöttséggel és együttműködési szerződést is kötöttek. 

A Zenei Könyvtárosok Szekciójának tevékenysége magasszintű és sokoldalú 
volt. örvendetes, hogy a rendezvények egy részét vidéken szervezték meg és példa
mutató az együttműködés, amelyet a Szekció a közös cél érdekében a Könyvtár
tudományi és Módszertani Központtal kialakított. Ennek az együttműködésnek kö
szönhető a közös rendezvények mellett sokoldalú kiadványi tevékenységük is. (Pl. 
a zenei szakirodalmi tájékoztató megindítása, cím- és adat tár megjelentetése stb.) 

Kiemelkedő zenei rendezvények közé sorolhatjuk a „Zeneszerző és közön
sége" ; a „Zenetudós és közönsége", a „Vers és zene" című sorozatok szervezését, 
valamint a „Hangversenyek a könyvtárban" dunaújvárosi és szombathelyi elő
adásait . 

Az Ifjúsági Könyvtárosok Szekciójának munkáját a tagság aktivitása je l le
mezte. A szekció egészét érintő 3 rendezvény tematikája, lebonyolítása és szakmai 
színvonala igen jó volt. A résztvevők megvitatták az ifjúság könyvtári el látásának 
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irányelveiből fakadó feladatok végrehajtását, a könyvtárak és a KISZ kapcsolatát, 
valamint a szakmunkás tanulók olvasóvá nevelésének igen fontos kérdéseit. 

A szekció kialakította kapcsolatait a Gyermekkönyvtárosok Szekciójával, a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központtal, az Országos Pedagógiai Könyvtár 
és Múzeummal illetve felvette a kapcsolatot a szlovák gyermekkönyvtárosokkal. 
Az eredmények mellett továbbra is igen nagy gondot jelentett és a szekció vezető
ségétől nagy erőfeszítést igényel a különböző könyvtártípusokban dolgozó könyv
tárosok közös tennivalóinak megtalálása, az igények kielégítése, a területi szét
tagoltság okozta nehézségek leküzdése. 

A Gyermekkönyvtáros Szekció az ország egész területéről 180 tag munkáját 
fogja össze. A szekció vezetősége igyekezett megtalálni a tagság összefogásának, 
mozgatásának optimális formáit. Ennek eredményeképpen 1976. decemberében 
szekció ülés keretében reprezentatív felmérés a lap ján megvitathatták a gyermek
könyvtárosok tevékenységét. A vizsgálat, amely a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárra 
és öt megye 21 könyvtárára terjedt ki, azt tűzte ki célul, hogy a működési fe l 
tételek, a működési mutatók, a személyi el látottság összevetésével, a munkafolya
matok elemzésével és megoszlásának kimutatásával reális képet adjon a gyermek
könyvtárosok mindennapos munkájáról , eredményeikről és problémáikról, és 
vázolja a fejlesztés szükséges irányát. 

Jól sikerült programot szervezett a szekció a Pataki István Művelődési Házban 
50 amerikai könyvtáros és pedagógus részére. 

A beszámolási időszakban megélénkült a bizottságokban folyó munka is. 
1976-ban megalakult a Könyvtártechnikai és Gépesítési, valamint az Olvasás
kutatási és Olvasáspedagógiai Bizottság, ú j jáa lakul t a Könyv- és Könyvtártörténeti 
Bizottság, rendszeres tevékenységet fejtett ki az Osztályozási-indexelési, valamint 
a Bibl iográfiai Bizottság. 

Az Egyesület kiadványi tevékenysége elmaradt a tervezettől. Folyamatosan 
megjelent az egyesületi Tájékoztató, elkészült az 1975. évi Évkönyv, de az Elő
adások - Viták sorozatban ú jabb füzet nem látott napvi lágot. Az Egyesület veze
tősége 1977-ben nagyobb hangsúlyt kíván a kiadványi munkára fektetni, pótolva 
az elmulasztottakat. 

A nemzetközi kapcsolatok területén élénk az Egyesület IFLA-ban folyó tevé
kenysége. Az érdemi munka mellett egyesületi tag ja ink a különböző szekciókban 
és bizottságokban hat választott funkciót töl tenek be. Az IFLA 42. kongresszusán 
3 tagú delegáció képviselte hazánkat. A 43., Világkongresszussá nyilvánított ren
dezvényre nagyobb létszámú magyar könyvtáros csoport utazásának megszerve
zésére történtek előkészületek. 

1976-ban amerikai könyvtárosok és pedagógusok 50, f inn könyvtárosok 31 , 
NDK könyvtárosok 10 tagú csoportjainak fogadását és programjuk lebonyolítását 
szervezte meg az Egyesület. Négy külföldi könyvtáros tartott felkérésünkre elő
adást és az Egyesület meghívására Guy A. Marco professzor, az amerikai Kent-i 
egyetem Gombocz István ösztöndíjának kurátora látogatott hazánkba. 1976-ban 
már a harmadik Gombocz István ösztöndíjas kezdte meg tanulmányai t az USA-
ban. 

Az Egyesület taglétszáma 1976-ban 262 fővel gyarapodott, december 31-én 
2328 volt. 
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Erősödött a szervezeti élet ; megalakult a Nógrád megyei szervezet; ú j jáalakul t 
a Borsod megyei szervezet; 1977 január jára előkészítették a Társadalomtudományi 
Könyvtárosok Szekciójának alakuló ülését. A szervezeti élet problémáinak meg
vitatására a területi szervezetek vezetőinek értekezletén került sor, amelyen szá
mos szervezeti és tartalmi kérdés tisztázódott, jó javaslatok hangzottak el . Meg
valósításuk folyamatban van. 

A taglétszám növekedése, a szervezetek megerősödése, a fej lődés az ered
mények mellett számos gonddal és problémával jár t együtt. Egyre nagyobb az 
adminisztrációs munka és jelentősen növekedtek az Egyesület kiadásai. 

Az Egyesület érdekvédelmi tevékenysége - nem utolsó sorban a taglétszám 
jelentős növekedéséből - egyre nagyobb szerepet kap a MKE életében. Az Elnök
ség megítélése szerint e téren már vannak eredmények, de a jövőben tovább kell 
erősíteni és bővíteni e fontos tevékenységet. 

Kovács Dezső 
főtitkár 
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
1976. évi költségvetési tervének teljesítése 

Kiadások: 

Rovat Tétel Megnevezés Tervszám Tényszám 

01 2 Mellékfoglalkozásúak bére 12 000, - 11 208 , -
5 Megbízásos munkák 20 000, - 14157 , -

02 5 Kiküldetés 4 500, - 4 500 , -
6 Reprezentáció 1 000, - 2 064,80 
8 Személyi kiadások 

(előadói, szerzői dí jak) 35 000, - 13 282 , -
03 2 Irodaszerek 

(papír, boríték, ragasztó stb.) 15 000, - 8 660,20 
9 Szállítás 4 000, - 4 819,90 

12 Posta (levél, telefon) 20 000, - 19 031,60 
13 SZTK (nyugdíj járulék) 1 800, - 3 S ó i -
15 Szolgáltatás (nyomdai költséc 

Műszaki Szekció működé 
|ek, 
séhez 

átutalások) 26 700, - Só 474, -

összesen 140 000, 118 058,50 

Bevételek: 

Működési bevételek: 
Gombocz-féle könyv angol változatáért - 5 3 3 1 , -
Tagdíjak 70 000 , - 61 837,50 

Költségvetési támogatás 
KM Könyvtári Osztálya 50 000, - 39 500, -
Közületi támogatás 10 0 0 0 - 11 000 , -

1975. évi maradvány 10 000, - 12 741,86 

összesen 140 000, - 130 410,36 

1976. évi maradvány: 130 410,36 
118 058,50 

12 351,86 Ft 



A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 
1977. évi költségvetési terve 

Kiadósok: 

Rovat Tétel Megnevezés Tervszám 

01 2 Mellékfoglalkozások bére 12 000, -
5 Megbízásos munkák 15 000, -

02 5 Kiküldetés 3 000, -
ő Reprezentáció 1 000 , -
8 Személyi kiadások (előadói, szerzői díjak) 11 000 , -

03 2 Papír, egyéb irodaszer 12 000, -
9 Szállítás 4 000 -

12 Posta 20 000, -
13 SZTK 4 000 , -
15 Szolgáltatás 

Nyomdaköltség 16 000, -
Műszaki Szekciónak átutalás 

(Tagdíjakból visszafizetés, közű 
támogatás, előző évi adósság) 

eti 
23 000, -

összesen: 121 000,-

Bevételek: 

Tagdíjak (működési bevétel) 51 1 70 000, -

Költségvetési támogatás 51 4 

KM Könyvtárügyi Osztálya 30 000, -

Közületi támogatás 9 000, -

1976. évi maradvány 12 000, -

összesen 121 000, 
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A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ELNÖKSÉGE 

(1976-1978) 

Tiszteletbeli e lnök: dr. Mátra i László akadémikus, egyetemi tanár, az Egyetemi 
Könyvtár főigazgatója. 

Elnök: dr. Székely Sándor, az Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentá
ciós Központ igazgatója. 

Alelnökök: dr. Fügedi Péterné, az Országos Széchényi Könyvtár főosztályvezetője, 
Orosz Bertalanné, az egri megyei könyvtár igazgatója. 

Főtitkár: Kovács Dezső, az Építésügyi Tájékoztatási Központ építésügyi központi 
könyvtárának vezetője. 

Titkárok: dr. Balázs Sándorné, az Országgyűlési Könyvtár igazgatóhelyettese; 
Károlyi Zsigmondné dr., a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 

tud . főmunkatársa; 
Sándor Ottóné, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár csoportvezetője. 

Tagok: Bilincsi Lajos, a Debreceni Agrártudományi Egyetem könyvtárának igaz
gatója ; 

Billédi Ferencné, az AGROINFORM osztályvezető helyettese; 
Hernádi Istvánné, a Miskolci Városi Könyvtár igazgatóhelyettese; 
Horváth Géza, a tatabányai József Atti la Megyei Könyvtár igazgatója; 
Huber Kálmánné, a pécsi megyei könyvtár munkatársa; 
Kerekes Pálné, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tud. munkatársa; 
Kertész Gyuláné, a Debreceni Városi Könyvtár igazgatója; 
Kovács I lona, az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője; 
Léces Károlyné, a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának 

osztályvezetője; 
Papp István, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ igazgató ja; 
dr. Skaliczky Józsefné, a szegedi Somogyi Könyvtár osztályvezetője; 
Somkuti Gabr ie l la, az Országos Széchenyi Könyvtár osztályvezetője; 
Sudár Istvánné, a székesfehérvári SZMT Központi Könyvtárának igazgatója; 
Szabó Sándor, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem könyvtártudományi 

tanszékének adjunktusa; 
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Szita Ferenc, a kaposvári Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár igazgató ja ; 
Takács Miklós, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár igaz

gatója ; 
dr. Vajda Erik, az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Köz

pont igazgatóhelyettese; 
dr. Vályi Gábor, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója. 

Az MKE ellenőrző bizottsága 

Elnök: dr. Walleshausen Gyula, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának és 
Dokumentációs Szolgálatának igazgatóhelyettese. 

Tagok: dr. Csendes Katal in, az Országos Vezetőképző Központ tudományos tá jé
koztató szolgálatának osztályvezető-helyettese; 

Gyenge Erzsébet, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyv
tárának igazgatója; 

Tőke Margi t , a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának nyugalmazott 
gazdasági igazgatója; 

Tremkó Györgyné, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ munka
társa. 
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A VIII. VÁNDORGYŰLÉSEN 
NYÍREGYHÁZÁN ELHANGZOTT 

ELŐADÁSOK 





LELKIISMERETVIZSGÁLAT KAPCSOLATSZERVEZÉS ÜRÜGYÉN 

Papp István 

Az egyik hazai olvasásvizsgálat a következőket ál lapította meg. Legyenek az 
olvasók akár a könyvtár tag ja i , akár nem, szépirodalmi olvasmányaik között a 
lektűrök vezetnek más kategóriákkal szemben. Amikor viszont ezek az emberek 
maguk értékelték olvasmányaikat a vizsgálat céljára kidolgozott műszerrel, ki
derült, hogy a klasszikus és modern irodalmi alkotások mégis nagyobb becsben 
ál lnak előttük. Ez az el lentmondás kiváltképp felerősödik a felsőfokú végzettségűek 
között. Az adatok gondos elemzése után a kutatók nem térhettek ki az elől a 
feltevés elől , hogy a kettős tuda t sajátos esetével van dolguk. Jelentésükben azt 
írják: „ Igen- igen sokan közülük ál talánosságban tudatában vannak a realista
klasszikus, illetve modern-művészi művek esztétikai értéktöbbletének, de amikor 
tenniük, azaz olvasniok kell, akkor sokszor mégsem ez az ismeretük, tudásuk lesz 
a mérvadó. Nyilván a könnyű fogyaszthatóság minden más értéket legyőz."1 

Most pedig végezzük el gondolatban a következő vizsgálatot. Válasszunk ki 
egy olyan, a magyar könyvtárostársadalmat reprezentáló mintasokaságot, amely
nek összetétele hűen követi nemcsak e réteg, kor, nem, iskolai végzettség szerinti 
megoszlását, hanem kiterjed a főigazgatótól a gyakornokig minden rendű és 
rangú könyvtárosra, továbbá f igyelembe vesz minden könyvtártípust a nemzeti 
könyvtártól az iskolai könyvtárig — s tegyünk fel tag ja inak efféle kérdéseket: szük
ségesnek tart ja-e, hogy időről időre tájékozódjék az olvasók igényéről? Vélemé
nye szerint a könyvtárosok kényelméhez vagy a használók időbeosztásához kell-e 
igazodniok a nyitvatartás óráinak? Meg kell-e ismertetni a tényleges és a lehet
séges könyvtárhasználókat a könyvtár szolgáltatásaival? Kívánatos-e felhasználni 
a sajtót, a rádiót, a televíziót a könyvtár népszerűsítésére? Egybevág-e a társa
dalom tudatában élő könyvtári kép a korszerű könyvtár vonásaival, vagy legalább 
azokkal a szolgáltatásokkal, amelyekre már most is képesek könyvtáraink? Ha 
nem, kinek a dolga előmozdítani e kép kedvezőbb színekre válását? Melyik eset
ben várható a fenntartótól nagyvonalúbb gondoskodás a könyvtári szolgálat anyagi 
fel tételeiről : a) ha a könyvtáros rendszeresen gondoskodik fenntartója információs 
szükségleteinek kielégítéséről — meg sem várva, míg azok megfogalmazódnak; ha 
folyamatosan tájékoztatja őt a könyvtár é letéről ; ha a könyvtár tevékeny szerepet 
vállal a közéletben; ha a könyvtárost kellemes személyes kapcsolatok fűzik a fenn
tartója különleges részlegeinek, osztályainak és bizottságainak képviselőihez; b) 
ha a könyvtáros rábízza a felsőbb irányelvekre, dokumentumokra és deklarációkra 
a fenntartók meggyőzését a könyvtári szolgálat fontosságáról? 

A kérdések vég nélkül sorakozhatnának képzeletbeli kérdőívünkön, s meg 
vagyok győződve arról , hogy igen könnyű dolga lenne a válaszok százalékos ará-
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nyait kiszámító kutatónak, hiszen könyvtárosaink százszázalékos egybehangzással 
a helyes választ adnák meg. Sőt, kissé sértődötten hoznák vissza a kérdőívet, 
mondván: „ H á t ti mit képzeltek rólunk? Nem vagyunk elemisták! Ezek a kérdések 
a szakmai etika, gyakorlat és józan ész kétszerkettőjét je len t ik ! " 

Ezek után kerüljön sor vizsgálatunk második lépésére, s nézzük meg ugyan
ezen könyvtárosok mindennapi tevékenységét is: vajon viselkedésük megfelel-e 
véleményüknek? 

S azt kell megál lapítanunk, hogy a tettek válasza jócskán eltér a szavakétól. 
A százalékolás most már bonyolultabb művelet: mindegyikünk optimizmusának 
vagy pesszimizmusának, közvetlen, vagy közvetett tapasztalatainak függvényében 
kisebb vagy nagyobb, de kedvezőtlen irányú eltérést rögzítene a gyakorlat síkján. 
Talán akadnának köztünk olyanok, akik szerint könyvtáraink kapcsolatszervező 
munkája csapnivaló, egyszerűen nem létezik, mások kevésbé végletesen foga l 
mazva 3 0 - 4 0 - 5 0 százalékos megfelelésről szólnának, s ismét mások, akiket sze
rencséjük a könyvtári gyakorlat vizsgálatakor elkényeztetett, ta lán még 60-70 szá
zalékos eredményt is kapnának. De együtt és külön-külön arra a megállapításra 
jutnánk, hogy a könyvtárosi kettős tudat sajátos esetével ál lunk szemben, s ku
tatási jelentésünkben a következőt kellene írnunk: ,,A könyvtárosok általánosság
ban tudatában vannak a kapcsolatszervezés, a marketing, a propaganda, a rek
lám fontosságának és hasznának, de amikor tenniük, azaz alkalmazniok kell gya
korlatukban, akkor többnyire mégsem ez a tudásuk lesz cselekvésük rugója. " 

Miért? 
Nem tudom. Gondolatbel i vizsgálatunknak itt végéhez értünk. Talán érdemes 

volna igazából is megvizsgálni ezt a problémaköteget, elsősorban azért, hogy a 
kettős tudat okainak feltárásával megleljük a kiküszöböléséhez vezető utat. 

Addig is, hadd kockáztassak meg egy „merész" hipotézist, legalább az okok 
egyikére. Zirci Péter e tárgykörben írt emlékezetes cikkében — amihez al ig tudok 
valamit is hozzátenni, inkább csak variációt írnék ugyanarra a témára - enyhe 
eufémizmussal szemléleti konzervativizmust említ.2 Persze a szövegből vi lágosan 
kiderül, hogy ez a szemléleti konzervativizmus borsosabb kifejezésekkel is helyet
tesíthető. Nemtörődömség, hivatalnoki hozzáállás, a szolgálat szellemének hiánya, 
lustaság - a további szavak megválasztása már a vérmérséklet kérdése. Valóban, 
nem lazult-e meg bennünk valami? A könyvtári személyzet udvariasságának min
dig jó híre volt, írja egy angol szerző, majd így folytat ja: de olyan időkben, ami
kor ez a tulajdonság tűnőfélben van a közszolgálat némely ágában, a könyv
táraknak nem esnék nehezükre követni példájukat.3 Az udvariasság fogalma a 
legszélesebb értelemben veendő, s mindenekelőtt a könyvtár szolgáltatási kész
sége értendő rajta. Hogyan ál lunk mi ebben a tekintetben? Vajon milyen vála
szokat kapna ma az a könyvtáros azokra a kérdésekre, amelyeket próbaképpen, 
rangrejtve, egyszerű olvasóként tett fel néhány könyvtárunknak 1964-ben? Beszá
molójának sommázata ez volt : „Nagyon örülnék, ha megnyugtatnának, hogy nem 
a könyvtárakban van a hiba . . . Én ugyanis lelkes hirdetője voltam ennek a kitűnő 
szolgáltatásnak és nem szeretném, ha csalódnom kellene könyvtáraink megbíz
hatóságában." 4 

Folyóiratunk, a Könyvtáros 1976 jú l iusában kénytelen volt közölni egy olvasó 
panaszos levelét, egy olyan olvasóét, akivel packázott a könyvtár.5 S hányan 
vannak, akik nem veszik a fáradságot és nem panaszolják fel sérelmeiket? Még 
csak megbecsülni sem tudjuk számukat. 
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Egy, a könyvtár közönségkapcsolataival foglalkozó kézikönyvben olvastam: 
„Tételezzünk fel egy elsőosztályú könyvtári szolgálatot, amely jó á l lománnyal , 
kellő személyzettel és megfelelő épülettel rendelkezik. Mégis, ha gyengék tény
leges és lehetséges használóihoz fűző kapcsolatai, az egész szolgálat széteshet, 
vagy legalábbis meglazulhat. Ami a dolog lényege, az a magatartás: az a könyv
tár, amely fontosnak tekinti közönségkapcsolatait, á l landóan önvizsgálatot tart, 
folyamatosan felülvizsgálja szolgáltatásait, pol i t ikáját, részlegeit, személyzetét, az 
olvasók k iszo lgá lásá t . . . " 6 Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy azt higgyük, min
dent megtettünk, ami tőlünk tellett, de sokszor megfeledkezünk arról, hogy meg
kérdezzük, mit szól erőfeszítéseinkhez az olvasó. Hátha többet, hátha mást várna, 
mint amit kap. 

Az egyetemi hal lgatók egyik képviselője az alábbi panaszokat sorolta fel , 
amikor megkérdezték tőle, mi a diákság véleménye a könyvtári szolgáltatásokról: 
1. a kért könyvek nincsenek meg; emiatt a könyvtárlátogatás tiszta időpocsékolás 
volt ; 2. a könyvtár nyitva tartott ugyan, de a kölcsönzés zárva - ne verjenek át 
minket; 3. egy-egy kérdés szakirodalmát nem tudjuk összegyűjteni, mert a szak
katalógus áttekinthetet len, és senki sem segít; 4. a beiratkozási formaságok a 
bürokrácia csúcsai; 5. túlzott követelés minden, akárcsak megtekintésre kért 
könyvről is kölcsönzési űrlapot, sok fölösleges adattal k i tö l teni ; 6. a könyvtári 
személyzet elutasítóan, sőt megalázóan bánik velünk; 7. a könyvtári atmoszféra 
nyomasztó, a katalógusok előtt magunkra hagyva, tanács nélkül ál lunk, senkihez 
sem fordulhatunk bizalommal. Hogy hol történt mindez? És is megkönnyebbültem, 
amikor a másolásban cédulám al jára ér tem: akkor láttam, hogy svájci egyete
mistákról van szó.7 Nem magyarokról. Utána azonban egy másik kérdés kezdett 
nyugtalanítani, mégpedig a következő: egyáltalán megkérdeztük-e mi akár egye
temista, akár más könyvtárhasználóinkat véleményükről? S mi lenne az ő válaszuk? 

Kibontakozóban vannak olvasásszociológiai vizsgálataink, sőt bizonyos ered
mények gyakorlat i hasznosítására is sor került már. Ezek, és a várhatóan meg
induló, kifejezetten könyvtárszociológiai kutatások jó a lapot adhatnak ahhoz, hogy 
a könyvtári szolgálatot a társadalmi szükségleteknek megfelelően fejlesszük. De 
azt hiszem, hogy az egyes könyvtárak a napi munkában egyszerűbb eszközöket 
is alkalmazhatnak az olyannyira szükséges visszacsatolás érdekében. Nem okvet
lenül a matematikai módszerekkel kiválasztott olvasói mintasokaságtól kell meg
kérdeznünk, hogy a könyvtár használói melyik szolgáltatásunkkal elégedettek és 
melyikkel nem, ismerik-e a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét, mikor érnek rá 
fölkeresni a könyvtárat. Nemcsak a munkatársak jellemzésekor kell a vezetőnek 
elgondolkodnia azon, hogy miképpen is bánnak az olvasókkal, hanem nap mint 
nap érzékeny fül lel kell a hangnemre, a modorra, a szakmai színvonalra f igyelnie, 
s azonnal korrigálnia minden helytelenséget. Újra és újra fel kell tenni a kérdést: 
valóban azt adja-e a könyvtár, amire társadalmi környezetének szüksége van, 
minden réteg és használói csoport igényei kellőképpen figyelembe vétettek-e, mi
ként lehetne a könyvtár hatósugarát növelni, milyen szolgáltatásra lenne szüksé
gük a könyvtárat nem használóknak, hogyan lehetne megnyerni őket. 

Kapcsolatszervezés! munkánkban tekintettel kell lennünk az egyén és a kö
zösség dialekt ikájára is. A III. Országos Könyvtárügyi Konferencia nyomán, az új 
törvényerejű rendelet előkészítése kapcsán fogalmazta meg ismét Kondor Istvánné 
szocialista könyvtárpolit ikánk alaptételét: ,,A könyvtáraknak szolgáltatásaikat az 
általuk szolgált társadalmi tevékenységek igényéhez alkalmazkodva, azokhoz kap-
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csolódva kell fejleszteniük, elősegítve, hogy az egyéni igények a társadalmi igé
nyek színvonalára emelkedjenek. Ennek a követelménynek a könyvtári munka 
egészében kell tükröződnie, vagyis az ál lományba kerülő dokumentumok kiválo
gatásának, feltárásának, használatba adásának minden mozzanatát a felhasz
nálói igényekhez, i l letőleg . . . a könyvtárakat életre hívó társadalmi szükségletek
hez kell igazítani ."8 

Nyilvánvaló tehát, hogy a kapcsolatszervezési tevékenység nem korlátozódhat 
egy-egy rendezvényre, egy-egy propagandakampányra, néhány klub vagy műve
lődési kör működtetésére, alkalmankénti megbeszélésekre, hanem a könyvtár egé
szét át kell hatn ia : minden könyvtári munkafolyamatot és szolgáltatást a közönség 
szempontjából kell mérlegre tennünk. A legfontosabbról, a könyvtár társadalmi 
kötődéséről, éltető eleméről és értelméről van szó. Mint ahogy az egyes embert, 
ugyanúgy az intézményeket is meghatározzák kapcsolataik: minél erősebbek, 
gazdagabbak, változatosabbak, annál erősebb, gazdagabb és .sokszínűbb maga 
az intézmény is. A könyvtárat társadalmi környezetéhez fűző kapcsolatok tartalma 
a szolgáltatás — elsősorban és mindenekelőtt információk szolgáltatása - , for
mája pedig - nos a formák végtelenül változatosak, hiszen szakmánk minden 
fogása arra irányul, hogy a megfelelő információ a megfelelő helyre jusson. 

E közvetítő folyamat kapcsolatrendszerének egyetlen vonására szeretném 
most a figyelmet irányítani, mégpedig arra, hogy a kapcsolatok mindig személyes 
jel legűek, akkor is, ha a használó nem találkozik közvetlenül a könyvtárossal. 
Hiszen az ál lományt, a katalógust, a b ib l iográf iát használó olvasó is a könyvtáros 
tárgyiasult munkájával áll szemben, így közvetve — ha tetszik, ha nem - létrejön 
a személyek közti áramkör. Ezért nem lehet különbséget tennünk a könyvtár és 
a könyvtárosok kapcsolatai között: elképzelhetetlen számomra az az eset, hogy 
egy könyvtárról azt kell megál lapítanunk, nagyszerű közönségkapcsolatai vannak, 
de könyvtárosai elszigetelődtek a közélettől, udvariat lanok a szolgálatban és csap
nivaló katalógusokat szerkesztenek. Különösen a nagykönyvtárakban fenyeget az 
elszemélytelenedés veszélye, ott, ahol az üzemszerűség háttérbe szorítja az emberi 
kapcsolatokat. Ki kell ta lá lnunk tehát azokat a módszereket, amelyek meggátol
hatják e káros jelenség elterjedését. Akkor van bizalmunk valamiben, ha a lapo
san ismerjük és nem csalódtunk benne. Meg kell hát ismertetnünk a közönséggel, 
de nem ám ál ta lában a könyvtárat, hanem a szolgáltatásokat, a szolgáltatásokat 
nyújtó könyvtárosokat; a könyvtárban való el igazodást és a könyvtárhasználatot 
minden módon meg kell könnyítenünk és így tovább. Bár már látnám azt a könyv
tárismertető füzetet, amely a szükséges tudnivalók mellett közli a könyvtárosok 
nevét, sőt, uram bocsa, esetleg fényképüket is, és nem volna pénzkidobás, ha a 
könyvtárosok köpenyükön feltüntetnék nevüket, és nem lenne szentségtörés az 
sem, ha a nagykönyvtárak ál lományuk felállításával és szolgáltatásaikkal jobban 
igazodnának olvasóik igényeihez. Másfelő l : azért, amit mondunk, hirdetünk, rek
lámozunk, propagálunk, vál la l junk garanciát . Visszájára fordul ugyanis a hitel
fedezet nélküli rek lám; a felkeltett és ki nem elégített igényeknél, a csalódott 
olvasónál semmi sincs katasztrófalisabb a könyvtár társadalmi képmására nézve. 

Magunk között azonban megvallhatjuk, hogy egyelőre még nem kell ettől a 
veszélytől tartanunk. Ugyanis, mint ahogy már többen, több ízben és okkal meg
ál lapították, a könyvtárról szóló tájékoztatás — a központi és a helyi egyaránt -
gyengécske. Persze, ha egyáltalán létezik. Mintha inkább a felmentést adó elmé
letek gyártásában jeleskednénk a jó bornak nem kell cégér ósdi közhelyére 
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támaszkodva. Azt mondjuk, a legjobb propaganda a jó szolgáltatás. De tudnak-e 
róla az érdekeltek? Azt mondjuk, az objektív feltételek (értsd épület, ál lomány, 
személyzet) radikális megjavítása minden propagandánál többet ér. De feléb
resztjük-e azt a társadalmi igényt, amely kikényszerítené ezt a radikális javítást? 
De vajon a radikális javítással - már ahol ez megtörtént - együttjárt-e a hasz
nálat arányos növekedése? 

A tárgyi feltételek emlegetése mindannyiunkban — bizonyosra veszem — a 
fenntartó képét, sokunkban rémképét idézte fel . Pedig, ha kapcsolatszervezésről 
szólunk, ettől az ilyen vagy olyan képtől nem tekinthetünk el. Abból kell k i indul
nunk: ha igaz, hogy minden fenntartónak olyan könyvtára, akarom mondani 
könyvtárosa van, amilyent megérdemel, akkor az is igaz, hogy minden könyvtáros
nak olyan fenntartója van, amilyent nevel magának. Hazai példákkal is lehetne 
il lusztrálni ezt a tételt, de a biztonság kedvéért menjünk csak messzebbre. Egy 
angol könyvtáros írásában egy bizottsági ülésre emlékezik vissza. Valamelyik 
hozzászóló szenvedélyesen nagyobb szeletet követelt a könyvtárak számára a köz
kiadások tor tá jából . Mindenki lelkesen csatlakozott a javaslathoz, és sajnálattal 
ál lapította meg, hogy a könyvtárak nem kapják meg azt az anyagi támogatást, 
ami szolgáltatásaik fontossága szerint megil letné őket, s hogy a társadalom keve
set törődik azzal, amit a könyvtárak nyújthatnának. A cikkíró gunyorosan jegyzi 
meg, hogy éppen csak azt a kérdést nem tették fel maguknak, miért maradt el 
a hiányolt támogatás. És saját példája leírásával mindjár t meg is adja a választ: 
először be kell bizonyítani a könyvtárfenntartónak a könyvtár fontosságát, utána 
nem maradnak el az anyagiak sem.9 Magyarra fordítva a szót: sokszor az a be
nyomásom, hogy mi könyvtárosok egymásnak bizonygatjuk a könyvtár jelentőségét 
és mutatjuk ki hátrányos helyzetét, s nem sokat teszünk azért, hogy a társadalom, 
közvetlenül pedig a fenntartó megismerje - no, nem a könyvtár bajait , panaszait, 
mert ezek nem hatják meg - , hanem a könyvtár szolgáltatásait. 

Azt mondják, hogy a kapcsolatszervező munka nem jövedelmez anyagiakat? 
Lehetséges. Mindenesetre egy kal i forniai könyvtáros azt feltételezte, hogy minél 
jobbak egy könyvtár közönségkapcsolatai és minél j obb a propagandája, annál 
nagyobb a részesedése is abból az adódol lárból , amelyre oly sok közintézmény, 
szolgálat, szerv feni a fogát. Ezek után megvizsgálta 36 könyvtár tevékenységét, 
s miután egybevetette értékelését a költségvetésekkel, igazoltnak látta feltevését.10 

Mert a közpénzek bizony szűkösek. Ezt nem én mondom, hanem egy svéd 
fogyasztási szövetkezetek kapcsolatszervezője, aki egyben a Gövle-i városi tanács 
könyvtári bizottságának is tagja, s akitől egy nyugatnémet könyvtáros folyóirat 
szerkesztőbizottsága cikket kért, amikor a társadalmi kapcsolatok ápolásának 
fontosságára akarta olvasói f igyelmét irányítani. Sőt, azt is mondja, hogy a köz
pénzek elosztása a prioritásért folyó kemény harc eredményétől függ. S mit 
tanácsol? ,,A könyvtáraknak be kell bizonyítaniok, hogy fontosak a modern tár
sadalom számára. Be kell bizonyítaniok, hogy tényleg hasznosak, nemcsak mint 
könyvkölcsönzők, hanem mint ifjúsági otthonok és melegedők, mint a képzés és 
a művelődés színterei, mint a társadalom információs központjai, mint a város 
presztízsének és vonzerejének gyarapítói, mint egy sor közhasznú vállalkozás 
aktív támogatói . Ha a könyvtárak valóban bebizonyítják, hogy a közösség nem 
nélkülözheti őket, ezzel együtt megalapozzák jogosultságukat is a pr ior i tásra." 

Továbbá olyasmiket is mond, amit nem tudom, merjek-e idézni. A könyvtáro
soknak — természetesen a svéd könyvtárosoknak — arról a sajátos vonásáról szól, 
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miszerint mintha nem akarnák belátni , hogy a társadalomban és a társadalomért 
folytatott munka feltétele a polit ikai aktivitás. S levonja a konzekvenciát: ilyen 
beállítottsággal sohasem fog sikerülni nekik, hogy a könyvtárakat a figyelem elő
terébe tolják. A könyvtárról szóló információkat újra és ismételten pontosan azokra 
kell irányítani, akik a polit ikai döntéseket hozzák: a pártok és a szakszervezetek 
vezetőire, a közigazgatási szervek fontos hölgyeire és uraira, a döntéselőkészítő 
javaslatokat kidolgozó tisztviselőkre. Nem szégyen az, mondja a tapasztalt svéd, 
ha a pénzügyekről döntő polit ikusokat alaposan és intenzíven befolyásoljuk, 
mondjuk ki bá t ran : megdolgozzuk. Ö k ugyanis ahhoz szoktak hozzá, hogy meg
dolgozzák és informálják őket, hiszen alapos, világos, gyors és konkrét informá
ciók nélkül nem szívesen foglalnak állást adott kérdésekben.11 

De hagyjuk Svédországot. Ha idehaza tekintünk széjjel, némely könyvtáraink 
fej lődése, mások nehézségei mintha alátámasztanák a fentiek igazságát. Szívesen 
hoznék példákat, de félek, hogy vándorgyűléseink eddigi ragyogó kék egére 
bárányfelhőket úsztatnék. Ezért nem mondom el annak a könyvtárnak, azaz könyv
tár igazgatónak az esetét, aki a fenntartó értetlenségéről panaszkodott az „ i gaz i " 
könyvtári teljesítmények, problémák iránt. Neheztelve és mentegetődzve mondotta, 
hogy a közművelődésről szóló beszámolóban a könyvtárat a felolvasó színpadért 
dicsérték, nem pedig számos más, szakmai teljesítményért. De én azt hiszem, 
hogy a hosszú éveken keresztül működő felolvasó színpad is, amelyre a megye 
vezetői büszkék voltak, hozzájárult ahhoz, hogy ugyanezek a vezetők a maguk 
ügyének vállalták a könyvtár kifejezetten szakmai tervezetét a central izált könyv
tári rendszer létrehozására. Nem említem meg azt a másik könyvtárigazgatót sem, 
aki szinte magánpasszióként teremtette meg egyik szép községi könyvtárat a másik 
után és amikor azt kérdeztem tőle, hát a fenntartód ebben mit segített? - csak 
legyintett rá. Ám véletlen-e, hogy ugyanezen fenntartó egyszercsak évi egymilliós 
a lapot hasított ki költségvetéséből további könyvtárak építésére? Vajon nem azok 
az épületek bíztatták erre a gesztusra, amelyekkel ország-világ előtt büszkélked
hetett? 

Könyvtárigazgatók kerültek szóba, s nem mulaszthatom el én sem leszögezni, 
annyi érdemesebb szerző után, hogy a kapcsolatszervezés a könyvtárvezetés egyik 
kulcskérdése. Vannak olyanok is, akik magát a könyvtárvezetést kapcsolatszerve
zésnek tekintik, mivel ez át fogja a könyvtár minden tevékenységét az ál lománygya
rapítástól az olvasószolgálatig, minden belső és külső kapcsolatát a munkahelyi 
információáramlás megszervezésétől és a munkahely légkörének kialakításától a 
fenntartóval és a társadalmi szervezetekkel való együttműködésig. Azonban bár
mennyire is elsőrendűen a könyvtár vezetőjének gondja a kapcsolatszervezés, ez 
nem ment fel egyetlen dolgozót sem, legyen az kölcsönző vagy címleíró, ruhatáros 
vagy reprográfus, takarító vagy szakozó, kicsi vagy nagy, sovány vagy kövér, az 
alól a kötelessége aló l , hogy munkaidőben és munkaidőn kívül annak tudatában 
dolgozzék és viselkedjék, hogy a könyvtárat rajta keresztül ítélik meg. 

Nem vagyunk egyformák. Ostobaság volna minden könyvtári dolgozótól azt 
kívánni, hogy a fenti alapkövetelményen túl a kapcsolatszervezés szakembere is 
legyen, esetleges befelé forduló lelki beállítottságán erőszakkal változtasson. A 
könyvtárvezetés do lga, hogy a személyzet kiválasztásakor ne a lelki leg sérült, a 
külvi lággal konfliktusba került, emberi kapcsolatokat nehezen létesítő jelentkező
ket részesítse előnyben, hogy a munkakörök betöltésekor a személyi adottságokra 
mindig tekintettel legyen, s végül - de ez a követelmény már csak a nagy 
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könyvtárakra lehet érvényes — külön kapcsolatszervező szakembert állítson be, 
vagy legalábbis bízzon meg e feladatkör ellátásával egy olyan könyvtárost, aki 
lelkialkata, érdeklődése, személyisége a lapján szívesen végzi e munkát, s e lőbb-
utóbb a mesterségbeli fogásokat is megtanul ja. 

Igen, megtanul ja, Míg a kapcsolatszervezői alapál lás és magatartás mind
annyiunkra érvényes követelmény, addig néhányunknak meg kell tanulnia ezt a 
szakmát, méghozzá úgy, hogy a gazdasági élet ta la ján kifej lődött ismereteket, 
módszereket, el járásokat képes legyen a könyvtár működéséhez, céljaihoz, esz
közeihez és közegéhez igazítani és alkalmazni. Nem elég, ha ügyeskedve termi
nológiai párhuzamot vonunk, mondván: ami ott konkurrencia, az nálunk a kul
turál is intézmények kínálta választási lehetőség, ami ott termék, itt szolgáltatás, 
ami ott rentabil i tás, itt hatékonyság, ami ott csomagolás, itt helyiség és berendezés, 
hanem valóban mindennapi gyakorlattá, rut inná, tetté kell vál tanunk azt, amit 
megtanultunk. 

Ime, e területen kalandozva is beleütköztünk legégetőbb problémánkba, a sze
mélyi tényezőbe. Most csak a témánk szempontjából felmerülő igényt fogalmazha
tom meg a képzéssel szemben. Annak idején, amikor még én jár tam egyetemre, 
úgy tanul tam, hogy a könyvtár társadalmi kapcsolatai erősítésére, népszerűsé
gének növelésére rendezzünk kiállítást, szervezzünk előadást, tartsunk ankétot, 
sőt felolvasást, s ragasszunk ki néhány plakátot. Ma már bizonyosan mást is tar
talmaz a tananyag, de attól félek, hogy a korszerű kapcsolatszervezés és marketing 
elvei és módszerei még nem foglal ták el helyüket az új könyvtárosgeneráció 
tudatában. A könyvtári ellátás intenzív fejlődési szakasza pedig propagandamun
kánktól is minőségi változást kíván meg. 

Ez az igény tükröződik abban a nagy érdeklődésben, ami az e tárgykörben 
rendezett továbbképző tanfolyamok iránt megnyilvánult. Ezért foglalkozik már rég
óta az országos könyvtári propagandabizottság a kapcsolatszervezés elvi és gya
korlati kérdéseivel. A megújulás szükségességét fogalmazza meg kérdés formá
jában Pelejtei Tibor c ikkében: „ D e vajon korunkban, a »tömegkommunikáció kor
szakában« megfelelnek-e még a régi kapcsolatszervezési módszerek? Elégséges-e, 
ha a könyvtáros a régi, bár eddig jól bevált módon tájékoztatja az olvasókat, 
vagy ajánl ja a könyveket? Á l ta lában elegendő-e, ha mai eszközökkel ugyan, de 
a régi, megszokott tartalommal hirdetnek, publ ikálnak, reklámoznak vagy tájé
koztatnak?"12 

A válasz egyértelmű: nem. Tarthatat lan ugyanis az a kényelmes ál láspont, 
hogy mi szükség van a cégtábla átfestésére, hiszen lényegében azt tesszük to
vábbra is, amit eddig tettünk. Nem, nem pusztán átfogalmazásra van szükség, 
hanem a megváltozott és változó körülményekhez való igazodásra, tartalmi és 
módszerbeli gazdagodásra, szemlélet- és sebességváltásra. Terminológiánkkal, de 
főként gyakorlatunkkal az új feltételekhez kell alkalmazkodnunk, mert — ha tetszik, 
ha nem — versenyben ál lunk. Hosszú távú fe ladat a társadalom könyvtárról for
mált véleményének módosítása; ezért vándorgyűlésünk jól teszi, ha nem kam
pányra riadóztatja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagságát, hanem a könyv
tárosi magatartás, hozzáállás megváltoztatására. A kapcsolatszervezés igazi célja 
nem a könyvtár presztízsének az emelése — ez csupán kellemes mellékhatása. 
Valódi célja a közönség kiszolgálása a közönség érdekei szerint. A könyvtárügy
nek a könyvtárosok ügyéből a használók, a társadalom ügyévé kell válnia. Ezért 
van szükségünk kapcsolatszervezésre. 
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A KÖNYVTÁRAK ÉS A KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK 

Dr. Marinovich Endre 

Engedjék meg, hogy a könyvtárak közönségkapcsolatairól szóló gondolatsort egy 
személyes, a gyermekkorba visszanyúló példával kezdjem. Az általános iskola 6. 
vagy 7. osztályának évzáró ünnepségén lelkes magyar tanárunk a jutalomkönyv 
mellett a kerületi könyvtár olvasójegyét is átadva felhívta a figyelmet arra, hogy 
az iskola a kölcsönzési dí jat 2 évre előre kifizette. Amikor a könyvtárba elmentem 
a látogatási jegyemmel, az ott tartózkodó „h ivata lnok" nem értette a számára 
szokatlan helyzetet, igazolványokat és szülői nyilatkozatot kért, kollégáival kon
zultált, majd közölte, hogy ezzel az üggyel meg kelll várni a főnököt. Mire a 
főnök megérkezett és intézkedett, bizony megkeseredett a szájam íze. 

Ha ezt a gyermekkori emléket felnőtt fej jel próbálom elemezni, arra kell gon
dolnom, hogy a könyvtárban mind a tájékoztatás, mind a közönségkapcsolatok 
ál talános szabályait megsértették. A könyvtár vezetője nem tájékoztatta arról 
munkatársait, hogy a környék egyik iskolájával milyen közös akciót kezdeménye
zett; a munkatársak pedig nem ismerték fel , hogy az adot t helyzetben hogyan kell 
viselkedniük annak érdekében, hogy kapcsolatuk a „ jövendő közönséggel" a 
könyvtár számára kedvezően a lakul jon. 

Hazánk gazdasági életében mintegy 10 éve a gyakorlatban is alkalmazzák a 
tájékoztatásnak és a közvéleményformálásnak azt a szintézisét, amelyet idegen 
szóval Public Relations-nek (PR-nek), magyar szóhasználattal pedig kapcsolat
szervezésnek, közönségkapcsolatoknak, környezeti kapcsolatoknak neveznek. 

A közönségkapcsolatok belső tar ta lmát a kölcsönösség határozza meg : a z . 
emberek egymás közötti kapcsolatának kölcsönössége vagy viszonylagossága az, 
ami eldönti a tennivalókat. A kapcsolatok folyamata a kontaktusok és impulzusok 
váltakozó és megszakítás nélküli cseréjéből á l l . 

Utal erre az idegen kifejezés másik fele is (közönség, nyilvánosság, környezet), 
amely meghatározza ezeknek a kapcsolatfolyamatoknak az irányát. A kölcsönös 
irányú kapcsolat-csere rendszerint a közvélemény meghatározott körei között megy 
végbe, amelyek a következők lehetnek: szervezetek, intézmények, csoportok vagy 
egyes személyek, ezek ta lá l ják magukat szemben a nyilvánosság más köreivel. 

A közönségkapcsolatok fogalmát az ilyen emberi kapcsolatok célzott befo
lyásolása alkotja. A hatóerők egyike mint kezdeményező indít el egy folyamatot, 
ami azután tényleges kommunikációs akcióvá fej lődik. Az ilyen impulzus cé l ja : 
kísérlet az érdekek összhangjának vagy azonosságának megteremtésére, hiszen 
ezért indít ják el a kapcsolatlétesítési folyamatokat. 

A közönségkapcsolatok definíciója a tevékenység sokrétűségéből következően 
ugyancsak sokféle tö l tetű. A definíciók között egyaránt megtalálhatók a játékos 
formában és a tudományos meggondolással készítettek. 
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Az egyik megközelítés szerint vannak véletlen, alkalmi és tervszerű infor
mációk. A véletlen információk véletlen események kapcsán jelentkeznek, az 
alkalmi információk valamely fáradozás eredményei; a tervszerű információkat 
pedig valaki tudatosan készíti és juttat ja el a közvéleményhez. A közönségkap
csolatok voltaképpen a tervszerű információval egyenlőek.1 

Eqy másik - igen sokat idézett - összefüggés a cselekedetek és a szavak 
helyesnek ítélt arányát érzékelteti: 

PR = 90%-ban tégy helyesen 
10%-ban beszélj róla2. 

A közönségkapcsolatok az intézmény (a könyvtár) vezetése által koordinált, 
minden részterületre kiterjedő tájékoztatási tevékenység, amelynek célja, hogy 
az intézmény iránt bizalmat keltsen, majd ezt a tevékenységet értékelve a meg
szerzett bizalmat fenntartsa, ápo l ja . 

Az intézmény és környezete a kommunikáció módszerével kapcsolódik egy
máshoz, ezért célszerű az információelméleti megközelítés alkalmazása. A kapcso
latszervezés ugyanakkor a vezetés magatartásformája, ezért nem hanyagolhatók 
el a vezetéstudománnyal való összefüggései. A közönségkapcsolatok gyakorlása 
nem azért a vezetés koncepciója, mert kielégítő szakismeretekkel csak azok ren
delkeznek, akik egy intézmény élén ál lnak, hanem azért, mert gyakorlat i lag al ig 
van olyan esemény vagy döntés, amely bizonyos fokig ne érintené ezt a tevé
kenységet. 

A gyakornoktól az igazgatóig a könyvtár valamennyi munkatársa a közönség
kapcsolatok fontos hordozója. A vezetésen múlik, hogy ennek a hordozónak a 
töltése pozitív-e vagy negatív. Szinte nyilvánvaló a kapcsolat a pszichológiával és 
a szociológiával is, ez az egyes embercsoportok véleményreakcióinak felmérésénél, 
a mondanivaló tartalmának meghatározásánál egyaránt szemünkbe tűnik. 

Melyek a^ok a feladatok, amelyeket a hatékony PR-tevékenységnek be kell 
töltenie? 

Ezek: 
— a könyvtár alaptevékenységének alátámasztása; 
— valamennyi kommunikációs eszköz felhasználása a kitűzött célok érdekében; 
— tájékoztatás a könyvtáron belül minden munkatársra ki ter jedően; 
— kapcsolattartás és együttműködés a különböző szervekkel és szervezetekkel; 
— tapasztalat- és véleménycsere a többi kulturális intézménnyel. 
A közönségkapcsolatok műveletei mindig részterületeken folynak le, ezek 

egyes fázisait a könyvtár közönségének egyes csoportjait felsorolva tekintjük át. 
A könyvtár közönségének ál talunk alkalmazott csoportosítása - amely a belső és 
külső kapcsolatok csoportképző ismérvét használja — bizonyos általánosítás ered
ménye, de ettől lényegében egyik felosztás sem különbözik. Nem tér el a lap jában 
véve a más szocialista országokban alkalmazott csoportosítás sem, esetleg az el
nevezésekben lelünk különbségre. 

A PR műveletek tehát a következők: A belső kapcsolatok ápolásával a könyv
tár saját munkatársaihoz fordul . Tudatosan és tervszerűen tájékoztatja dolgozóit 
az intézmény múlt járól , jövőbeni elképzeléseiről és azokról a gondokról , amelyek 
megoldásában a könyvtár saját munkatársaira támaszkodik. 

Egyet kell értenünk annak a lengyel szakembernek a véleményével, aki igen 
érzékletesen fogalmazta meg a belső tájékoztatás lényegét: „ A jó l informált dol 
gozó olyan munkatárs, aki ötletekkel, javaslatokkal, elgondolásokkal segíti a mun-
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kahelyi célok megvalósítását, míg a rosszul informált dolgozó alárendelt szerepet 
játszik, hiszen mechanikusan, lélektelenül végzi azt, amit számára előírtak."3 

Szociológusok kiszámították és igazolták, hogy minden ember hatókörében 
át lagosan 50-en szerezhetnek elsődleges információkat az egyént leginkább ér
deklő (például a munkahelyre vonatkozó) kérdésekről. Jelenti ez a rokonokat, ba
rátokat, ismerősöket, kártyapartnereket stb., akik tehát a könyvtárról az ott do l 
gozók révén ismereteket szereznek. Az ötvenes szám önmagában nem nagy, de ha 
szorzóként alkalmazzuk, például egy 50 főt foglalkoztató megyei könyvtárnál, 
eredményként 2500 embert kapunk; ami egy-egy vidéki város esetében nem le
becsülhető. 

Jellemző megállapítás tehát, hogy az intézményhez legközelebb ál ló közvéle
mény, amellyel kapcsolatban van : a saját dolgozói. A munkatársaknak szóló 
mondanivaló három típuskérdésben foglalható össze: 

- honnan indultunk? 
- hol tartunk most? 
- hová törekszünk? 
A /cözönségícapcso/atoíc talán legfontosabb iránya, amely a külső kapcsolatok 

körében az olvasót vagy potenciális olvasót veszi célba. A mondanivaló megfele
lően hangolt érveket keres, igyekszik közlésének személyes jel leget, közvetlen és 
konkrét tartalmat adn i . 

A közönségkapcsolatok gyakorlása körülbelül az a lábbi logikai vázlat szerint 
épül f e l : 

- melyek a könyvtár ,,erős" pontjai , és milyen feladatoknak tud eleget tenn i ; 
- milyen a könyvtár szervezete és ez milyen előnyöket jelent az olvasókra 

nézve; 
- kiket kíván a könyvtár elsősorban olvasókörébe bevonni és milyen segít

séget tud nyújtani nekik; 
- hogyan kapcsolhatók össze az olvasók igényei és a könyvtár ál tal nyújtott 

szolgáltatások. 
A külső kapcsolatok körében az irányító, valamint a társadalmi szervek mind

egyike kapcsolat-típusként is külön figyelmet érdemel. 
A könyvtár számára nem lehet közömbös, hogy ezek a szervek hogyan véle

kednek tevékenységéről. Ha a könyvtár arculata bizalmat keltő, a döntések, rang
sorolások szubjektív eleme javára bi l lentheti a mérleg nyelvét. 

Éppen ezért a könyvtár teljesítményeinek méltó és nem hivalkodó módon 
történő bemutatása fel tárhat olyan eredményeket is, amelyeket a kötelezően elő
írt jelentések vagy beszámolók nem tartalmaznak. 

Ha egy könyvtár az országhatárokat túl lépve, külföldre is tekint, PR-tevékeny-
ségében jelentős szerepe lesz a nemzetközi kapcsolatoknak. Kiinduló szempont
ként kell itt tudomásul vennünk, hogy a külföldi közönség nem a hazainak meg
többszörözése, hanem ott más mentalitású közvéleménynek, a hazaitól eltérő 
ítéleteivel kell megküzdenünk. 

A sajtó - és ezen mindig valamennyi tömegkommunikációs eszközt kell érte
nünk — óriási hatalmának felismerése teszi szükségessé, hogy a könyvtár sajtó
kapcsolatait a lehető legnagyobb gonddal ápol ja. A sajtó képviselői vélemény
irányítók, szerepük jelentős. Három ellenséges újságtól - mondotta Napoleon -
jobban kell félni , mint ezer szuronytól. A sajtókapcsolatokkal a későbbiekben a 
tömegkommunikációs eszközök tárgyalásánál részletesen is foglalkozunk. 
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Az, hogy a közönségkapcsolatok ápolása magatartásforma, megmutatkozik 
abban is, hogy a könyvtár számára mindenki közönség. A könyvtári épület előtt 
e lhaladó járókelő, a telefonon, a személyesen vagy írásban érdeklődő. Éppen ezért 
a külső szemlélő — mint a könyvtár közönsége — szempontjából nagyjelentőségűvé 
válhat sok apróság. Ide tartoznak: az olvasókkal foglalkozók elutasító vagy szol
gálatkész magatartása, a hivatalos levélpapír külső alakja, a levelezés formája 
és stílusa, az ügyekkel való foglalkozás milyensége, gyorsasága. 

A könyvtár megnyerő külseje, az olvasókkal foglalkozó munkatársainak d ina
mikus magatartása vonzó hatást gyakorolhat a közönségre. Ezt fokozhatja az a 
légkör, amit a berendezés és a könyvek elhelyezése jelent. Olyan összbenyomást 
gyakorolhat, amelyben az olvasó otthonosan érzi magát és szívesen keres fel 
újból is. 

Láthattuk, hogy a közönség különböző csoportjaival való kapcsolattartás a 
tájékoztatás eszközeivel nemcsak egyirányú, hanem kétirányú folyamat, hiszen 
nemcsak a vezetés informál „ l e fe lé " és a könyvtár egésze „k i fe lé" , hanem az 
eközben kiváltott reakciókat, véleményeket és ellenvéleményeket is vissza lehet 
csatolni. A visszafelé áramló információk a környezet reakcióit tartalmazzák. 

A tájékoztatásnak a környezetben, a közvéleményben kifejtett hatását az intéz
mény abból a célból vezetheti vissza önmagához, hogy a megtett vagy tervezett 
intézkedéseket ellenőrizze, korr igál ja. A tájékoztatásnak ezt a faj ta visszavezetését 
a híradástechnikából kölcsönzött fogalommal „visszacsatolás"-nak nevezzük. 

A könyvtári munka közönségkapcsolatait a kommunikációs eszközök közvetí
tésével, segítségével fejthetjük ki. A kommunikációs eszközök osztályozása több
fajta szempont szerint lehetséges, jelen esetben csoportképző ismérvként a kom
munikáció típusát használtuk. Ezek szerint megkülönböztetjük a személyes, a cso
port-, és a tömegkommunikáció eszközeit. 

A könyvtárak gyakorlatában a személyes kommunikáció írásban vagy szóban 
történhet. Az írásos kommunikáció (levelezés, tájékoztatók, ajánlójegyzékek stb.) 
szabályai rendkívül egyszerűek: mégis, a je lenlegi gyakorlat sok kívánnivalót hagy 
maga után. Valamennyi, a könyvtárnál készülő, személyes felhasználásra kerülő 
írásos anyagnak közös tartalmi és formai követelménye van. A tartalom legyen 
világos, udvarias, nyelvileg helyes, érvelésében megalapozott, és valóban személy
hez szóló. A formai alapelvek is rendkívül egyszerűek: ki fogástalan külső alak, 
helyesírási és gépelési hibák nélkül. 

Az írásos kommunikációnál komplexebb feladat és több felkészültséget igényel 
a személyes tájékoztatás eszközeinek alkalmazása. Ez lehet egyszerű információ, 
felvilágosítás, de válhat bonyolult vitává is, ahol két személy szellemi küzdelmet 
folytat valamely kérdés eldöntésére. 

A könyvtárak életében a csoportkommunikációnak három olyan faj tá ja van, 
amelyről részletesen is szólni érdemes. Ezek: 

— a rendezvény-típusú tájékoztatás (konferenciák, szimpóziumok, kerekasztal
beszélgetések, stb.); 

— a speciális nyomtatványok; 
— a zártterületi hirdetmény. 
A rendezvények célját vi lágosan kell látni a szervezés első pi l lanatától kezdve 

és e célnak kell alárendelni a rendezvény típusát is. Fontos, hogy a konferenciát 
rendező könyvtár a rendezvény témájában a legkorszerűbb és naprakész ismere
tekkel rendelkezzék és azokat ad ja tovább. Nem szabad szem elől téveszteni a 
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konferencia célját, amely az információ közvetítés és továbbítás, nem pedig ön
magában a rendezés öncélú nagyszerűsége. 

A speciális nyomtatványok közül a könyvtár munkatársainak tájékoztatását 
szolgálják a belső lapok és beszámoló jelentések. A belső lap sajátos tájékoz
tatási eszköz, fe ladata egyértelmű: kommunikációs híd a könyvtár társadalmi és 
gazdasági vezetése, valamint munkatársaik között. Nem könnyű fe ladat ezt az 
összekötő szerepet, amelynek célrendszere igen összetett, hivatotton betölteni. 

A tömegkommunikáció eszközei között tart juk nyilván a plakátot, a vásárokat 
és kiállításokat, a nyomtatványokat - ezen belül a nyomtatott sajtót —, valamint 
az elektronikus tömegkommunikáció gyermekeit: a fi lmet, a rádiót és a televíziót. 

A tömegkommunikációra jellemző, hogy a közönséggel, a közvéleménnyel 
á l ta lában az újságírók közvetítésével kerülünk kapcsolatba. Itt lesz jelentősége a 
könyvtár jó l gondozott sajtókapcsolatainak, az esetleges „ h á z i " újságírónak. Ebben 
az összefüggésben szólni kell egy olyan speciális rendezvényről, amelyet kifeje
zetten az újságírók számára rendezünk, ez pedig a sajtókonferencia. 

A könyvtárak által megrendezett sajtókonferenciák eredményesen segíthetik 
az intézmény társadalmi e l - és megismerését. A sajtóértekezletek eredményessége 
azonban csak abban az esetben elvi tathatat lan, ha előkészítésük, megszervezésük, 
lebonyolításuk során a szükséges feltételeknek eleget teszünk, hibás szervezéssel 
ugyanis a könyvtár többet árthat magának, mint használ. 

A konferenciáknak á l landó részét képezi a sajtóanyag. Fontos, hogy csak 
olyan információkat tartalmazzon, amelyek a konferencia témájának jobb meg
értéséhez szükségesek. Az írásos anyag a szóbeli tájékoztatónak csak kiegészítése, 
nem rögzített változata. A szóbeli információkat viszont úgy kell összeállítani, 
hogy ki kell hagyni belőlük a lényegtelen szempontokat és hangsúlyozni kell a 
rendező ál tal fontosnak tartott kérdéseket. A nyilatkozó és jelenlevő munkatár
saknak felkészültnek kell lenniük a könyvtár tevékenységével kapcsolatos bár
milyen témában. 
Tisztelt Ha l lgatóság! 

Személyes példával kezdtem, engedjék meg, hogy azzal is fejezzem be. Tar
talékos katonai szolgálatot teljesítettem az egyik vidéki városban, minden estém 
szabad volt, s egyik alkalommal utamba esett a könyvtár. A szeretetre méltó 
könyvtáros az egyenruha láttán vagy tíz évvel f ia ta labbnak nézhetett, s én is 
nagy kedvvel t i tkoltam el , hogy megjártam már néhány nagy hazai és külföldi 
könyvtár olvasótermét, szabadpolcos folyosóit. Olyan részletesen magyarázott el 
minden tudnivalót, hogy igyekezete láttán csak örülni lehetett annak, milyen szí
vesen ál l egy betévedt f iatal katona rendelkezésére. 

Ügy érzem, volt valami közös, de ugyanakkor eltérő, a gyerek- és az ifjúkori 
könyvtáros között. Egyikük sem hallott a közönségkapcsolatokról, viszont az utóbbi 
ösztönösen is átérezte azok fontosságát, és gyakorolta. 
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A KÖNYVTÁRAK KAPCSOLATAI A TÁRSADALMI SZERVEKKEL 

Horváth Gabriella 

Pártunk következetes pol i t ikai vonala a biztosíték arra, hogy könyvtárpolit ikai 
tevékenységünket, gyakorlatunkat szilárd ta la j ra építhetjük. Az országos köz
művelődési aktíván Övári Miklós elvtárs e tényt bevezetőjében így fogalmazta 
meg: 

,,Ez a szilárd talaj mindenekelőtt a szükségletekhez igazodó, de alapelvekben, 
cél jában és módszerekben változatlan poli t ika, amelyet a Magyar Szocialista 
Munkáspárt az el lenforradalom után kialakított, kipróbált és továbbfe j lesz te t t . . . 
A gazdasági munka mellett és azzal szoros összefüggésben a szocializmus építé
sének egyre inkább kulcskérdése az ideológiai és kulturális feladatok megoldása, 
a szocialista tudat és életmód alakítása, fejlesztése társadalmunk minden rétegé
ben. A közművelődés ennek nem egyetlen, de nélkülözhetetlen eszköze." 

Az MSZMP Központi Bizottságának márciusban hozott közművelődési hatá
rozata a könyvtárak helyét és szerepét is ki jelöli a közművelődésben. A nevelési 
és tájékoztatási funkció mellett hangsúlyozza az olvasók körének bővítésében, új 
olvasói rétegek megnyerésében a kapcsolatteremtés, együttműködés további út
jának keresését társ könyvtárak, kulturális intézmények mellett a tömeg- és társa
dalmi szervezetekkel. Azaz: az igényeknek elébe kell menni. 

A Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár éves, középtávú és távlati fejlesztési 
tervében e fontos feladat megfogalmazódott, ezért dolgozunk, s mindnyájunk 
meggyőződése az, hogy megyénk könyvtárosainak zöme megérti és dolgozik azért, 
hogy az alapvető funkció megtartása mellett gazdagítsa azokat a lehetőségeket, 
amelyek az olvasáshoz, a könyvhöz, megyénk lakosságának szakmai, pol i t ikai, 
világnézeti arculatának formálásához elengedhetetlenek. Vagyis: a közművelődési 
könyvtári hálózattal párhuzamosan működő egyéb könyvtárak kapcsolatainak el
mélyítése mellett nélkülözhetetlen a tömeg- és társadalmi szervezetekkel és az 
üzemekkel való kapcsolatok szervezeti és tartalmi formáinak bővítése, erősítése. 

Megértettük, hogy feladataink a kapcsolatteremtésnél megalapozott előkészítő 
munkát igényelnek. Nekünk számolnunk kell 

- a múlt örökségéből származó problémákkal, 
- a kezdeti eredmények továbbvitelénél jelentkező feladatokkal, amelyek új 

minőséget is feltételeznek, 
- ki kell elégítenünk egy olyan igényt, amely már ma is elég erőteljesen 

feszít. Ebből az következik, hogy a jövő ugyanezt sokkal magasabb szinten, hatá
rozottabban megfogalmazva kéri majd tőlünk. 

A társadalmi szervezetekkel való kapcsolatteremtésben vezérelvünk volt és 
marad a jövőben is: olyan közös munkát vál lalni és végezni, amely valóban a 
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kölcsönösségen alapszik, s mint eszköz szolgálni tudja a közös ügyet, a magyar 
közművelődést. 

Ezért a kapcsolatok kiépítésénél igyekeztünk kizárni — bár nem mindig siker
rel — azokat a formális elemeket, amelyek helyenként együttműködési szerződé
sekben, különböző szintű megál lapodásokban még napja inkban is előfordulnak. 
Meggyőződésünk, hogy nem a kapcsolatok mennyisége, vagy a jó statisztika az, 
ami e szolgálatot előbbre viszi. Ma már elmondhatjuk, hogy el indultunk a köz
művelődéspolit ikai határozatban rögzített helyes úton, hozzáfűzve azt, hogy a 
kezdeti szakaszt sok felesleges útkeresés, gond, egy-két esetben túladminisztrálás, 
helyenként értetlenség és tapasztalat lanság, kudarc is jel lemzi. 

Nem érezzük közhelynek, ha leírjuk: nagyon mélyről indul tunk a felszabadu
láskor 

Néhány jellemző ada t : Nyíregyházán 1931-ben 36 könyvtárban mindössze 
67 567 kötetnyi könyv volt. Jellemző például , hogy a fogház könyvtárában 500 kötet 
volt az ál lomány, a kereskedőtanonc iskolában csak 350, a közigazgatási tanfo
lyam könyvtárában 432 kötet. A munkások, szegényparasztok olvasó köreit, ezek 
hatását az ál lamhatalom hivatalosan szervezett úgynevezett népkönyvtárakkal 
igyekezett ellensúlyozni. Igy került sor például Nyíregyháza tanyabokraiban száz
száz kötetes népkönyvtárak szervezésére. 

Megyénkben egy-két földbirtokos is „beszá l l " hasonló akciókba. Hogy milyen 
céllal? Idézek: „Lichtmann Ferenc Vasmegyer—Kápolna tanyai földbirtokos a tanyai 
cselédség számára Földmives Olvasókört alakított. Az egyesület részére gazdasági 
és szépirodalmi könyveket vásárolt. Hisszük, hogy ez az odaadó áldozatkészség 
bőven megleli ju ta lmát az értelmessé nevelt és gazdájához ragaszkodó cselédség 
fokozódó munkakedvében és hűségében. Hol ily szép eredményeket ér el a nép
művelés, nem fog tudni gyökeret verni a nép lelkében semmiféle destruktív törek
vés, mert a nép gondolkodásában és érzésvilágában annyira eggyéforr hivatott 
vezetőivel, hogy semmiféle álpróféták ámításainak nem esik áldozatul . . . " (Nyír
vidék, 1931. júl ius 3/3.) 

Milyen volt Nyíregyházán és környékén az úgynevezett egyesületi élet? Erről 
jól áttekinthető kritikai megvilágítást ad »Az 50 éves „Nyírv idék" albuma« egyik 
cikkrészlete: 

„Van ugyan Nyíregyházán néhány egylet és kör, amiknek hivatása volna a 
csönd helyére egy kis pezsgést varázsolni, de ezeknek elég gondot okoz az, hogy 
fennállhassanak. Egyleti szellem al ig van és a tagok a tagsági dí jakat immel-
ámmal fizetik, úgyhogy az egyleti pénztárakban valami nagyobb kezdeménye
zésre nincs is pénz. 

A Jótékony Nőegylet a legagi l isabb, de ez a derék és törekvő kis egylet 
annyi kötelezettséget vál lalt magára, hogy al ig bírja pénzerővel. Most a városi 
szegényház felállítása ta lán javítani fog helyzetén. Az idén már eddig is adott 
életjelt magáról a szüreti mulatsággal, a vezetőség elismerést érdemel ezért az 
újításért. 

A Bessenyei Kör új vezetőségével sokat enged reményleni, pár hónap alatt 
majd elválik, hogy el talál ja-e a közönség szívéhez az utat és kézbe veheti-e 
— amire hivatva van - a vezetőszerepet. 

A polgári olvasó-egylet derekasan megál l ja a helyét és betölti hivatását; de 
nagyobb társadalmi emóciót hiába várnánk tőle. 

A kaszinó pedig a múlt évben megtartott fényes kaszinói bál óta nyugszik 
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babérain. Tulajdonképpeni szépen betöltött hivatásán felül ta lán összes érdeme 
az, hogy kiváló kibiceket nevel a társadalomnak. 

A lown-tennis társaság pedig szegényes sportév után lerakhatja a rakettet 
és téli álomra hajthatja fejét. Ez a reményteljes csemete nagyon messze van at tó l , 
hogy exklusiv tendenciája mellett valaha irányadó szerepe legyen. Hadd tengesse 
vérszegény életét és mentse meg szent Yoland attól a sorstól, ami a másik sport
egyletnek jutott gyászos osztályrészül - a nyíregyházi kerékpár egyletnek. Ez az 
egylet van, de nincs. 

Beállt alvó fakirnak. Tagjai és vezetősége anélkül , hogy feloszlatták volna az 
egyletet, várják a jobb jövőt. Bokros türelmet kívánunk nekik. 

A vadásztársaság kinn a mezőn jól szuperál, de idebenn nem hal lat magáról . 
No de nimródékkal szemben alaptalan követelőzés lenne tőlünk, ha valami köz
életi megmozdulást várnánk tőlük. Ma még igen, de pár év múlva maguktól meg
térnek, mert a nyíregyházi határban olyannyira pusztul az apróvad, hogy a vadász
társaság kénytelen lesz átalakulni kaláber-társasággá. 

Egész légiója van az egyleteknek és társaságoknak Nyíregyházán, ha ezek 
mindenike annyit tenne, mint amennyit lehetne, meg lenne oldva a nagy prob
léma." 

A téma megköt abban, hogy folyamatában érzékeltessem a felszabadulástól 
megtett utat, annak könyvtári, közművelődési vonatkozásában is. Ezért csak né
hány tényre szorítkozom, bizonyítva azt, hogy mennyiségben és minőségben egy
aránt kialakult az a bázis, amelyre a kapcsolatteremtés gazdag skálája, egymást 
segítő tevékenysége kiépülhetett. Szeretném hozzáfűzni, hogy országosan igen 
sok megyei könyvtár régebbi, tartalmasabb és jobb minőségű kapcsolatokról 
számolhat be. 

Költői túlzásnak is meghökkentő lenne, ha azt mondanám, hogy a régi megyei 
könyvtárban azon a közel 560 m2-en csak egy sóhajtásnyi ideig tartózkodtunk. Ez 
a „ sóha j " közel negyedszázadig tartott. Most, a megnövekedett igényeket össze
hasonlíthatat lanul korszerűbb, új könyvtárban szolgálhatjuk. Az új intézmény tár
gyi, személyi feltételei, a j obb tartalmi munka nagyban befolyásolta, ösztönözte a 
kapcsolatteremtés különböző módozatait. Ehhez hozzájárult, szervesen beilleszke
dett a közművelődési könyvtár intézményhálózata, a szakszervezetek megyei könyv
tára és hálózata, valamint az iskolai könyvtárak. 

Jelenleg a 360 tanácsi közművelődési szolgáltatóhelyen túl komoly erőt jelent 
75 egységével a szakszervezeti hálózat és a 410 iskolai könyvtár. A gyakorlat azt 
igazolta, hogy elsősorban e hálózatokkal és könyvtári egységekkel, valamint a 
megye közművelődési intézményeivel kell jó tartalmi kapcsolatot teremteni. Úgy 
érzem, ez Szabolcs-Szatmár megyében sikerült. 

Ma már a közművelődési intézmények kombinációs tevékenysége, együttes 
tartalmi munkája nem formális. A Megyei Tanács Művelődésügyi Osztálya rend
szeres beszámoltató tevékenysége, a Megyei Közművelési Bizottságban való rész
vételünk, vita és javaslattevő jogunk a korábbi együttműködési hiányosságokat, 
átfedéseket egyre inkább kiküszöböli. A Művelődésügyi Osztály javaslatára a me
gye intézményvezetői kéthavonként összeülnek s nemcsak a nagyrendezvényeket, 
kiadványokat, közös akciókat, hanem a részkérdéseket is megvitatják, ö r ü l ü n k a 
közös sikereknek, de együtt vál lal juk a kudarcokat is. 

Ez az együttműködés, amely az intézményvezetők, munkatársak között megyei 
és járási szinten jónak mondható, korántsem olyan ideális a községekben. Helyen-
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ként az értelmetlen rivalizálás, elzárkózás „k i tud többet" , „k i a nagyobb" for
mákban jelentkezik, s a helyenként megmutatkozó hibás fenntartói szemlélet is 
akadálya az egységes közművelődési koncepció kialakulásának. 

Ezzel kapcsolatban egy példára szeretnék hivatkozni. Azon dolgozunk, hogy 
különösen a szatmári részeken, ahol az iskolai és közművelődési könyvtár össze
vonása indokolt - mert külön-külön életképtelenek - , ott szeretnénk ezt 
megoldani , ahol a látogatottság és feltételek vonatkozásában jobbak a feltételek. 
Ha az iskolai könyvtár életképesebb, természetes, hogy a közművelődési könyvtár 
anyagát átadnánk a kultúrház színpada mögül vagy a tanácsház lezárt helyiségé
ből az iskolának. Korábban ez sok helyen el lenál lásba ütközött, bízunk abban, 
hogy a közművelődési törvény, a már megjelent határozatok ezt az akadályt e l 
hárítják. 

Az együttműködésre visszatérve alapvetőnek tartjuk, hogy a Megyei Könyv
tárban és a hálózatban a szakmai ismeretekkel párhuzamosan aktívabb, tar ta l 
masabb pol i t ikai, vi lágnézeti, ideológiai munka folyjék. Ezt a célt segíti a Megyei 
Könyvtár 

- pártcsoportja, 
- szakszervezeti bizottsága, 
- KISZ alapszervezete. 
Mielőtt tevékenységünkről néhány szót szólnék, elöl járóban megemlítem, hogy 

mi a különböző párt-, á l lami- , tömeg- és társadalmi szervezetekben nem passzív 
alkalmi vendégként dolgozunk, hanem intézményünk és a hálózat vezetőinek je
lentős része e szervezetekben társadalmi funkciót töl t be, ki-ki megbízatása és 
érdeklődési köre szerint. Erre a későbbiekben néhány példát szeretnék elmondani . 

Pártcsoportunk különösen az elmúlt négy évben igen aktívan és terv szerint 
dolgozik, ü lésein a „h ivata lból is i l l ik" felszólalások helyett élénk a vita és a 
kritikai szellem. A szakmai vezetés beszámoltatása rendszeressé vált, most egyre 
inkább a hozott határozatok végrehajtásának segítése és ellenőrzése foglalkoz
tatja pártcsoportunkat. Ma már egy-két személyt kivéve konkrét és rendszeresen 
számonkért pártmegbízatásokkal épült ki egy olyan bázis, amely a megyében 
folyó pártmunkának szerves része lett. Pártcsoportunk tagja i a Megyei Pártbizott
ság, a Megyei Tanács Pártbizottsága aktivistái, propagandisták, esti egyetemi 
oktatók, s a Megyei Könyvtáron belül már második éve működő marxista esztétikai 
tagozaton a párton kívüliek, valamint a hálózati báziskönyvtárak vezetőinek be
vonásával magas szintű továbbképzésben részesülnek. 

Könyvtárunk dolgozóinál gyakorlattá vált, hogy a hálózatban végzett vizsgá
latokat, tapasztalatokat megbeszélik az illetékes pártszervvel, pártszervezetekkel, 
a véleményüket, segítségüket kérik a hiányosságok kiküszöböléséhez. Ügy érezzük, 
hogy a kötelező „bejelentkezésnek" a tartalmi kapcsolatok jobb kiépítésénél 
nincs semmi jelentősége. Hozzáteszem, hogy a párt és ál lami szerveink első
sorban a járási székhelyeken és nagyközségekben minden esetben készséggel 
segítettek egy-egy ú jabb lépés megtételében. Természetesen olyan példákat is 
tudnék hozni, ahol a könyvtáros csak a könyvtárost keresi (ez is kell), de gyakran 
ez önmagába visszatérő körré változik. Ezeken a helyeken a könyvtáros beszűkül, 
odatapad a munkahelyéhez, aminek az a következménye, hogy informálódási le
hetőség, a munka végzéséhez elengedhetet lenül szükséges széles társadalmi bázis 
nem épül ki körülötte. Később rádöbben, hogy a helyi vezetés a l ig , vagy soha 
nem veszi igénybe tanácsait, véleményét, javaslatait, helyenként emiatt sértődé-
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kenység, helytelen ítéletalkotás következik be. Közhely, de mindig hangsúlyozzuk: 
kapcsolatot kell teremteni, azt tartalommal kell megtölteni és ti l takozni kell a fe l 
színes, nem tartós (csak mutatós) látszattevékenység el len. 

Pártcsoportunk ezirányban is kezdeményezett. Javasolta, hogy a megyében 
működő iskolai és közművelődési intézmények pártszervezeteinél adjanak meg
bízatást a megyei könyvtárban és hálózatban az arra alkalmasak és felkészültek 
részére patronáló, segítő munkára, legyenek ezek a bázishelyek az agitációs és 
propaganda tevékenység előbbrevívői. 

A társadalmi szervekkel való szorosabb kapcsolat kiépítését nagymértékben 
elősegítette a Megyei Pártbizottság, a Megyei Tanács azon határozata, amely 
szerint a termelési bázisok egy részét kulturális bázissá kell fejleszteni, amelynek 
keretében a bázishelyek tapasztalatcsere-központokká is válhatnak. Kijelölték azo
kat az ipari és mezőgazdasági üzemeket, amelyeknek tárgyi és személyi feltételei 
már most lehetővé teszik az intenzívebb oktatási-közművelődési tevékenységet. 

A bázishelyek kijelölését átfogó vizsgálat előzte meg, amelyben a Megyei 
Könyvtár is résztvett. A termelő üzemekben működő társadalmi szervekkel, akti
vistákkal már a kijelölést megelőzően sikerült kontaktust teremteni. Természetes, 
hogy a határozat megjelenését követően sajátos eszközeinkkel el indulhattunk egy 
jól átgondolt tartalmi tevékenység kimunkálására és annak gyakorlati megvalósí
tására. A bázishelyek könyvtárosaival egyeztettük a tennivalókat, s a Szakszer
vezetek Megyei Tanácsa Központi Könyvtárával sikerült az üzemekben dolgozó 
függetlenített vagy tiszteletdíjas könyvtárosokkal is kapcsolatot teremteni. 

E munkában jelentős szerepet vállalt és kapott a Megyei Könyvtár pártcso
portja mellett a szakszervezeti bizottságunk és KISZ alapszervezetünk is. A Megyei 
KISZ Bizottsággal egyeztetve, valamint a Megyei Tanács KISZ csúcsvezetőségével 
megállapodva KISZ szervezetünk fő feladatként kapta a termelő üzemekben do l 
gozó KISZ szervezetek, klubok munkájával való együttműködést a kölcsönösség 
a lap ján. 

Az új Megyei Könyvtárba való átköltözésünket nagymértékben segítette a Nép
hadsereg egyik alakulata, amellyel kezdetben csak alkalmi találkozásaink voltak, 
ma a rendezvényeink jelentős részére el jönnek. 

KISZ szervezetünk vállalta a könyvtári rendezvények tekintélyes részének szer
vezését, ahová eredményesen mozgósítják az üzemekben dolgozó f iatalokat, a 
szakmunkásképző intézetek tanulóit . Néhány rendezvényt említek, amit a KISZ ön
ál lóan és sikerrel szervez. Ilyenkor a „Könyvtári esték", amelyek keretében Váci 
emlékműsor, mezőgazdasági könyvhónapi rendezvények, csehszlovák és bolgár ki
állítások valamint az „Egy óra beat" rendezvénysorozat, irodalmi estek, úti be
számolók, ankétok szerepeltek. Jelentős részük van abban, hogy az idén az egyik 
olvasótáborunkban ipari és mezőgazdasági szakmunkásképző intézetek f ia ta l ja i 
részére jó eredmények születtek. KISZ szervezetünk segíti a gyermek- és ifjúsági 
könyvtári rendezvényeket, egyik kezdeményezője annak, hogy ez évben a gyermek
foglalkozások száma már tú lhaladta a 130-at, s a felnőtt részlegben erősödik a 
főleg helytörténethez kapcsolódó tevékenység. 

A társadalmi szervezetekkel való kapcsolat nem mindig zökkenőmentes. Nem 
a társadalmi szervezeteket marasztalom el, mivel minden kapcsolat kétoldalú, s a 
mi munkánkból is gyakran hiányzik a kezdeményezés, a kölcsönösség, s olyan 
könyvtárak is vannak, amelyek várják az első lépéseket, de kezdeményezni nem 
kezdeményeznek. Ennek ellenére a következő néhány példát, amelyek a kapcsolat-
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teremtés pozitív oldalát érzékeltetik azért mondom el, mert előre mutatnak, ú jabb 
lehetőség rejlik bennük, s ta lán ezek azok a módszerek vagy módszer-töredékek, 
amelyeket mi is szeretnénk kiegészíteni, s évről-évre gazdagabbá tenni. Itt is zöm
mel a hálózatban folyó tevékenységről kívánok szólni. 

Tiszalökön a könyvtár a tanács vezetőinek javaslatára 1972-ben együttműkö
dési megál lapodást kötött az üzemek, intézmények vezetőivel, rendezvényeiket 
együtt szervezik igen jó eredménnyel. Munkájukban igen szimpatikus az, hogy 
a következő lépéseiket, akcióikat időben tervezik, s kellő erővel rendelkeznek azok 
lebonyolítására is. Jelenleg az Őszi Megyei Könyvhetek megnyitóján dolgoznak. 
Ez a rendezvény egyben megyei megnyitóként rangos irodalmi összeállítással 
készül. 

A kisvárdai Járási-Városi Könyvtár erőssége a társadalmi szervekkel való jó 
kapcsolat. A tanácsi és társadalmi szervek összefogásának eredménye az, hogy 
a közelmúltban Kékese, Tiszabezdéd, Ajak, Benk, Komorad, Nyírlövő könyvtárai 
új , korszerű épületbe költöztek. 

A korábbi években elharapódzott nálunk egy olyan vélemény, hogy a KISZ-
szel nehéz a kapcsolatot tartóssá tenni , egyesek úgy fogalmaztak, hogy „sok 
védnökséget vál lal, de keveset tel jesít". Ma már ezt az elhamarkodott vélemény
alkotást a jelen gyakorlata megcáfolta. A Megyei KISZ Bizottság nemcsak a szak
munkás f iatalok olvasótáborában vállalt jelentős szerepet, ott ta lál juk kezdemé
nyező és kivitelező készségüket a könyvtári munka számtalan területén. 

Könyvtáraink kapcsolata a szocialista munkabrigádokkal a párt- és gazdasági 
vezetés mellett jelentősen a KISZ-re épült. A Megyei Könyvtár sajátos eszközeivel 
segíti a KISZ akcióit. A helytörténeti részlegünk elvégzi az irodalomkutatást és 
kézbe adja azokat a könyveket, folyóiratokat, amelyekre egy-egy vetélkedőre való 
felkészüléshez a KISZ-szervezeteknek szüksége van. Nemcsak előadóteremmel, ha
nem tartalmi lag is igyekszünk segíteni a XI. ODOT kulturális versenyét. Könyv
tárosaink szívesen vál lalnak tájékoztató munkát, szakszerű idegenvezetői tevékeny
séget is a megye irodalmi, történelmi, munkásmozgalmi hagyományainak, emlék
helyeinek megismertetésében. A sóstói KISZ-tábor irodalmi estjeihez örömmel nyúj
tottunk és nyújtunk segítséget. 

A kölcsönösséget az bizonyítja, hogy ugyanakkor Kállósemjénben a KISZ 
maximális segítséget nyújt a könyvtár rendezvényeihez, s az olvasók létszámának 
gyarapításához. Dombrádon a munkás olvasótábor szervezéséhez a Járási KISZ 
Bizottság aktívan hozzájárult. Fehérgyarmaton a munkás olvasók Könyvbarát Körét 
a KISZ alapszervezet segítségével tudták megszervezni. A nyírbátori Városi-Járási 
Könyvtár KISZ-szel való együttműködését jól összehangolt munkatervben rögzítet
ték. A KISZ segíti a 14—18 éves korúak felnőtt részlegbe való átvitelét, amely az 
egész megyében problémaként jelentkezik, segítik az író-olvasó találkozók szer
vezését az ifjúság körében, a könyvtár viszont magáénak érzi a Forradalmi Ifjúsági 
Napok, az Ifjúmunkás Napok, valamint az üzemi napok programjait. Vásáros-
naményban a Járási-Nagyközségi Könyvtár egyik könyvtárosa a KISZ alapszervezet 
t i tkára. Hogy ez mennyiben segíti az együttműködést és a könyvtári feladatok if jú
sági vonatkozásait, számtalan példát hozhatnék a bizonyítására. 

Az Üttörő Szövetséggel való kapcsolataink kezdetben csak a gyermek könyv
hónap rendezvényeire szorítkoztak. Ma számtalan író-olvasó találkozót, játékos 
foglalkozásokat, bábelőadásokat, filmvetítést szervezünk rajoknak, őrsöknek egy
aránt. A Megyei Moziüzemi Vál lalattal történt megál lapodás itt ú jabb lehetőséget 
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teremt, mert ősztől az előadótermünkben rendszeressé tesszük a mesemozit azzal 
a szándékkal, hogy a látogatókat vagy azok egy részét a gyermekkönyvtár vonz-
körébe beilleszthessük. 

Az Üttörő Szövetséggel karöltve szervezzük évenként a gyermek olvasótábo
rokat is. Ez évben Vásárosnaményban a Tisza-parton az úttörőtábor keretei között, 
annak mozgalmi jel legét megtartva (zászlófelvonás, napiparancs, ügyelet, kiscso
portos beosztás stb.) augusztus 22-én indul gyermek olvasótábor. A Városi Könyv
tár a Városi Üttörő Elnökséggel közösen „Jubi leumi fa l iú jság" címmel versenyt 
hirdetett, amelynek értékelése és jutalmazása is közösen történik. Az ápri l isi gyer
mek könyvhónap gyermekrajz pályázatának járási és megyei zsűrijében az Úttörő 
Szövetség jelentős munkát végzett. Nagykál lóban meghonosodott, hogy az úttörők 
a különböző szakköri foglalkozásokat az új könyvtárban tart ják. Mátészalkán 
a csoportos látogatás és a vetélkedők dominálnak a könyvtár és a Városi-Járási 
Úttörő Elnökség együttműködésében. 

Ügy érezzük, hogy a Hazafias Népfronttal közösen végzett munkánk egyre 
több eredményt hoz. A Hazafias Népfront Szabolcs-Szatmár megyei szervezete 
mellett működő munkaközösség éves programjában, annak végrehajtásában tevé
keny részt vállalunk. Ez elsősorban az „Olvasó népért" és az „Olvasó munkásért" 
mozgalom keretei között volt érezhető. 

Az elmúlt években szélesedett a kör. A Hazafias Népfront Megyei, Városi és 
Községi Bizottságaival kapcsolatunk tovább erősödött, a nagy könyvmozgalmak
ban, mint az ünnep i Könyvhét, a Gyermek Könyvhónap, a Mezőgazdasági Könyv
hónap, a Műszaki Könyvhetek különböző szintű rendezvényein ott ta lá l juk a Haza
fias Népfront segítő, szervező erejét, aktivistáit. Könyvtárosaink a Hazafias Nép
front mellett működő közművelődési bizottságok munkájában tevékenykednek. 

Könyvtáraink jelentős része az ál lománygyarapításnál nagy súlyt helyez arra, 
hogy az „Olvasó népért", a „Kel l a jó könyv", az „Olvasónapló pályázat" irodalmi 
anyaga, ha nem is teljes számban, de az érdeklődők rendelkezésére á l l jon. A hon
ismereti körök létrehozásában együttműködünk a Népfront k lubbal , közösen ren
dezünk író-olvasó találkozókat. Közösen rendeztük a „Szovjetunió" és a „Fák lya" 
folyóiratok ankétjait . Kisvárdán az együttműködési megál lapodás a munkásműve
lődést segítő rendezvények szervezésében dominál . Fehérgyarmaton, illetve a fe
hérgyarmati járásban az irodalmi emlékhelyek viszonylag nagy száma miatt a 
Hazafias Népfronttal közösen szervezik az emléküléseket, évfordulókat és az iro
dalmi emlékhelyek megismertetését. Nyírbátorban a könyvtár vezetője a Hazafias 
Népfront Városi Elnökségének tag ja , ez már eleve erőt biztosít az aktív együtt
működéshez. Nyírbátorban és Nagykál lón a Népfronttal való együttműködés te
kintetében kiemelem a Tanyai Napok rendezését, egyáltalán a tanyákon folyó 
közművelődési tevékenység céltudatos koordinálását. Vásárosnaményban a könyv
tár és a Népfront sokoldalú kapcsolatából elismerésre méltó az a következetesség, 
amit a honismereti munkára fordítanak. Együttesen tervezik, irányítják a helytörté
neti dokumentumok gyűjtését, ezek feltárását és népszerűsítését. 

A szakszervezettel való együttműködésnek igen sok csatornája van. Alapvető 
bázis a Szakszervezetek Megyei Tanácsa Központi Könyvtára, s az a korszerű 
szemlélet, amit a SZMT valamint a Központi Könyvtár vezetése képvisel: mindaz, 
ami előbbre viszi a munkásság, a termelőszövetkezeti parasztság, a nők és a 
f iatalok olvasási és más je l legű kultúráját, az legyen együttes munka eredménye, 
ahol mesterséges határokat nem vonnak. 
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A SZMT Központi Könyvtára munkatársaival együtt segíti a közművelődési 
könyvtárhálózatban meglevő gondok megoldását, ha a megyében nehézségekkel 
találkoznak; s a közművelődési könyvtári hálózat dolgozói sem lépnek t i l tott terü
letre, ha a termelő üzemek könyvtárosaival együttműködnek, s f igyelembe veszik 
még az ál lománygyarapításnál is az igényeket, amit az adott területen kölcsönösen 
elégítenek ki. 

A mátészalkai Városi-Járási Könyvtár az üzemekben tár lókat helyez el , nép
szerűsíti a megjelent új könyveket, szakkönyveket. Néhány üzemben közös cikk 
kerül a fal iú jságra, közösen működnek a szocialista munkabrigádok kulturális 
vál lalásainak eredményes teljesítésén. Közös irodalmi estek, kiállítások, b ib l iog
ráfiák bizonyítják, hogy az együttműködés mind erkölcsileg, mind anyagi lag gaz
dagon megtérül. 

Fehérgyarmaton a szakszervezet a munkásművelődést jól szolgálja avval, hogy 
kapcsolatot teremt a szervezetten továbbtanuló dolgozók és a könyvtár között, s 
körükben népszerűsítik a könyvtár szolgáltatásait. Nem ritkák a közös k i rándulá
sok, amit a könyvtárak és a szakszervezetek együttesen terveznek. Pl. egy ilyen 
kiránduláson Szatmár-Bereg irodalmi emlékhelyeivel ismerkedtek, amit összekö
töttek egy mozgókönyvtári akcióval, ahol az irodalmi emlékhelyekre vonatkozó 
műveket a résztvevők szívesen kölcsönözték. 

Ha kapcsolatainkat a mezőgazdasági és ipari termelő egységeknél vizsgáljuk, 
szinte mindenütt a szocialista br igádmozgalomra való alapozás a jellemző. Nem
csak a bázisüzem művelődési gondjaival foglalkozunk kiemelten, hanem aktívan 
támogat juk az „Olvasó munkásért" pályázatban résztvevőket sajátos könyvtári 
eszközeinkkel: propaganda anyaggal , b ibl iográf iákkal , a ján ló polcokkal stb. 

Az idei ünnep i Könyvhetet úgy szerveztük, hogy a találkozók kétharmada szo
cialista br igádok, szocialista brigádvezetők, munkásszállások dolgozóinak körében 
zajlott le. Az érdeklődés és a megjelenés minden várakozást felülmúlt. Az ipari 
és mezőgazdasági munkások kérdései, gond ja i , ál lásfoglalásuk nem egy írót meg
hökkentett és meg gond olkoztatott. Pl. a SZÁÉV sátoral jaújhelyi szállásán vagy a 
MEZŐGÉP és a Házi ipar i Szövetkezet szocialista brigádvezetői körében szervezett 
találkozók több órás vitává alakul tak át. 

Néhány járásban a munkások esti iskoláin hasznos segítséget nyújtanak azzal, 
hogy az oktatás színhelyére viszik a könyveket, legyenek azok szakkönyvek vagy 
szépirodalmi művek, s több helyen próbálkoznak rendhagyó irodalom, földrajz, 
történelem órákkal is. Ügy érezzük, nem eredménytelenül. 

A nagykállói Járási-Nagyközségi Könyvtár együttműködési szerződései az üze
mekkel igen sokoldalúak. Érdeklődéssel fogadják a szakelőadásokat, amiket a leg
ú jabb, s az üzem prof i l jának megfelelő kisfilmek bemutatása követ. A szocialista 
brigádok névadóiról Nagykál ióban és másutt egyre több az annotál t bibl iográf ia, 
amelyeket a szocialista brigádok tag ja i között terjesztenek. 

Fehérgyarmaton rendszeresítették a „Munkásművelődés és könyvtár" címmel 
tartott ankétokat, amelyekre a témától függően 3 - 4 üzem képviselőit meghívják, 
s a szakmához értő vitaindítók előadását a meghívott üzemek képviselőinek tá jé
koztatója követi. 

A vásárosnaményi járásban könyvtárosaink zöme rendszeresen felhasználja 
azokat az alkalmakat, amelyek kedveznek a könyvismertetéseknek, a könyvről való 
beszélgetéseknek, ahol többen dolgoznak együtt, p l . dohánycsomózás, almaválo
gatás. A módszer egy kissé elavultnak tűnik, mégsem az. Ezeken a helyeken több-
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szőr előfordul, hogy előző este benyújtották a könyvtárosoknak az igényt, hogy a 
következő estén miről szeretnének hal lani , p l . az egyik termelőszövetkezeti elnök 
- Mikszáthról lévén szó - kérte, hadd olvassa fel az ott dolgozóknak a kaszát 
vásároló parasztról szóló novellát, mivel az valaha annyira tetszett neki. Az egyik 
ipari üzemben (a vásárosnaményi Ládagyárban) az üzem tíz éves fennállása a lka l 
mából a könyvtár hathatós segítséget nyújtott az üzemről szóló monográfia meg
írásához. Szeretném megjegyezni, hogy megyénkben a levéltár segítségével könyv
tárosaink egyre több üzemtörténet megírásában működnek közre. 

Azt a szerepet, amelyet a könyvtárak az ismeretterjesztésben betöltenek, most 
nem érintem, hiszen az ismeretterjesztés a könyvtárak alapvető fe ladata. Inkább 
arról az összefüggésről szólnék, ami a könyvtárak és a TIT munkája között van. 

Tudjuk, hogy a legjobb könyvtári propaganda sem elegendő önmagában 
ahhoz, hogy közművelődési könyvtáraink jó része az ismeretterjesztés bázisává szé
lesedjék, másrészt a TIT tevékenysége sem gyakorolhat mindenre kiterjedő hatást 
a könyvtári tevékenység nélkül. Ennek tudatában s talán szubjektive azért is, mert 
a TIT különböző szakosztályaiban igen sok könyvtáros dolgozik, a TIT-tel való 
kapcsolatunk jó hagyományokon alapozódott és fej lődik tovább. 

- Az előadók közvetlen segítésére — az ismeretterjesztő munka országos 
tematikájához igazodva — ajánló bibl iográf iákat adunk ki. 

- Segítséget nyújtunk azoknak az i rodalmaknak az összeállításában is, ame
lyet az előadó előadása során ismertet és hal lgatóinak olvasásra a ján l . 

- Az előadók illetve szakosztályok előzetes bejelentése a lap ján fontosabb 
ismeretterjesztő előadásokhoz, témasorozatokhoz könyvjegyzéket készítünk. 

- A TIT által gondozott vetélkedőkhöz a felkészüléshez ajánló bibl iográf iákat 
adunk ki. Ugyanakkor részt veszünk a kérdések összeállításában is. 

- Történelmi, társadalmi, személyi évfordulók alkalmával közös kiállításokat 
rendezünk. Pl. I I . Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulója a lkalmából 
vándorkiállítást. 

- Kezdeményező lépéseket tettünk a járási-városi könyvtárakban működő TIT 
klubok létrehozására. 

- Az irodalmi, helytörténeti, földrajzi, művészeti ismeretterjesztésben könyvtá
runk olvasószolgálata aktívan részt vesz. Szocialista együttműködés és pat-
ronálás a lapján előadássorozatokat, vetélkedőket, honismereti módszertani 
előadásokat tartunk a tiszadobi Megyei Gyermekváros lakóinak. (Itt is első
sorban a szakmunkás tanulóknak.) Hasonló kapcsolatokat szeretnénk ki
építeni a nyíregyházi átmeneti leányotthonnal és a berkeszi gyermekott
honnal . 

- Fokozatosan igyekszünk kifejleszteni a Megyei Könyvtárban az ismeretter
jesztő munka szakirodalmának gyűjteményét. Itt nem csak az ismeretter
jesztés pedagógia i , módszertani i rodalma szerepelne, hanem a népművelés 
minden ágára vonatkozó szak- és segédirodalom is. 

Kedves Elvtársnők, Elvtársak! 

Az elmondottak nyilván nem merítik ki azokat a lehetőségeket, amelyekre 
könyvtáraink a társadalmi- és tömegszervezetekkel való kapcsolatteremtésben 
egyre intenzívebben törekszenek. Min t a bevezetőben említettem, sok még a for
mális elem, van ahol csak a kezdeti lépéseket tették meg, és olyan helyekről is 
tudunk, ahol a munka el sem kezdődött. Az is igaz, hogy a korábbi évekhez viszo-
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nyitva sokkal több eredményről adhattam volna számot. Ezek az eredmények egye
nes következményei az élet által diktált tempónak, a megnövekedett igényeknek, 
s annak, amit Aczél György elvtárs a Központi Bizottság 1974. márciusi ülésén 
megfogalmazott: 

„Erősítenünk kell a marxizmus orientáló kisugárzását és az elvi egység alap
ján a szerteágazó terület tevékenységének központi és helyi összehangolását, 
növelnünk kell ugyanakkor a helyi felelősséget, s a rosszértelmű szétaprózódás
hoz vezető rivalizálás helyett bátorítanunk kell a koordinált , közös célt szolgáló 
kezdeményezéseket. Meg kell ta lá lnunk és támogatni kell azokat a helyi műve
lődési vezetőket, akiknek vannak elképzeléseik, ötleteik, s akik tudnak, mernek 
igent és nemet mondani - s eredményesebben kell terjeszteni, népszerűsíteni jó 
helyi tapasztalataikat. 

Munkánkat csak akkor kísérheti siker, ha mindenütt — megyékben, pártbizott
ságokon és tanácsoknál, üzemekben, termelőszövetkezetekben, intézményeknél — 
annak tekintik a közművelődést, a m i : a polit ikai munka fontos és szerves részé
nek." 

Bízunk abban, hogy megyénk könyvtárosainak válasza egységes igen, és ez 
új lendületet, tenniakarást és minőségi változást hoz megyénk fej lődő közművelő
dési tevékenységében. Meggyőződésünk, hogy ez a szolgálat hozzájárul nagy cé
lunkhoz, dolgozó népünk magas szintű kulturálódásához, marxista- leninista vi lág
nézetének formálásához, anyagi jó létünk növekedéséhez. Ehhez a feltételeink 
adottak, a jelenlegi eredményeink további biztosítéka a megye polit ikai és társa
dalmi vezetésnek értő figyelme, nagyvonalú ösztönzése és segítőkész támogatása 
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A KÖNYVTÁRAK KÖZÖNSÉGKAPCSOLATAI 

Pelejtei Tibor 

A délelőtti előadásokból megértettük, hogy a hazai viszonyokra alkalmazott 
közönségkapcsolatok (a public relations) tevékenységrendszerének minden eszköze 
és kapcsolatteremtési funkciója végső célként a színvonalas olvasási, tájékoztatási 
kultúrát szolgálja. 

Papp István előadásának egyik fő gondolata a könyvtáros személyiségével 
foglalkozott. Szavai valóban lelkiismeretvizsgálatra ösztönöznek mindannyiunkat. 
Ha az önvizsgálatot tettek követik, ha a könyvtáros bizonyítja könyvtárának nélkü
lözhetetlenségét — mégpedig a könyvtári munka egészében - , akkor válhat a 
társadalom ügyévé az egész könyvtárügy is. 

Külföldi példák nyomán feltettünk néhány kérdést. Ilyeneket pé ldáu l : 
„Szükségesnek tartják-e a könyvtárosok, hogy időről időre tájékozódjanak az 

olvasók igényeiről? A könyvtárosok kényelméhez vagy a használók időbeosztásá
hoz kell-e igazodniuk a nyitvatartás óráinak? Meg kell-e ismertetni a tényleges 
és a lehetséges olvasókat a könyvtár szolgáltatásaival? Kívánatos-e felhasználni 
a sajtót, a rádiót, a televíziót a könyvtár népszerűsítésére? Egybevág-e a társa
dalom tudatában élő könyvtári kép a korszerű könyvtár ismertető jegyeivel, vagy 
legalább azokkal a szolgáltatásokkal, amelyekre már most is képesek intézmé
nyeink? Ha nem, kinek a dolga előmozdítani e kép kedvező irányú változását? 

A könyvtárosok száz százalékig kielégítő választ adnának ezekre a kérdésekre. 
A tettek válasza mégis jócskán eltér a szavakétól." 

Folytassuk ezt a gondolatsort, de most már a hazai könyvtárak gyakorlata és 
néhány ismert „esete" nyomán. 

KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT A HAZAI KÖNYVTÁRAKBAN 

Az ország egyik vegyészeti gyárának szakmunkásai azzal a kéréssel fordultak 
egy budapesti könyvtárhoz, hogy szeretnék meglátogatni az intézményt és meg
tekinteni az ott őrzött könyvritkaságokat. A választ bizonyára nem tennék be a 
„Közönségkapcsolatok mintakönyvébe", — ha lenne ilyen. A megkérdezett nagy
könyvtár ugyanis sajnálattal közölte, hogy intézményük - tudományos könyvtár 
lévén — nem tud ja fogadni az üzem érdeklődőit. 

Sokan gondolnak most arra, hogy ez a válasz művelődéspolit ikai, s egyben 
könyvtárpolit ikai szempontból is helytelen, sőt káros volt. A visszautasítás csök
kentette az intézmény iránti bizalmat. Az is kitűnik ebből a magatartásból, hogy 
az említett könyvtárban még nincsen kapcsolatszervezési fe ladatokat el látó szak
ember. 
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Ismeretes, hogy a kedvezőtlen működési feltételek: a könyvtároshiány, a helyi
ségek zsúfoltsága, a kevés polc, a műszaki (például a reprográfiai) felszerelés 
hiánya stb. fokozza a könyvtáros és az olvasó közötti „ távolságot" . Az elégtelen 
feltételek oka legtöbbször arra vezethető vissza, hogy a fenntartók nem ismerik 
eléggé a társadalom fej lődésének és mobil i tásának helyi összetevőit. De ha tá jé
kozottak is, esetleg nem lát ják az összefüggéseket az igények növekedése (vagy az 
igényszint lemaradása) és a könyvtárak működési feltételei között. Kérdéses: ho
gyan is ismernék mindezeket, ha éppen az elégtelen körülmények között dolgozó 
intézmények vajmi keveset tesznek a szakszerű tájékozódás és a fenntartók tá jé
koztatása érdekében. A Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkatársai 
„országjáró" munkájuk során nem egyszer tapasztal ják, hogy az érdekelt vezetők, 
a „beavatot tak" milyen különbözően vélekednek a könyvtárról, a könyvtár funk
cióiról. 

Egy járási könyvtárban az elvégzett munka után, este a fehér asztal mellett 
arról tájékoztatott a könyvtár egyik dolgozója, hogy érdekes felmérést végzett a 
helyi lakosság körében, összevetette a könyvállomány, a gyűjtőkör, a forgalom és 
a lakosság foglalkozási adatai t , és „ izga lmas" következtetésekre jutott az ipa
rosodó járási székhely és a környék lakosainak mobil i tásával kapcsolatban. A vizs
gálatot sajnos nem tudta befejezni, mert a helyi igazgató - munkaerőhiányra 
hivatkozva - nem engedélyezte a további kutatást. 

Ez a kiragadott példa is jelzi, hogy a közönségkapcsolatok visszacsatolásos 
információrendszerét és annak jelentőségét, hasznát még sok helyen nem ismerik. 
De világossá válik az is, hogy a kapcsolatszervezési munka egyik fontos követel
ménye a környezet szociológiai felderítése. Alkalmazkodnunk kell a könyvtár ható
körében élő társadalom elvárásaihoz. Gyakor lat ibb módon szólva, Harold Roth 
amerikai könyvtártudós szavaival: szondázni a terepet és szélesebb körben el
fogadtatni a könyvtárat, mint a közművelődés központi letéteményesét. 

Ma már nálunk is egyre több könyvtáros felismeri a külső könyvtári kapcso
latok tervszerű fejlesztésének fontosságát. A fenntartó szervezetekkel való tudatos 
kapcsolatszervezési munkáról még részletesen is beszámolunk (I. Horváth Gab
riella cikkét). Most csak egy jellemző és követendő példát szeretnék megemlíteni. 
Semmi különös nincs a pé ldában, amely a tájékoztatás és a levelezés témakörébe 
tartozik, csak annyi, hogy f igyelembe veszi a vezetés- és szervezéstudomány mód
szereit és eszközeit. A Pest megyei Könyvtár 1975 végén a tanácsi fenntartó szer
vezeteken kívül a járási pártbizottságoknak is elküldte a könyvtárak statisztikai 
adatairól készült kimutatást. De a szokásos jelentésen kívül — és itt kezdődik a 
p. r. munka! - felkérték a címzetteket a statisztikai rendszerrel kapcsolatos javas
lattételre. Ime részlet a válaszból: 

Pest megyei Könyvtár Igazgatójának 
SZENTENDRE 

Kedves Igazgató Elvtárs! 

A közművelődési könyvtárak statisztikai adatairól készült kimutatást köszö
nettel megkaptuk. A járásunkra vonatkozó adatokat ajánlásainkkal együtt eljut
tattuk a pártszervezeteinkhez is. 
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Élve a bevezetőben adott felhatalmazással, további javaslataink az a lább iak : 
- Javasoljuk, hogy legközelebb a számszaki adatok mellé értékelő útmutatást 

is adjanak azokban a kérdésekben, amelyeket a Megyei Könyvtár mint 
módszertani központ alapvetőnek tart. Meggyőződésünk, hogy konkrét in
tézkedések kezdeményezésével, a jó gyakorlatnak a helyi pártirányítás 
számára történő rendelkezésre adásával a könyvtárügy fejlesztésének to
vábbi lehetősége, tárul fö l . 

- Nem tartjuk el fogadhatónak, hogy egy ilyen átfogó áttekintésből a szak
szervezeti kezelésű könyvtárak kimaradjanak. Merev különállásuk ellent
mond az egységes közművelődési intézményekről - a szakszervezetek által 
is — elfogadott közös ál lásfoglalásunkkal. Kérjük, szíveskedjenek segíteni, 
hogy Dunakeszi nagyközségünkben e vonatkozásban előrelépjünk. Egyben 
a járás valamennyi SZMT könyvtárában szükséges, hogy azok részesei le
gyenek a közös tevékenységnek. 

Elvtársi üdvözlettel; 
(aláírás) 

Vác, 1975. december 9. 

A megyei könyvtár természetesen írt egy köszönő levelet, s azt mondanom 
sem kell, hogy a p. r. előírásainak szellemében: 

MSZMP Váci Járási Bizottsága 
2600 VÁC 

Kedves Elvtársnő! 

Intézményünk vezetése és munkatársai nevében köszönöm a könyvtári statisz
tikai elemzésekhez fűzött hasznos észrevételeiket és javaslataikat, amelyeket jövő
ben a lehetőségekhez mérten érvényesíteni kívánunk. 

- A statisztikai táblázathoz külön mellékletben vagy önál ló anyagként mód
szertanilag is használható értékelést — elemzést és javaslatokat fogunk 
készíteni. 

- Az SZMT adatainak beépítési hiányát mi is érzékeljük. Ennek megvalósítása 
azonban nagy gondot je lent számunkra. Az 1975. év értékelésénél vala
milyen megoldásra törekszünk, ami valószínűleg a későbbi években még 
további csiszolásra szorul. 

Külön örömet jelentett részünkre, hogy könyvtárügyben ajánlásokat juttattak 
el a pártszervezetekhez. Remélem, hogy közös munkánk nemcsak a szűken értel
mezett könyvtárpolitikai tevékenységet segíti, hanem a társadalmi célkitűzéseket is. 

Elvtársi üdvözlettel: 
(aláírás) 

Szentendre, 1976. január 10. 

A kapcsolatfelvételnek a helyi könyvtárak számára hasznos folytatása volt. 
Tudomásunkra ju to t t : az MSZMP Pest megyei Bizottsága 1976. június 18-án hatá
rozatot hozott, amelyben - többek között — a könyvtárak érdekében vizsgálják az 
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anyagi alapok felhasználását. A könyvtárra vonatkozó rész a megye befolyásos 
vezetőivel folytatott megbeszélések, levelezések és ajánlások eredménye. 

Jó példával szolgál az olvasómozgalom és az olvasó munkásért pályázat 
néhány olyan módszere is, amely már f igyelembe vette a közönségkapcsolatok 
alapelveit. 

Már többször is elmondtuk, hogy az olvasómozgalmi munkák tapasztalatai 
szerint ott a legjobbak az eredmények, ahol sokoldalú és gyümölcsöző kapcsola
tok alakultak ki. A könyvtári környezet elsőrendűen kedvező terep a közösségi és 
aktív jel legű művelődés kibontakoztatására - ál lapította meg Papp István „És a 
könyvtár?" című cikkében (Társadalmi Szemle. 1974. 7. sz.). A közművelődési 
tevékenység ugyanis akkor válik mindinkább hatékonyabbá, magasabb szintűvé, 
ha azt az öntevékenység és az aktivitás irányába fejlesztjük tovább. Az önkéntes 
és az önál ló művelődés különböző mozgalmait ilyen aktív és önkifejtő programok
ban kell megszerveznünk. 

Az Olvasó Népért mozgalom kitűnő lehetőségeket kínál a kapcsolatszervezési 
munkához. Jellemző új sajátossága ugyanis, hogy feltételezi az olvasókkal való 
egyéni vagy csoportos beszélgetéseket, az olvasmányélmény feldolgozásának kö
zösségi formáit. Tehát a lap jában a közönségkapcsolat olvasásszociológiai mód
szereire támaszkodik. 

1975-ben, a jubi leumi olvasási program végrehajtása során már kísérleteztünk 
ezekkel az új módszerekkel, és tegyük hozzá, hogy sikeresen! Könyvtárosaink ki
tűnő felkészültségről és jó munkáról tettek tanúbizonyságot. Az Országos Széché
nyi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ részletesen kidolgozott 
foglalkozási módszereit, könyvajánlási javaslatai t egyéni ötletekkel tették színessé 
és változatossá. Helyi olvasómozgalmakat, pályázatokat hirdettek, s bekapcsolták 
a mozgalomba a megyei, üzemi sajtókat és rádiókat is. A munkák során közvetlen 
kapcsolatokat teremtettek a helyi népfrontbizottságokkal, a tömegszervezetekkel, 
az üzemek, vál lalatok vezetőivel. A legfontosabb eredményük pedig az, hogy sike
rült a szocialista br igádokat tömegméretekben bevonni az olvasási program külön
féle rendezvényeibe, foglalkozásaiba. Ezeken a helyeken érdemi kapcsolatokat 
építettek ki a munkásokkal, a f iatalokkal, akiknek — a különböző könyvtári prog
ramok során - megkönnyítették, hogy mihamarabb értő könyvtári olvasókká vál
janak. Sajnos az olvasómozgalmak utcájának árnyékos oldala is van. „Adtá l uram 
esőt, de sarat is" - mondta valamelyik klasszikus magyar írónk. 

Több helyről jelezték például , hogy sokan csak formálisan teljesítik a kultu
rális vállalásokat. A könyvtárral csak a brigádvezetők tart ják a kapcsolatot, a 
könyvtárosok nem ismerik a br igádtagok olvasási igényeit és kulturális felkészült
ségüket. Szerintem a tájékozatlanság vagy még inkább az olvasás mennyiségi 
mutatóinak erőszakolt növelése idézi elő a formalitásokat. 

Előttem már sokan megállapították, hogy a szocialista br igádmozgalom ha
talmas erőt jelent társadalmi és gazdasági fe ladataink megoldásában. Éppen a 
könyvtárosok előtt nem kell bizonygatnom, hogy a mozgalomban milyen erőforrást 
képvisel a műveltség, az olvasottság. És higgyék el, a br igádtagok is egyre inkább 
érzik felelősségüket, osztoznak az üzem, a vál lalat — és tőlünk függően — a 
könyvtár gond ja iban. Kazincbarcika Városi Könyvtárának brigádszerződési szövege 
már ilyen közvetlen kapcsolatteremtési alkalmakat is említ: 
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V Á R O S I K Ö N Y V T Á R 
KAZINCBARCIKA 

3701. Pf. 103. Tel.: 374. 

S Z O C I A L I S T A S Z E R Z Ő D É S 

mely köttetett a Városi Könyvtár és a vál lalat 
szocialista brigádjával az MSZMP (1974) márciusi 

határozata szellemében a meghirdetett „Olvasó munkásért" akcióprogramra, mely 
szerves része a korábban közzétett „Olvasó népért" országos feladattervnek. 

1) A br igád cél feladatának tekint i , hogy minden tag ja , il letve tagságának 
%-a könyvtárunk beiratkozott olvasója lesz. 

2) Fenti szocialista br igád a szerződés aláírásával társadalmi aktivistájává 
válik a könyvtárnak a még több olvasó érdekében. Tehát olvasót szervez 
családi-ismerősei köréből, és nem utolsó sorban más br igádok tagságából 
is. Biztosítják például a bejáró brigádtársuk beiratását, könyvcseréjét, ezzel 
elősegítve a bejáró dolgozók jobb könyvtári ellátását. 

3) A szocialista br igád vál lal ja a könyvtár berendezéseinek és környékének 
karbantartását, esztétikumának fenntartását. 

4) A könyvtár megkülönböztető módon kezeli és ellátja a szerződött kollektí
vájának (br igádjának) igényeit, ha a beiratkozás f iókkönyvtárban történik, 
pl. a kihelyezett tagkönyvtárat ellátjuk informatív (szakkönyv) egységekkel. 

5) A könyvtár bevonja szerződött br igádját minden kulturális megmozdulásba, 
például író-olvasó találkozó. Kívánságukra megküldi a művelődési központ 
programtervét is. 

6) Ha a br igád társadalmi munkát végez a könyvtár számára, arról írásban 
munkaóra igazolást ad . 

7) Ha a br igád teljesíti a beiratkozást, il letve tagtoborzását, saját olvasmá
nyainak mennyiségi és minőségi tervét, arról a könyvtár feljegyzést küld 
kérésükre vagy automatikusan (nem kívánt rész tör lendő) a vál lalat szo
cialista br igádjai t értékelő felettes szervezetének. 

8) A könyvtár a szerződés mását megküldi 
üzemnek, vállalatnak, és kéri annak vezetőségét, hogy ezt vegye f igyelembe 
az értékelésnél. 

Jelen szerződés az aláírással érvénybe lép és hatályban marad add ig , amíg 
a br igád vállalását teljesíti. 

Kazincbarcika, 197 hó nap. 

brigádvezető könyvtárigazgató 

A Fejér megyei SZMT Központi Könyvtára is már a közönségkapcsolatok 
irányelveinek szellemében készítette el a szocialista br igádmozgalommal kapcso
latos akciótervét. Szerzője, Fekete Györgyné figyelembe vette, hogy a publ ic 
relations olyan tevékenységrendszer, amely akciók folyamatából á l l . A helyzetfel
ismerés (a diagnózis megállapítása) után megfogalmazta a célt és hogy azt kinél 
akarja elérni. Régebben az ötletekhez kerestünk valamilyen témát, ez a tervezet 
viszont pontosan követi a kreatív gondolkodás és cselekvés fázisait, amelyek: 

42 



— a logikai fázis, vagyis a téma megfogalmazása, az anyaggyűjtés és a meg
oldáskeresés, 

— az intuitív fázis, vagyis az ösztönös megérzés és a tapasztalatokon a lapuló 
felismerés fázisa, amely az inkubáció (a „ lappangás" ) és a megoldás fe l 
ismerésének szakaszaiból tevődik össze, és végül 

— a kritikai fázis, vagyis a felismerés alapos vizsgálata, hitelesítése és végül 
alkalmazása. 

A hitelesítés módja — Fekete Györgyné tervezetében - a korszerű informá
ciós rendszeren a lapu l . A modern információs rendszernek két iránya van : 

— az aktív tájékoztatás, vagyis az információ kifelé áramlása, és 
— a tájékozódás, vagyis a beérkező információk csatornája. 
E visszacsatolásos („viszonylagos") módszert követi a tervezet is, amikor - az 

utolsó fejezetben - a vélemények és igények begyűjtésére, feldolgozására és 
alkalmazására gondol . 

És most nézzük az akciótervet: 

A FEJÉR MEGYEI SZMT KÖZPONTI KÖNYVTÁR KAPCSOLATSZERVEZÉSI (P. R.) 
TEVÉKENYSÉGE A SZOCIALISTA BRIGÁDOK MŰVELŐDÉSI VÁLLALÁSÁNAK SEGÍTÉSÉHEZ 

(AKCIÓTERVEZET) 

Az SZMT Központi Könyvtár közel 10 éve tart ja feladatának, hogy minél több 
szocialista br igáddal kössön a művelődési vállalás részeként könyvtári szerződést. 

Célunk elsődlegesen az olvasók számszerű emelése volt; 

1967 1972 1975 

Beiratkozott 
olvasók 23 116 26 766 34 902 

Szoc. br igádok nincs nincs 
olvasói adat adat 13 977 

1967 óta alkalmazzuk a máig is gyakorlatban levő könyvtári vállalási formá
kat, amelyek azonban az évek során formálissá váltak, illetve a mai követelmé
nyeknek már nem felelnek meg. 

Háromféle brigád szerződéssel dolgoztunk eddig: 

a) a brigád vál lal ja, hogy tag ja i belépnek a könyvtárba - könyvtári tagság, 
b) a br igád vál lal ja, hogy tag ja i rendszeresen látogatják a könyvtárat és 

előre meghatározott számú könyvet olvasnak, valamint a könyvtár rendezvényein 
képviselik a br igádot - rendszeres olvasóvá válás, 

c) a br igádtag előre elkészített olvasóterv a lap ján olvas - konkrét, egyénre 
szabott vállalási forma. 

E háromféle szocialista brigádszerződésnek tu la jdonképpen az volt a cél ja, 
hogy a fokozatosság elvét betartva olvasóvá, a könyvtárat rendszeresen látogató, 
tudatos könyvtári taggá nevelje a br igádtagokat. Ezek a brigádszerződés-formák 
azonban teljesen azonos szintű vál lalást jelentettek a brigádok számára, függet
lenül attól , hogy a „szocial ista" cím megszerzésére tették-e vállalásukat, vagy a 

43 



„vál la lat kiváló szocialista b r igád ja " címért küzdöttek. A három vállalási forma 
közül leginkább elterjedt a „rendszeres olvasóvá nevelést" szolgáló szerződés, s 
bizony csak szórványosan találkozunk az olvasói ízlést formáló, az egyénre sza
bott, tervszerű olvasást biztosító vállalással. 

Ma, amikor az MSZMP XI. Kongresszusának határozata leszögezi, hogy: „Fon
tos fe ladat népünk, elsősorban munkásosztályunk gondolkodásában és magatar
tásában kibontakozó szocialista vonások általánosítása és terjesztése. Arra kell 
törekedni, hogy társadalmi méretekben teret nyerjen a szocialista br igádok hár
mas követelménye: Szocialista módon dolgozni, élni, művelődni ." 

Ugyanezt hangsúlyozza a közművelődési törvény is: „a munkásművelődés 
ügye szorosan vett polit ikai kérdés is, összefügg a munkásosztály társadalmi vezető 
szerepével. . . . a munkásosztály műveltsége meghatározó érvénnyel bír kulturális 
életünk, a közművelődés tartalmának egészére is". Mindebből következik, hogy a 
szakszervezeti könyvtáraknak elsődleges feladata a munkásművelődés alapvető 
bázisait jelentő szocialista brigádok patronálása, a művelődési vállalások segítése. 

E cél szem előtt tartásával kezdte el könyvtárunk az új könyvtári vállalási 
formák kidolgozását. Ezek a szerződések is a fokozatosság elvére épültek, csak itt 
az elsődleges szempont az, hogy mást vállal a „szocial is ta" cím-ért küzdő br igád 
és minőségileg többet várunk a „vál la lat kiváló szocialista b r igád ja" cím eléré
séért versenyző br igádtól . 

Könyvtárunk komplex p. r. tevékenysége az új szocialista szerződések beveze
tése érdekében: 

a) A könyvtári szerződésformák kidolgozása, f igyelembe véve, hogy a brigádok 
milyen cím elérésére tettek vállalást. 

b) A könyvtári vállalási formák elismertetése a szakszervezeti tisztségviselőkkel 
és a gazdasági vezetőkkel. 

c) A könyvtári szerződéseket hirdető propagandaanyagok készítése (szóró 
cédula, levelezőlap), a könyvtári szerződések ismertetése a Fejér megyei Hírlap
ban és a Fejér megyei Könyvtárosban. 

d) A szakszervezeti könyvtárosok fe ladata i , a szerződéskötés módszere. 
e) A könyvtári szerződésformák megismertetése a szocialista brigádvezetőkkel 

és tagokkal (írásos és szóbeli). 
f) A könyvtári szerződések hatásvizsgálata - időközi és több éves összegző. 

Részletesebben: 

A könyvtári szerződésformák kidolgozása, figyelembe véve, hogy a brigádok 
milyen cím elérésére tettek vállalást: 

Alapvető feladat, hogy a br igádtagok a f o l y a m a t o s ismeretszerzésre, 
műveltségük t e r v s z e r ű emelésére tegyenek vállalást. Ezt szolgálja, hogy a 
régi brigádszerződéssel szemben az új tervezetnél a szerződést a br igáddal a 
vállalati szakszervezeti és műszaki könyvtárak k ö z ö s e n kötik, s a tagok érdek
lődésüknek megfelelően vagy a szakszervezeti, vagy a műszaki könyvtárnak lesznek 
olvasói. 

Újszerű a szocialista szerződésnél az is, hogy a br igád folyamatos művelődése 
érdekében a brigádvezető figyelemmel kíséri a br igádtagok vállalásait. A szerző-
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dés új nyomtatványán lehetőség nyílt arra is, hogy a könyvtáros rendszeresen 
vezesse a br igádtagok által kölcsönzött könyvek, könyvtári rendezvények és az 
azokon résztvevő br igádtagok számát. 

Külön kiemeltük a szocialista szerződések értékelését is, remélve azt, hogy a 
művelődési vállalás teljesítése, illetve nem teljesítése azonos elbírálás alá esik 
majd a gazdasági és társadalmi munka elvégzésével. 

A könyvtári szerződéseket és a vállalás teljesítését bizonyító emléklapot 
— melyet grafikus tervez —, az SZMT Központi Könyvtár nyomdai úton készítteti e l , 
és ezeket a hálózathoz tartozó önál ló és letéti könyvtárak a Központi Könyvtártól 
igényelhetik. A szerződésekhez szükséges propagandaanyagot a Központi Könyv
tár biztosítja. 

A könyvtári vállalási formák elismertetése a szakszervezeti tisztségviselőkkel és 
gazdasági vezetőkkel: 

Ahhoz, hogy az általunk kidolgozott és elkészíttetett szocialista szerződések 
megnyerjék a br igádok tetszését és szívesen vál lal ják is a művelődés könyvtári 
formáját, feltét lenül szükséges, hogy az SZMT kultúrt i tkára, az SZMT Kulturális 
Agit. Prop. Osztálya és a szakmai megyebizottságok támogassák munkánkat. 

A közös szocialista szerződés csak úgy jöhet létre, ha az SZMT vezetősége 
szorgalmazza a párt és szakszervezeti t i tkárokon és a gazdasági vezetőkön keresz
tül a vál lalat i szakszervezeti és műszaki könyvtárak egymáshoz való közeledését, 
annak felismerését, hogy mindkét könyvtár célja azonos: a magasabb általános 
és szakműveltség elérése. 

A könyvtári szerződéseket hirdető propagandaanyagok: 

Könyvtárunknak jó kapcsolata van a Fejér megyei Hírlap Kulturális rovatával. 
Az új könyvtári szerződéseket itt fogjuk bemutatni a nyilvánosságnak, egyben ösz-
szevetni a régi szocialista szerződésekkel, és így is hangsúlyozni a minőségi kü
lönbséget, a folyamatos művelődésre való törekvést. 

Az új könyvtári szerződéstípusokról részletes tájékoztatást közlünk a Fejér 
megyei Könyvtáros szaklapunkban, amelyet minden könyvtárunkhoz el juttatunk. 

A szakszervezeti könyvtárosok feladatai, a könyvtári szerződéskötés módszere: 

Az új szocialista szerződésformákat fokozatosan szeretnénk hálózatunkban be
vezetni, elsősorban a függetlenített könyvtárosoknál (önál ló könyvtárak), valamint 
a letét I. kategóriába tartozó üzemi könyvtáraknál és néhány jól dolgozó, évek óta 
eredményeket hozó letét I I . típusú könyvtárban. 

A szerződésnyomtatványok és az egyéb propagandaanyagok elkészülte után 
az SZMT Központi Könyvtár munkatársai személyesen felkeresnék az érdekelt 
könyvtárosokat és részletesen tájékoztatnák őket az új szocialista szerződésről. 
A szerződésnyomtatványokhoz módszertani levelet is mellékelnénk, amelyben is
mertetnénk az egyes szerződéstípusokat, a szerződéskötés folyamatát és a válla
lások teljesítésének ellenőrzését, a szakszervezeti és a műszaki könyvtár kap
csolatát. 
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Felhívnánk a könyvtárosok figyelmét arra, hogy a szocialista szerződések ha
tását könyvtárunk fel akarja mérni, ezért kérjük, hogy tapasztalataikat, a szerző
dések esetleges hiányosságait, a szerződő brigádok véleményét jegyezzék le, hogy 
a hatásvizsgálat során ezeket hasznosítani tudjuk. 

A könyvtári szerződéskötés módszere az előző évekhez viszonyítva csak annyit 
változik, hogy nem kettő, hanem három példányban készítjük. Ezek közül egy a 
szerződést kötő br igádnál marad és a Br igádnaplóba kell ragasztani. Egy-egy 
példányt kap a szakszervezeti és a műszaki könyvtár. 

A szakszervezeti és a műszaki könyvtáros egymást kölcsönösen tájékoztatják 
a szerződést kötött br igádok tevékenységéről és az értékelést közösen végzik. 

A könyvtári szerződésformák megismertetése a szocialista brigádvezetőkkel 
és tagokkal: 

A könyvtári szerződéskötést hirdető propagandaanyagoknál a szórócédulát 
már ismertettük. A brigádvezetők részére rövid ismertetőt készítünk az SZMT Köz
ponti Könyvtártól kapott módszertani levél a lap ján, amelyet névre szólóan minden 
brigádvezetőnek lakáscímére postázunk. 

Jó alkalom a szerződésformák ismertetésére a brigádvezetők továbbképzése, 
ahol a könyvtáros személyesen hívhatja fel a brigádvezetők figyelmét a könyvtári 
vállalásokra. 

Szorgalmazzuk az önál ló, illetve a letéti I. t ípusú, de önál ló helyiséggel ren
delkező könyvtáraknál a közös brigádlátogatást. Ilyen esetben a br igád a hely
színen kap tájékoztatót a könyvtár munkájáról , a beiratkozás és a kölcsönzés fel
tételeiről és természetesen a könyvtári vál lalásokról. 

A könyvtárosoknak feltétlenül fel kell használni a brigádvezetők és tagok 
tájékoztatására az üzemi lapokat, illetve az üzemi hangosbemondókat, továbbá a 
szakszervezeti és KISZ gyűléseket, a brigádértekezleteket. 

A könyvtári szerződések hatásvizsgálata: 

Az első tapasztalatokat a könyvtári szocialista szerződésformák bevezetése 
után kb. 1—1,5 év múlva tudjuk lemérni. Már az előzőekben említettem, hogy a 
módszertani levélben felhívjuk a f igyelmet a hatásvizsgálatra. Minden könyvtár
típusból előre kiválasztunk néhány könyvtárat, ahol a könyvtáros á l landóan figye
lemmel kíséri a szocialista szerződést kötő br igádokat, — ez mind a három foko
zatú szerződésre érvényes - és észrevételeit feljegyzi. 

Több éves munkát igényel az a hatásvizsgálat, amelynek során tudatosan 
figyelünk és elemzünk egy olyan br igádot (szintén minden könyvtártípusban), ame
lyik a „szocial ista" cím megszerzésére tesz először vállalást, s fokozatosan jut el 
— a bronz-, ezüst-, és aranykoszorús brigádérem elnyerése után — oda, hogy a 
„vá l la la t kiváló szocialista b r igád ja " címért küzdjön. 

Székesfehérvár, 1976. 
(Fekete Györgyné) 

SZMT Központi Könyvtár módsz. e. a. 
8003 Székesfehérvár. Pf. 32. 

(A következő oldalakon bemutatunk néhány nyomtatványtervet.): 
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S Z O C I A L I S T A S Z E R Z Ő D É S 
(az arany-, ezüst-, bronzkoszorús brigádéremért küzdő br igádok részére) 

,,A ma könyvei - a holnap te t te i " 
(Heinrich Mann) 

SZOCIALISTA SZERZŐDÉS 

a vál lalat Szakszervezeti és Műszaki Könyvtára 
és a br igád között, akik a cím 
elérésére tesznek vállalást. 

M i , a br igád tag ja i szerződést kötünk 
a Szakszervezeti és Műszaki Könyvtárral, hogy az ál talános és szakműveltségünk 
emelése érdekében a br igád minden tagja beiratkozott olvasó lesz vagy a szak-
szervezeti, vagy a műszaki könyvtárnál és havonta egyszer meglátogatja a könyv
tárat. 

Vál lal juk, hogy a Műszaki könyvhónap, Mezőgazdasági könyvhónap és a 
Politikai könyvnapok alkalmából szakmai műveltségünk emelése érdekében előre 
meghatározott témában könyvankéton veszünk részt. Szakmai továbbképzésben, 
illetve pol i t ikai oktatásban részt vevő br igádtagja ink ismereteik bővítése érdeké
ben rendszeresen tájékozódnak a tanulmányaikhoz szükséges i rodalomból. 

A br igád tagja inak egy-egy legjobban tetsző, vagy hasznos olvasmány élmé
nyét a br igádnaplóba beírjuk. 

brigádvezető vál lalom, hogy brigádom könyvtári 
vállalását az év folyamán figyelemmel kísérem és ezért a könyvtárost félévenként 
egy alkalommal felkeresem. 

Kelt: 

Szakszerv. Könyvtár Műszaki Könyvtár 

brigádvezető 

A beiratkozott br igádtagok névsora és a kölcsönzött művek száma: évben. 

N é v : I. n.-év II. n.-év II I . n.-év IV. n.-év összesen 

KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK ÉVBEN 

Rendezvények Rendezvények Résztvevők 

megnevezése száma száma 

író-olvasó találkozó 

Irodalmi rendezvény 

Előadás, könyvankét 
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A SZOCIALISTA SZERZŐDÉS ÉRTÉKELÉSE: 

A címért küzdő 
brigád váIlalását teljesítette 

(részben, teljesítette, nem teljesítette). 

Kelt: 

Szakszerv. Könyvtár Műszaki Könyvtár 

br igád vezető 

KEDVES BRIGÁD! 

Könyvtárunk az előző évhez hasonlóan most is szorgalmazza a művelődési 
vállalás részeként a könyvtári szerződések kötését. 

Szeretnénk, ha ebben az évben is megkeresnék könyvtárosunkat és meg
újítanák velük szocialista szerződésüket. A vál lalat i szakszervezeti és műszaki 
könyvtárban szépirodalmi, ál talános, szak- és polit ikai műveltségüket gyarapító 
könyvek közül válogathatnak. Reméljük, hogy minden br igádtag megtalál ja az 
érdeklődésének legjobban megfelelő olvasmányt. 

KÖLCSÖNZÉSI I D Ö : 
Szakszerv. Könyvtár Műszaki Könyvtár 

Hét fő : 
Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 
Szombat: 

Szeretettel várjuk a br igádot : 

Szakszervezeti Könyvtáros Műszaki Könyvtáros 

További feladat, hogy ne csak a tényleges, hanem a potenciális olvasókat is 
f igyelembe vegyük. Főként azokat a munkásokat, városi és vidéki f iatalokat, akik 
még egyáltalán nem olvasnak, vagy olvasnak ugyan (újságokat), de a könyvtárnak 
még nem olvasói. Az 1976-1977. évekre meghirdetett Olvasó munkásért pályázat 
felhívása is utal a kapcsolatbővítés fontosságára, az olvasásra nevelés közösségi 
formáira. A közönségkapcsolatok eszköztárában és a modern propagandamunká
ban számos jó módszer közül választhatunk. 
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A KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÜTŐERE: A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ 

A kapcsolatszervezési munka egyik legfontosabb eszköze és segítőtársa a 
tömegkommunikáció, illetve ennek szervei: a sajtó, rádió és a televízió. Sajnos 
könyvtáraink ritkán élnek használatuk lehetőségeivel. Rendszeres sajtófogadást 
- a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és az Országos Műszaki Könyvtár és Doku
mentációs Központ kivételével — csak elvétve tartanak. A rádiós kapcsolataink 
valamivel jobbak, de esetlegesek. A televízió - illetve egy könyvtáros propaganda-
értekezleten felszólaló megbízottjuk — még csak „siránkozó és ingyen-propagandát 
óha j tó " intézményt lát a könyvtárakban, annak el lenére, hogy nálunk Magyar
országon a tömegtájékoztatási eszközök — többek között - a művelődés és a 
közvéleményformálás csatornái is, és elvileg rendelkezésünkre ál lanak. Val l juk be, 
annak, hogy mostohagyerekek vagyunk a fő oka : nincsenek megfelelő képzettségű 
és felkészültségű szakembereink, akik vál lalkoznának a közönségkapcsolatokkal 
összefüggő sajtófeladatokra és a többi tömegkommunikációs munkára. A szerkesz
tőségek azt szeretnék, ha minél több színvonalas és közérdekű információt kap
nának. Nemcsak híranyagot és meghívókat, hanem olykor kész cikkeket és „bl ikk
fangos" színes történeteket, úgynevezett sztorikat is. 

Egy 100 000 lakosú amerikai város könyvtárának publ ic relations szakembere, 
Mrs. Barbara MICHAELS a következőképpen vélekedik a sajtónak szánt könyvtári 
publ ikáció megírási módjáról (néhány részieta kitűnő írásból): 

- A hosszadalmas bevezető helyett az első mondatokban áruld el a lényeget, 
a sztorit. 

- Mind ig emberekről és történetekről írjál (amire az újságolvasó is kíváncsi); 
a könyvtárat csak úgy mellékesen említsd meg. 

- Az első bekezdés úgy kösse le az olvasó figyelmét, hogy az csábítsa a 
továbbolvasásra. 

- Légy színes, de precíz, szellemes és konkrét. 
- Ha nem tudod elmondani a közleményt tömören, három gépelt o ldalon, 

felejtsd el az egészet. Nincs olyan újság, amely hosszú könyvtári sztorikat 
közölne. 

- Ne a másolatot küld be a szerkesztőknek, és nem írj vékony papíron — nem 
szeretik. 

- Jó, ha fényképet is csatolsz a cikkhez, de egy képen legfel jebb két személy 
legyen (nem etikus, ha az egyik te magad vagy!), és ne kérd vissza a 
fotót a szerkesztőtől, mert bosszantja. 

E néhány jó tanács nekünk is segítséget nyújt a sajtómunka elkezdéséhez. 
Mindenesetre még sok hasonló jó ötletet kell megvalósítani ahhoz, hogy a tömeg
kommunikációs csatornákat valóban birtokba vegyük. Egyebek között azt is, amit 
Berecz József megyei könyvtárigazgató javasol : tegyük érdekeltté az újságírókat is, 
hogy gyakrabban látogassák a könyvtárakat, érjük e l , hogy megismerjék a könyv
tár értékes ál lományát, az újdonságokat és nem utolsó sorban az olvasókat és 
az olvasói közösségeket. 

Az legyen a célunk, hogy a napi lapok legalább hetenként, a folyóiratok két
havonként írjanak egy-egy terjedelmesebb cikket a hazai könyvtárügyről. Megvaló
sulása elsősorban rajtunk múlik . . . 

Éberen f igyeljünk például a könyvtárral kapcsolatos eseményekre. Milyen hír
értékű eseményt vagy beszámolót érdemes közzétenni? 
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— Az évfordulókat, jubi leumokat (alapítási év, vagy az olvasólétszám első 
nagy kerek számának elérése alkalmából) , 

— a helyi ünnepi és helytörténeti kiállítások megnyitását, 
— vál lalatoknál új termék bevezetését, s a könyvtár eredményes szerepét, 
— könyvtári szolgáltatások (például a rendszeres tájékoztató szolgálat, könyv

tárközi kölcsönzés) beindítását, 
— beszámolókat rendezvényekről, olvasómozgalmi eredményekről, 
— közérdekű könyvtár- és olvasásszociológiai kutatások, felmérések, közvéle

ménykutatások stb. eredményeit, 
— a könyvtár segítségével elért műszaki, vagy tudományos eredményeket, újí

tásokat stb. 
Altalános szabály: minden alkalmat meg kell ragadni a közérdekű könyvtári 

mondanivaló publ ikálására, a közvélemény tájékoztatására, a könyvtár társadalmi 
környezetének befolyásolására. A tömegkommunikáció segítségével olyan kép 
(image) kialakítására kell törekednünk, amelynek megléte esetén a közönség 
megbízik a könyvtárakban és a könyvtárosokban. 

A publ ic relations tehát olyan hatékony kapcsolatszervezési tevékenység, amely 
a tájékoztatásnak és a közvéleményformálásnak a szintézise. A tevékenységrend
szeren belül a tájékoztatásnak az a cél ja, hogy az intézmény iránt bizalmat kelt
sen, — majd a tevékenységeket értékelve - a megszerzett bizalmat fenntartsa és 
ápol ja. 

ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK 

Milyen műveletekről, milyen p. r. formákról hallottunk, vagy olvastunk eddig? 
Szó volt a belső kapcsolatok ápolásáról , a külső kapcsolatszervezési feladatokról 
(például az olvasómozgalmakkal és a sajtóval kapcsolatos p. r. munkáról), továbbá 
azokról az aprómunkákról, amelyeknek eszköze a telefon, a felvilágosító szó, a 
levelezés formája és stílusa, az ügykezelés pontossága stb. 

A gyakorlati életből vett példák el igazítanak a kommunikáció különböző tar
talmú és célú típusai között. De az elmondottak azt is példázzák, hogy a magyar 
könyvtárak az utóbbi évtizedekben számos olyan munkát végeztek, amelyek a 
közönségkapcsolatok tartalmi jegyeit viselik. Egy-egy sikeres könyvtári rendezvény, 
olvasómozgalmi kampány, az olvasókörök, olvasótáborok működése a figyelő és 
tájékoztató szolgálat eredményei stb. ösztönösen segítik a közönségkapcsolatok 
céljait is. De csak ösztönösen és nem tudatosan. Ezért ezek az esetek csak 
esetleges mozzanatok; nem egy tudatosan megszervezett tevékenységfolyamat ré
szei, hanem véletlen alkalommal megvalósított esetek vagy akciók. Arról nem is 
szólva, hogy csak elvétve foglalkozunk olyan vizsgálatokkal, amelyek tudományo
san is igazolják (a magunk, de főként a fenntartók részére) a fejlesztési terveinket, 
cél jainkat. 

Ne tévesszen meg bennünket, hogy a közönségkapcsolati eszközök többsége 
megegyezik a propaganda eszköztárával. Csak a felhasználás módja — és termé
szetesen a tartalom - jelzi, hogy a közönségkapcsolat, vagy a propaganda körébe 
tartozik-e a kérdéses eszköz. A könyvtár nyitvatartási idejéről vagy a szolgáltatá
sokról szóló hirdetés például csak így egymagában nem eszköze a közönség
kapcsolat tevékenységének. De, ha ez egy akcióterv része, és kivételesen arról 
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szól a hirdetés, hogy ,,a lakosság kívánságára ezentúl vasárnap délelőtt is nyitva 
lesz a könyvtár olvasóterme", akkor ez a forma a közönségkapcsolat módszerét 
valósítja meg. A sajtó, rádió, televízió könyvtári vonatkozású publikációi már „vér
be l i " eszközök. A könyvtári nyomtatványok, kiadványok, a levelezés stb. és a ki
állítások is lehetőséget nyújtanak a közönségkapcsolat jó működéséhez. 

A kiállításokat említettem. Nos, a könyvtári kiállítás is csak akkor válik 
p. r. eszközzé, ha a közönségkapcsolat javítását, a könyvtár iránti megbecsülés és 
bizalom megszerzését vagy megerősítését szolgálja. Nézzünk egy példát a Könyv
tártudományi és Módszertani Központ gyakor latából : kiállításuk hatványozott fele
lősséggel szolgálta a magyar könyvtárügy iránti elismerés és bizalom ügyét. 
Jelentésükből kitűnik, hogy komplex módszert alkalmaztak kiállítási és kapcsolat
szervezési tervük végrehajtásában. 

Közönségkapcsolat Varsóban 

1976. március 12-én a Varsói Magyar Kulturális Intézetben megnyílt a magyar 
könyvtárak 30 éves fejlődését bemutató kiállítás, amelyet az Országos Széchényi 
Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központja, a Varsói Magyar Kultu
rális Intézet és a Bibliotéka Narodowa (a lengyel Nemzeti Könyvtár) rendezett. 
Nagy tetszést keltett, hogy Zircz Péter lengyel eredetiben mondta el a 15 perces 
megnyitó beszédet. Jelen voltak a lengyel minisztérium könyvtári és külügyi osz
tályainak vezetői, az országos és a városi könyvtárak igazgatói, munkatársai és a 
sajtó képviselői, akik kézbe kapták a megnyitó szöveg lengyel nyelvű sokszorosí
tását. A látogatók és a Kulturális Intézet dolgozóinak véleménye szerint „ i lyen 
szép kiállítást már régen nem rendezett az I n t é z e t . . . " 

A megnyitás programja a közönségkapcsolat (a public relations) elvének 
jegyében valósult meg, például a szemléltetés kérdéskörének megfelelő feladatok
b a n : A Magyar Kulturális Intézet ízléses nyomtatott meghívókat készített. Időben 
felvette a kapcsolatot a Bibliotéka Narodowával, és elkérte az összes varsói 
könyvtárvezető és fenntartó szervezet címjegyzékét. A meghívókat időben és névre 
szólóan postázták. 

A kiállítás megnyitásának időpontja szerepelt az Intézet havi műsorprogram
jában, és a kiállítási helyiség a j ta jánál egy ízléses nagy méretű plakáton, vala
mint az aznap megjelenő napi lapok híranyagában. Az OSZK—KMK még Buda
pestről tájékoztatta levélben a nagyobb varsói könyvtárak igazgatóit a kiállítás 
tervéről és kérte segítségüket a látogatás megszervezésében. A levelek hang
súlyozták, hogy a magyar könyvtárak bemutatása és a kiállítás propagandája 
akarva, akarat lanul publicitást biztosít a lengyel könyvtárügynek is. Sőt, az össze
hasonlítási lehetőség adottságánál fogva alkalom adódik, hogy tájékoztassák a 
közvéleményt a lengyel könyvtárügy napi gondja i ró l , bajai ró l , és így megszervez
zék a közönség támogatását. 

A megnyitót követő fogadáson a sajtó képviselői megelégedetten és örömmel 
vették át a megnyitó beszéd sokszorosított lengyel nyelvű szövegét, amely a fon-
tosabb adatokat, a kiállításon szereplő érdekesebb dokumentumokat és a lengyel 
vonatkozású anyagokat tartalmazta. Másnap a napi lapok ezek a lap ján számoltak 
be az eseményről. 
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A fogadás után a nagy számú közönség bevonult a Kulturális Intézet mozi
termébe és megtekintette a „Könyves Krónika" c. díjnyertes magyar kisfilmet, 
amely a magyar könyvnyomtatás 500 éves évfordulójának emlékére készült. A f i lm 
itt is sikert aratott, és segítete a kiállításon szerzett érzelmi, értelmi folyamatok 
elmélyítését. 

Hasonló cél lal szerepelt a kiállított dokumentumok között a lengyel -magyar 
„könyves" kapcsolatokat illusztráló néhány ősnyomtatvány és fotó is. Látható volt 
például az Országos Széchényi Könyvtár féltve őrzött régi magyar nyomtatványá
nak, a Puerilium col loquiorum formulae-nak a fotója. A könyv lat in, lengyel, ma
gyar és német nyelvű beszédgyakorlatokat tartalmaz és egyetlen ismert példánya 
a krakkói 1531-es kiadásnak. Jóleső érzéssel nézték Bem József lengyel szabad
sághősnek az 1848-as magyar szabadságharc honvédtábornokának arcképét, 
amint szárnysegédje, Petőfi Sándor lerajzolta őt. Egy másik rajzon Bem József 
sebesülés utáni írásgyakorlata volt látható, Petőfi Sándor kiegészítő szövegével. 
Mindezek nem véletlenül kerültek a kiállítási anyag közé. A rendezők előzetesen 
tájékozódtak a varsói könyvtárosok körében afelől , hogy mi érdekelné őket a leg
jobban az Országos Széchényi Könyvtár dokumentumaiból . 

A közvetlen kapcsolatteremtés cél ját szolgálta a kiállítási megnyitó utolsó 
programja, a tá/éírozíatás. Zircz Péter és Pelejtei Tibor a kiállítás mellett i terem
ben a jelenlevő könyvtári szakemberek, a sajtó képviselői és a nézőközönség 
soraiból elhangzott kérdésekre adott választ. Néhány ezek közül: milyen a magyar 
könyvtárosok képzési rendszere?; hogyan áll nálunk a gépesítés ügye?; mi a fe l 
adata a kol lektornak?; milyen az egyházi könyvtárak helyzete?; van-e kapcsolat 
az információs rendszerünk és a KGST információs rendszere között?. Érdeklődtek 
továbbá a magyarországi olvasómozgalmakról, miután több lengyel szerző műve 
is szerepelt az olvasómozgalmi tár lókban és ugyanilyen okból a Kopernikusz-év-
forduló könyvtári kiadványairól. A kiállítás sikerrel zárult, és - a lengyel könyv
tárak kérésére — más városokban is bemutatták. 

A körültekintően megrendezett kiállítás igazi p. r. munka volt. Az előzetesen 
és közösen elkészített tervet (a program forgatókönyvét) a felelősök maradéktala
nul végrehajtották. A kiállításról és a magyar könyvtárügyről megjelent sajtó
cikkek igazolták elképzeléseinket. 

A legértékesebb eszköz, illetve módszer a személyes kapcsolatok tudatos ápo
lása. Számtalan változata van, kezdve a könyvtárosok szolgálatkészségétől a tele
fontájékoztatások, beszélgetések udvarias hangjátó l egészen a könyvtárlátogatá
sok megszervezéséig. E feladatok megvalósításában lényeges szempont a szocia
lista, humanista szemlélet érvényesítése, ami egyébként is társadalmi rendszerünk 
és könyvtárpolit ikánk alaptermészetéből fakad. De így van ez a gyakorlat i mun
kánkban is? - Mindenki nézzen szét a saját por tá ján, mert úgy gondolom, sok 
még a tennivaló. 

• • • 

összefoglalásként: a közönségkapcsolatnak mint tevékenységrendszernek leg
főbb feladata a céltudatos közvéleményformálás a könyvtár elismertetése érdeké
ben. Szemléleti irányelv, amelynek segítségével a könyvtár szolgáltatásaiban és 
az olvasókkal való kapcsolat minőségében is olyan változás következik be, hogy 
az intézmény nélkülözhetetlenné válik minden társadalmi réteg, minden egyén 
számára. Eszközei megegyeznek a tájékoztatás, a propaganda- és a reklámtevé-
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kenység eszközeivel, de módszerében és tar ta lmában céltudatosan sajátos kap
csolati irányelveire támaszkodik. Ű j vonása, hogy az eszközök felhasználásánál 
f igyelembe veszi a tudomány (például a szociológia, a pszichológia, a szervezés
tudomány) és a köznapi tapasztalatok legújabb eredményeit, és humánus be
állítottságával küzd a személytelenség és az el idegenedés el len. 
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