
A 
MAGYAR KÖNYVTAROSOK 
EGYESÜLETÉNEK 
ÉVKÖNYVE 
1977 

NÉPMŰVELÉSI PROPIGMDI IRODI 





MAGYAR KÖNYVTÁROSOK 

EGYESÜLETÉNEK ÉVKÖNYVE 
1977 

Népművelési Propaganda Iroda 

|JP 



Szerkesztette: 

DR. SZÉKELY SÁNDOR 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Év
könyve. 1977. (Szerk. Székely Sándor.) Bp. Nép
művelési Propaganda Iroda. 1978. 68 p. 23 cm. 
02 061.2 (439) (058) „1977" 

ISSN 0133 1949 

Felelős kiadó: Nemes Iván igazgató 
Készült a Népművelési Propaganda Iroda nyomdájában 
Budapest, 6796-78. 
Felelős vezető: Vymeták Ferenc 



TARTALOM 

Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 1977. évi munkájáról ... 5 

Az elnökség tag ja i 12 

A IX. Vándorgyűlésen, Budapesten elhangzott előadások 

Farkasinszky Lajos: Megnyi tó 17 

Dr. Boros Sándor: A közművelődési törvény a fej lett szocialista társa
dalom szolgálatában 20 

Köpeczi Béla: A tudomány és a könyvtárak 26 

Dr. Papp László: A szakmai információ és a szakkönyvtárak 31 

Dr. Héberger Károly: Az oktatás és a könyvtárak 35 

Dr. Remete László: Szobó Ervin a társadalomtudós és a könyvtáros ... 42 

Dr. Skaliczky Józsefné: Irányelvek és zenei könyvtári normatívák a kül
fö ld i és hazai tapasztalatok a lap ján 48 

Dr. Károlyi Ágnes: Tények és számok a szekció tagságáról 56 

ö n á l l ó tanulmány: Dr. Haraszthy Gyu la : Néhány könyvtártörténeti módszer
tani kérdés 62 

3 





BESZÁMOLÓ 
A MAGYAR KÖNYVTAROSOK EGYESÜLETÉNEK 1977. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

Az Egyesület 1977. évi tevékenységét alapvetően a szervezetek munkájának 
megerősödése, önál lóságuk növekedése és a tartalmas szervezeti élet kibontako
zása jel lemezte. Ez a fej lődés egy hosszabb időszak eredménye, je le i már a 
korábbi időszakban is megmutatkoztak, de az Egyesület különböző terület i szer
vezetei, szekciói között még számottevőek voltak a különbségek. Az 1977-es év 
egyértelműen e különbségek csökkenésére utal. 

Az eredményesebb munka elsősorban a terület i , megyei szervezeteknél volt 
jelentős. E szervezetek tervszerű munkájának elősegítése érdekében az Elnökség 
konzultációs megbeszéléseket kezdeményezett, témajavaslatokat adott, amelyek
hez az év folyamán előadókat is biztosított. A szervezetek munkájának koordiná
lása az egyesületi Tájékoztató előzetes rendezvénynaptárának közreadásával 
történt. 

A területi szervezetek munkáját jelzik a számok is: 1975-ben 3 1 ; 1976-ban 
45; 1977-ben pedig 57 rendezvényre került sor szervezésünkben. A mennyiségi 
növekedés mögött tar ta lmi változás is történt, bővült a kifejezetten szakmai tovább
képző je l legű előadások tematikája, amelyek között megtalálhat juk a könyvtár
polit ika, a könyvtári és tájékoztatási munka, a nem hagyományos dokumentumok, 
dokumentumtárak, az olvasáskutatás, a könyvtáros képzés és -továbbképzés, a 
könyvtári szaksajtó és számos más, aktuál is kérdésről szóló előadásokat. 

A szakmai témák mellett az elmúlt évinél lényegesen több előadás hangzott 
el az 1977. évi céloknak megfelelően poli t ikai, kulturális és a könyvtári, tájékoz
tatási munkával összefüggő határterületek problémáiról . 

Ezek az előadások hasznosak és tanulságosak, bővítik a könyvtárosok látó
körét és segítenek a szakmai munkában is. A szocialista embertípus, a demokrá
cia, a kultúrpoli t ika és közművelődés időszerű kérdései, irodalomtörténeti e lőadá
sok, könyvtörténet és könyvművészeti témák jelzik a törekvések megvalósulását. 

Az előadások mellett nőtt a tapasztalatcsere-látogatások száma és fe j lődött 
a szervezetek együttműködése is - nemcsak a megyei szervezetek között, hanem 
a területi szervezetek és a szekciók, valamint bizottságok között is. A megyei szer
vezetek új kezdeményezése volt, hogy gyakran kapcsolódtak más könyvtárak, kul 
turális szervek rendezvényeihez, mozgósították az ezeken való részvételre a tag 
ságot és több volt az ilyen típusú közös rendezvények száma. 

A megyei szervezetek munkáját értékelve a Hajdú-Bihar megyei szervezet 
tevékenysége az Elnökség értékelése szerint igen jó volt. Nemcsak azért, mert 
taglétszáma nagy, megközelíti a 200 főt, hanem mert tervszerűen, rendszeresen 
dolgoztak és igyekeztek erősíteni a megye területén a különböző könyvtárakban 
dolgozó munkatársak közötti kapcsolatot, amely valamennyi együttműködő szá
mára hasznos és előnyös. 
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Élénk volt a szervezeti élet a Fejér megyei szervezetnél. Az év során meg
tartott előadások tematikája széles körű volt és tudatosan úgy választották meg 
a témákat, hogy a mindenkit érdeklő előadások mellett szakosított rendezvényekre 
is sor kerül jön. A tagok élénken részt vettek más szervezetek (szekciók és bizott
ságok) munkájában is. 

A Heves megyei szervezet létszáma elérte a 100 főt és a tagság részére az 
év folyamán számos érdekes és értékes megmozdulást szerveztek. Ezek közül más 
szervezetek részére is példamutató két rendezvény témaválasztása: a képzőművé
szeti kiadványok hasznosítása a könyvtárakban című előadás s az a kezdeménye
zés, amelynek megvalósítása során a könyvtárakban használatos technikai esz
közökkel, azok kezelésével ismertették meg a könyvtárosokat. 

Az Egyesület 1977. évi munkatervében kiemelt feladatnak tekintette a főiskolai 
államvizsgára készülő könyvtárosok támogatását. A lehetőségekhez képest támo
gattuk a felkészülésben tag ja inkat és követendő példának tart juk e téren a 
Heves megyei szervezet kezdeményezését. A szervezet a Megyei Könyvtárral együtt
működve, a Tanács anyagi támogatásával, közösen a Nógrád és Szolnok megyei 
szervezettel több mint 50 fő részére indított konzultációs sorozatot. 

Az Egyesület Elnöksége jónak ítélte a Nógrád, a Szolnok, a Szabolcs-Szatmár 
megyei szervezet, a Vas, a Veszprém és Zala megyei szervezet munkáját is. A fel
soroltak rendszeresen mozgósították, aktivizálták a tagságot, biztosították a rend
szeres, folyamatos szervezeti életet. A Veszprém megyei szervezet viszonozva az 
NDK könyvtárosok 1976. évi látogatását, 10 fővel tanulmányúton vett részt Halle— 
Lipcse—Drezda útvonalon és a szakmai program mellett sor került az Egyesületi 
munka értékelésére, tapasztalatok cseréjére. 

A Vas, Veszprém, Zala megyei szervezet a Szombathelyi Tanárképző Főisko
lával együtt szervezett konzultációt az államvizsgára készülő könyvtárosoknak. 

Az év folyamán alakult meg 85 taggal a Bács-Kiskun megyei szervezet és 
ezzel Győr-Sopron, Csongrád és Tolna megye kivételével már minden megyében 
működik az Egyesület helyi szerve. A Pest megyei szervezet létrehozásának fel
tételei megteremtődtek és megalakulásukra az első negyedévben kerül sor. 

1977-ben a szekciók és bizottságok munkája is eredményes volt. A korábban 
alakul t szekciók munkamódszerei kialakultak és rendszeresebbé vált a bizottsá
gokban folyó egyesületi élet is. 

E szervezetek munkájukat úgy szervezték, hogy az megfeleljen a tagok igé
nyeinek és lehetőségeinek; ennek megfelelően változnak a módszerek, rendszeres 
előadások, nagyobb időközönként rendezett, több napos konzultációk, az írásbeli 
munka, tapasztalatcserék egyaránt megtalálhatók tevékenységükben. Aktívan kap
csolódott az egyesület életébe a beszámolási év elején alakult Társadalomtudo
mányi Könyvtárosok Szekciója, munkája rendszeressé vált és tag ja inak száma 
megközelíti a 200-at. 

A szekciók és bizottságok rendezvényeinek száma az elmúlt évi 42-ről 53-ra 
emelkedett, tar ta lmi lag és formai lag változatosabbá vált. 

A Gyermekkönyvtáros Szekció közel 200 tagot tömörít, az év során két ren
dezvényre került sor és befejeződött a gyermekkönyvtárosok tevékenységrendsze
réről szóló tanulmány anyaggyűjtése, feldolgozása és kiadása folyamatban van. 

A szekció üléseken való részvétel aktív volt, a tagság mintegy 70—80%-a vett 
részt és szerzett hasznos tapasztalatokat az általános iskolai könyvtárak jelenlegi 
helyzetéről és fejlesztési lehetőségeiről szóló előadáson és vi tán, valamint a 
gyermekek részére szervezett iskolán kívüli közművelődés különféle formáiról szóló 
előadáson. 
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Különösen nagy figyelem kísérte az általános iskolai könyvtárak helyzetével 
foglalkozó szekció ülést, amelyen a j ó előkészítés után a felügyeleti szervek és 
hatóságok illetékes munkatársai válaszoltak a kérdésekre. A szekció munkájának 
fejlesztésére a lehetőségek adottak, további szervező munkával az Egyesületi élet 
színvonala bővülhet és színesedhet. 

Az Ifjúsági Könyvtárosok Szekciója közel 40 fővel nőtt, tagja inak száma 180. 
A tagság összetétele sokrétű és ez az év során új feladatok elé állította a szekció 
vezetőségét, amelyet a gazdag témaválasztással, a rendszeres írásos információs 
kapcsolat kialakításával igyekeztek megoldani . Ennek eredménye a tagság nö
vekvő aktivitása és a tagok számának gyarapodása is. 

Plenáris összejöveteleik közül — amelyekre nagyobb részt vidéken került sor -
szakmailag jelentős volt a 14 éven felül i f iatalok olvasmánykiválasztását befolyá
soló tényezők és módszerek, valamint az olvasótábor helye és szerepe az olvasóvá 
nevelésben témájú rendezvények. A kétnapos szekció üléseket könyvtárlátogatással 
és gazdag kulturális programmal kötötték egybe. Munkájukró l többször számolt 
be a szaksajtó és több napi lap is. 

Legnagyobb létszámú szervezetünk továbbra is a Műszaki Könyvtárosok Szek
ciója. Tagjainak száma 538 annak el lenére, hogy az év folyamán többen átléptek 
az ú jonnan alakult Társadalomtudományi Szekcióba. Az év folyamán 14 rendez
vényt tartottak, ezek tematikája kiegyensúlyozott volt, a mindennapi könyvtári és 
tájékoztató munka gyakorlat i , módszertani kérdéseit tárgyaló előadások mellett 
fejlesztési problémák, a nemzetközi környezet megismerése és megismertetése, 
érdekvédelem és aktuál is pol i t ikai előadások szerepeltek a programban. Néhány 
példa jelzi a fent ieket: az információkereső nyelvek aktuális prob lémái ; a sza
badalmi információk és a szabadalmi tájékoztatás; az OSZK szolgáltatásainak 
fejlesztése, könyvtártechnikai berendezések; Helsinki Biztonsági és Együttműkö
dési Értekezlet információs és kulturális problémái, az 50 éves IFLA stb. Hasznos 
kezdeményezése volt a szekciónak a Kossuth Nyomda Fényszedő üzemébe szer
vezett tapasztalatcsere látogatás és a központi rendezvényként megtartott, a 
FEOR-ral kapcsolatos vitaülés. Ez utóbbi eredményeként az Elnökség javaslatot 
jut tatot t el az illetékes szervekhez a könyvtárosok és tájékoztatási szakemberek 
besorolásának felülvizsgálatára és megnyugtató rendezésére. 

A szekció jó kapcsolatokat épített ki az egyesület más szervezeteivel, tag ja i 
mindenkor készséggel nyújtanak segítséget az egyesület egészének munká
jához. 

Az 1977-ben alakul t új szekció, a Társadalomtudományi Könyvtárosok Szek
ciója tag ja inak száma 180. A vezetőség, a tagság aktív, lelkes, kezdeményezéseik, 
eddig i munkájuk biztosítéka e fontos és sok szakembert érintő szervezet további 
munkájának. Rendezvényeik közül szakmai körökben nagy visszhangot váltott ki 
a társadalomtudományi információs rendszer perspektíváiról szóló előadás és vita, 
számos érdeklődőt vonzott a könyvtárak számítástechnikai fejlesztésének irányelvei 
és a társadalomtudományok című rendezvény. A szekció jelentős segítséget adot t 
az Országgyűlési Könyvtár rendezésében sorrakerült Jogi Könyvtárosok Nemzet
közi Szövetsége 6. tudományos ülésszakának lebonyolítására. 

A Zenei Könyvtárosak Szekciója taglétszáma növekedett, publikációs tevé
kenysége megélénkült és rendezvényeik temat ikája, a Könyvtártudományi és M ó d 
szertani Központtal közösen szervezett továbbképző tanfolyama jó l szolgálta a 
tagság szakmai fej lődésének ügyét. Néhány jelentősebb e lőadás: irányelvek és 
zenei könyvtári normatívák a külföldi és hazai gyűjtemények tapasztalatai a lap ján , 
a fonotékák hangtechnikai rendszerei, a szovjet zene története stb. 
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A szekció munkájáról , annak eredményeiről több publikáció je lent meg a 
szaksajtóban is. 

Bővült az Egyesület bizottságaiban folyó szakmai munka. A könyv és könyvtár
történeti bizottság munkájában közel 200-an vettek részt, 10 rendezvényén - elő
adások, tapasztalatcserék, könyvtárlátogatások — ál ta lában 40-50-en jelentek 
meg. Az előadások témaválasztása a könyvtártörténeti kutatásoktól kezdve kiter
jedt a restaurálásig bezárólag számos érdekes kérdésre. 

Az olvasáskutatási és pedagógia i , a könyvtártechnikai és gépesítési bizott
ságok munkája is sokrétű volt. Míg az előbbi munkáját elsősorban a tagok írás
ban történő aktivizálása, a szűkebb konkrét segítségnyújtás, addig az utóbbit a 
rendszeres, jól megválasztott témákon alapuló előadássorozat jellemezte, egyben 
példázva a módszerek és eszközök helyes alkalmazásának gyakorlatát a tagság 
igényeihez igazodva. 

Rendszeres munkát folytatott az osztályozási és indexelési, valamint a bib l iog
ráfiai bizottság is, melynek legutóbbi kecskeméti tanácskozásáról a helyismereti 
munka időszerű kérdéseiről a Könyvtáros 1977. 12. száma is beszámol. 

A központi rendezvények száma - elsősorban a szervezetekben folyó munka 
következtében — a korábbi időszakhoz képest tovább csökkent. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a szervezetek jó l megválasztott és előkészített programja job 
ban igazodik a tagság igényeihez, elvárásaihoz és ennek következtében központi 
rendezvényt csak az átfogó, ál talános érdeklődést kiváltó témákról érdemes tar
tan i . Ezek közé tartozik a Vándorgyűlés, amely 1977-ben már a kilencedik vo l t 

A vándorgyűlésről, amely a közművelődési törvény végrehajtásával kapcsola
tos elvárásokról és feladatokról tanácskozott, a Könyvtáros c. folyóirat részletesen 
beszámolt és a napi lapok is bő tájékoztatást adtak. A rendezvény lebonyolítá
sáért, szervezéséért elsősorban a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársait i l leti 
a közel 500 fő résztvevő nevében az elismerés. 

Az Egyesület kiadványi tevékenysége elmaradt a tervezettől. Folyamatos volt 
az egyesületi Tájékoztató megjelenése, megjelent az 1976. évi Évkönyv és a Könyv
tártudományi és Módszertani Központtal közös kiadásban látott napvi lágot az 
IFLA új alapszabálya. Az „Előadások és vi ták" sorozatban azonban nem je lent 
meg új füzet. A jövőben e sorozat helyett az évkönyvek tartalmi bővítését tervezzük 
a jelentősebb előadások és viták anyagának megjelentetésével. 

Az Egyesület nemzetközi tevékenysége folyamatos volt és bővült. Együttmű
ködési megál lapodást kötöttünk az NDK Könyvtár Egyesületével, amelynek kere
tében kölcsönösen 2 főből álló delegáció vett részt az NDK KE közgyűlésén, illetve 
az MKE Vándorgyűlésén. Felvettük a kapcsolatot a Szlovákiai Könyvtáros Egyesület 
vezetőségével, az együttműködési megál lapodás megkötése 1978-ra várható. Az 
IFLA Világkongresszusán 14 magyar könyvtáros vett részt, az IFLA szervezetei 
közül négynek a vezetőségében képviseltettük magunkat. Az év folyamán az IFLA 
intézményi tag ja lett az ELTE Könyvtártudományi Tanszéke és az OMKDK. Szep
temberben ú jabb Gombocz ösztöndíjasunk kezdte meg tanulmányai t a Kent-i 
(USA) egyetemen. 

Egyesületünk — érdekvédelmi fe ladatainak megfelelően — foglalkozott a könyv
tárosok besorolásának, bérezésének kérdéseivel. 1978. évi feladataink közé tar
tozik, hogy az 1977-ben végrehajott bérintézkedés kihatásait, problémáit feltárjuk 
és lehetőség szerint lépéseket tegyünk a rendelet egységes értelmezésére. 

Az egyesület taglétszáma 1977-ben tovább nőtt, elérte a 2700 főt. A meg
növekedett létszámmal járó adminisztrációs problémákat nem sikerült teljes rnér-
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tékben megoldani , ez károsan befolyásolta a tagság tájékoztatását és az egye
sületi gazdálkodást. 

Továbbra is gondot okoz az á l landó helyiség hiánya és esetenként a rendez
vények megtartása — ugyancsak megfelelő előadóterem hiánya miatt — annak 
ellenére, hogy mind Budapesten, mind vidéken a könyvtárak, tájékoztatási intéz
mények egyre inkább támogat ják az egyesület munkáját. Nem utolsósorban ennek 
is köszönhető, hogy a működési költség növekedését részben néhány egyetemi és 
megyei könyvtár anyagi támogatásával , illetve a Kulturális Minisztérium Könyvtár
ügyi Osztályától kapott jelentős összegű pótkeret felhasználásával ellensúlyozni 
tudtuk. 

Az 1977. év a könyvtárosegyesület életében szakmailag és szervezetileg e lőbb-
relépést jelentett. Sok még a tennivaló, vannak elmaradt feladatok, zökkenők, de 
a kialakult szervezetek tag ja ik lelkes munkájával képesek ezek felszámolására, 
a továbblépésre. 

Kovács Dezső 
főtitkár 
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
1977. évi költségvetésének végrehajtása 

Kiadások 

Rovat Tétel Megnevezés Tervszám Tényszám 

01 2 Mellékfoglalkozásúak bére 12 000, - 11 208 , -

5 Megbízásos munkák 15 000, - 17 438 , -

02 5 Kiküldetés 3 000, - 23 638 , -
6 Reprezentáció 1 000 , - 2 268, -
8 Személyi kiadások 11 000 , - 23 489 . -

03 3 Papír, írószer 12 000 , - 8 283 , -

9 Szállítás 4 000 . - 1 5 1 . -
12 Posta 20 000 , - 21 949 , -

13 SZTK 4 000 , - 4 389, -
15 Szolgáltatások 

Nyomdaköltség 16 000 , - 19 553 , -
Műszaki Szekciónak 23 000 , - 21 000 , -

összesen 121 000 , - 153 000 . -

Bevételek 

51 1 
4 

Tagsági díj (működési bevétel) 
Költségvetési támogatás 

70 000 , - 74 938 , -

KM Könyvtárügyi Osztály 30 000, - 67 000 , -
Közületi támogatás 9 000 , - 27 600 , -

— - 1976. évi maradvány 12 000, - 12 3 5 1 , -

összesen 121 000, - 181 889 , -

1977. évi egyenleg : 28 523,-
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Kiadások 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
1978. évi költségvetési terve 

Rovat Tétel Megnevezés Tervszám 

01 2 Mellékfoglalkozásnak bére 20 000,-
5 Megbízásos munkák 20 000,-

02 5 Kiküldetés 4 000,-
ó Reprezentáció 2 500,-
8 Személyi kiadások (előadói, szerzői díjak, 

Évkönyv tiszteletdíj) 20 000,-
03 2 Papír, irodaszer 12 500,-

9 Szállítás 4 000,-
12 Posta 22 000,-
13 SZTK 5 000,-
15 Szolgáltatás 

Nyomdaköltség 32 500,-
Műszaki Szekciónak átutalás 20 000,-

összesen 166 500,-

Bevételek 

51 1 Tagdíjak (működési bevétel) 80 000,-
4 Költségvetési támogatás 

KM Könyvtárügyi Osztálya 38 000,-
Közületi támogatás 28 000,-

- - 1977. évi maradvány 28 500,-

összesen 166 500,-
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A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ELNÖKSÉGE 
(1976-1978) 

Tiszteletbeli elnök: dr. Mátrai 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
ga tó ja ; 

Bil lédi Ferencné, AGROINFORM osztályvezető helyettese; 
Hernádi Istvánné, a Miskolci Városi Könyvtár igazgatóhelyettese; 
Horváth Géza, a tatabányai József Att i la Megyei Könyvtár igazgató ja; 
Huber Kálmánné, a pécsi megyei könyvtár munkatársa; 
Kerekes Pálné, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tud. munkatársa; 
Kertész Gyuláné, a Debreceni Városi Könyvtár igazgató ja; 
Kovács Ilona, 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 Gabriel la, az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője; 
Sudár Istvánné, a székesfehérvári SZMT Központi Könyvtárának igazgató ja ; 
Szabó Sándor, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem könyvtártudományi 

tanszékének adjunktusa; 
Szita Ferenc, a kaposvári Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár igazgató ja ; 
Takács Miklós, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár igazgató ja ; 
dr. Vajda Erik, az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ 

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

fGyenge Erzsébet, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyv
tárának igazgató ja; 

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

Tremkó Györgyné, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ munka
társa. 
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A IX. VÁNDORGYŰLÉSEN 
BUDAPESTEN ELHANGZOTT 

ELŐADÁSOK 





MEGNYITÓ 

FARKASINSZKY Lajos, Budapest Főváros Tanácsa VB elnökhelyettese 

Tisztelt Vándorgyűlés! 
Kedves Elvtársak! 

A magyar könyvtárak és tájékoztatási intézmények a felszabadulás óta eltelt 
időszakban jelentős szerepet játszottak hazánk tudományos, kulturális, közműve
lődési és műszaki életében egyaránt. Közismert, hogy a felszabadulást követő 
években elsősorban a közoktatás, a művelődés strukturális kérdései megoldásá
ban működtek közre. Tevékenységükkel eredményesen hozzájárultak ahhoz, hogy 
az iskolák, az egyetemek, a könyvtárak és más művelődési lehetőségek a dolgozó 
osztályok számára elérhetővé váltak. 

A közelmúlt évek, nemkülönben az elkövetkezendő esztendők az eddiginél 
nagyobb, jelentősebb feladatokra sarkallták i l l . sarkal l ják őket. Nem kisebb do
logról van szó, mint arról, hogy a közművelődési törekvéseket, a szocialista élet
mód "kialakítását minél eredményesebben segítsék, a tudomány legújabb vívmá
nyainak meghonosítását a társadalmi életben és a termelésben egyaránt támo
gassák. Ennek a felismerése és az erre való törekvés tükröződik az elmúlt évtized 
párthatározataiban, a törvényekben és az intézkedésekben egyaránt. 

Ebbe a sorba tartozik a tudománypol i t ikai , a nőpol i t ikái, az i f júságpoli t ikai, 
a közoktatási és a közművelődési párthatározat, s hogy csak a legutóbbiakat 
említsem, a könyvtári és a közművelődési törvény. Mindezek a határozatok és 
törvények a fej lett szocialista társadalom kialakulásával összefügő új fe ladatok 
számbavételét, korszerű és az eddigieknél hatékonyabb módszerek kidolgozását 
és átgondol t érvényesítését sürgetik. 

Mi sem természetesebb, hogy a könyvtárosok és a könyvtárak tevékenységé
nek jelentősége megnőtt napja inkban és tovább növekszik a jövőben, a velük 
szemben támasztott társadalmi igények pedig felelősségteljes, magas színvonalú 
szakmai munkát kívánnak. Ezt a folyamatot segíti a Magyar Könyvtárosok Egyesü
lete továbbképző fórumok szervezésével, azzal, hogy mint a szocialista könyvtár
ügyet, a könyvtárpolit ikát alakító és fejlesztését elősegítő társadalmi szerv, érdek
közösség, összefogja és önkéntes szervezetbe tömörít i mindazokat, akik cél jai t 
magukénak vall ják. Ezért tekintjük a Magyar Könyvtárosok Egyesületét, a több 
mint 40 éve alakított Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének jogutód já t a 
hazai könyvtár és tájékoztatásügy dolgozói fontos társadalmi szervezetének. 

Hasznos tevékenysége az Egyesület 1972-ben megfogalmazott új alapszabá
lyára épül, amely már figyelembe veszi a könyvtárakkal szemben támasztott ú j , 
megnövekedett társadalmi követelményeket. Fő feladatként je löl i meg a könyv
tárosok szakmai és polit ikai felkészültsége támogatását, tág teret ad a kezdemé
nyezéseknek, a kísérleteknek. De a tapasztalatok elterjesztésében is részt vállal 
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az Egyesület, a többi között évkönyvei segítségével. Más figyelemreméltó publ i 
kációk megjelentetését is támogat ja. A rendszeres informálásban fontos szerepet 
tölt be a havonta megjelenő tájékoztató, amely egyúttal keresztmetszetét is adja 
a szervezeti élettel, a szakmával összefüggő hazai és külföldi eseményeknek. 
A továbbképzést jól segíti az évente megtartott mintegy 80-100 előadás és vita, 
a tapasztalatcsere látogatások, tanfolyamok. Rendezvényei közül a legjelentősebb 
az évi vándorgyűlés, amelyen mindig van lehetőség a különböző könyvtártípusok 
munkatársainak eszmecseréjére, a jobb együttműködés tennivalóinak kialakítására, 
összhangban a könyvtárügy fejlődésének fő irányaival. 

Az idei vándorgyűlés fontos témát választott, amiikor tanácskozását a közmű
velődési törvény és a fej lett szocialista társadalom építése összefüggései megvita
tásának, e fontos ügy szolgálatának szenteli. Közfigyelmet keltő ez azért is, mert 
a tömegkommunikáció, a gépi kultúra terjedésével egyidőben egyre gyakrabban 
hallatszanak olyan nézetek és vélemények, amelyek szerint a nyomtatott betű, a 
könyv szerepe lealkonyulóban van. Egyesek a „Gutenberg Galax is" végét jósolják. 
Ezeknek a nézeteknek alapvető tévedése, hogy a művelődés, a kulturálódás, az 
információszerzés folyamatának különböző funkcióit, részeit próbál ják egységes 
értelmezés helyett egymással szembeállítani. 

Pedig az önművelés, az elmélyült tanulás alapvető eszköze ma és a jövőben 
egyaránt a könyv, a nyomtatott betű. Ezt kiegészíthetik, és ki is kell, hogy egészít
sék, de nem pótolhatják az audiovizuális, a tömegkommunikációs eszközök. A tv-
nézés, a filmezés, a rádióhal lgatás közben jórészt passzív szemlélő vagy hal lgató 
lesz az ember. Az értelmezés lehetőségei — éppen a technikai adottságok miatt — 
behatárol tabbak, szűkebbek és utólagosak. Az olvasás aktív gondolkodásra, a 
szöveg értelmezésére késztet. Mód van egy-egy gondolatsor vagy részlet ismételt 
tanulmányozására. 

Az olvasás előnyei térben és időben szinte kimeríthetetlenek. Az olvasási szo
kás egyéniségünknek szerves része. Az olvasási igény felkeltésének és kielégíté
sének különböző lehetőségei ma már adottak. Ezek közül az egyik legalapvetőbb 
a könyvtár. Több korszerű könyvtárt létrehozó igény, az olvasótermek látogatott
sága bizonyítja, hogy az olvasás nem szükségszerűen magányos időtöltés; ha 
á l ta lában egyéni tevékenység is, a könyvtárban kollektív tevékenységgé válik. 

A könyvtárakat egymástól alapvető funkcióik, társadalmi igénybevételük, szol
gáltatásaik a lap ján különböztetik meg önök. így alakultak ki a tudományos és 
szakkönyvtárak, közművelődési könyvtárak és az utóbbi években egyre t isztábban 
rajzolódik ki az iskolai könyvtárak profi l ja is. 

A legjelentősebb tudományos könyvtárakat 1976-ban 377 ezer olvasó vette 
igénybe, míg a közművelődési könyvtárakba beiratkozottak száma meghaladta a 
2 mill iót. A fővárosi iskolai könyvtáraknak tavaly 76 és fél ezer ál talános iskolás 
és 35 és fél ezer középiskolás rendszeres olvasója volt. 

Lakosainak száma és összetétele miatt különösen fontos a főváros könyvtári 
el látása. Ezért engedjék meg, hogy erről is szóljak. 

A budapesti könyvtári alapel látást a tanácsi, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
hálózata és a szakszervezeti közművelődési könyvtárak biztosítják. A tanácsi könyv
tárak teljes egészükben a lakóterületi el látást szolgálják, míg a szakszervezetek
nek alapfe ladata a munkahelyi könyvellátás biztosítása, s csak kisebb részük, 
mintegy 1 5 - 2 0 % segíti jelentősebben a terület munkáját. 

Az elmúlt évtizedek esetleges könyvtárépítés és telepítéspolit ikája következ
tében a fővárosi könyvtárhálózat sem méretei, sem a felszereltség tekintetében 
nem felel ma még meg az egyre növekvő igényeknek. Ezt a budapesti könyvtáro-
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sok lelkes, szakmailag megfelelő, megbízható munkája sem tud ja ellensúlyozni. 
Ennek következtében a fővárosi könyvtárak nagy részének tevékenysége még min
dig pusztán a könyvkölcsönzésre korlátozódik. Kevés a helybenolvasási, a zene
hal lgatási lehetőség. Nem alakultak ki kellő számban és színvonalon azok a köz
művelődési, közösségi tevékenységi formák, amelyek a könyvkínálásnál és kölcsön
zésnél lényegesen magasabb fokon szolgálnák az olvasók igényeit, segítenék fe j 
leszteni, gyarapítani műveltségüket. 

Felismerve a változás szükségességét, Budapesten már a negyedik ötéves 
tervidőszakban elkezdődött az új közművelődési könyvtárak tervszerű építése és 
telepítése. A könyvtárépítés jelentős helyet foglal el a most folyó ötödik és fe l 
tehetően a további középtávú tervekben is. A 4. ötéves tervben épül t éppen e 
felfogásnak megfelelően az Óbuda i Ifjúsági Házban gyermekkönyvtár, a Marczi-
bányi téren ugyancsak gyermekkönyvtár, a Soroksári úti könyvtár, az Egyesült Izzó 
lakótelepén egy fiókkönyvtár, a Vécsey úti fiókkönyvtár, a XXI. kerületi, és hát 
nem utolsó sorban a Pataky István Művelődési Központ korszerű és modern könyv
tára. Az ötödik ötéves tervben már átadtuk a XIX. kerületi Vörös Hadsereg úti 
könyvtárat, s az ötödik ötéves terv további éveiben terveink szerint felépül s a 
könyvszeretők rendelkezésére ál l majd a Kelenföldi Művelődési Ház könyvtára, a 
XIII., a XVIII., a XX., a IV., a XIV. s a XV. kerületben felépítésre kerülő könyvtárak. 

A könyvtárépítés és rekonstrukció eddig i és tervezett üteme bármennyire meg
gyorsult is - hiszen a korábbi időszakhoz viszonyítva megháromszorozódott - , az 
elmúlt évtizedekben 'keletkezett h ibák egycsapásra nem pótolhatók. A Főváros 
Tanácsának szilárd elhatározása, hogy a 80-as évek során megteremti mindazokat 
a szükséges feltételeket, amelyekre alapozva kiépíthető a kor igényeinek minden
ben megfelelő, korszerű világvárosi könyvtárhálózat Budapesten. A legtágasabb, 
a legjobban felszerelt könyvtár is csak részben felelhet meg feladatainak, ha nem 
kapcsolódik szervesen a közművelődés egész rendszerébe, ha nem építi ki szoros, 
egymás tartalmi munkáját segítő kapcsolatait az oktatási és más művelődési 
intézményekkel. 

Az eddigi törekvések biztatóak. Ezeket kell a jövőben a közművelődési könyv
tárak egész fővárosi hálózatának működésére kiterjeszteni. Engedjék meg, hogy 
Budapest Főváros Tanácsa nevében a Vándorgyűlésnek hasznos és eredményes 
munkát kívánjak. 

19 



A KÖZMŰVELŐDÉSI TÖRVÉNY 
A FEJLETT SZOCIALISTA TÁRSADALOM SZOLGÁLATÁBAN 

Dr. BOROS Sándor kulturális miniszterhelyettes 

A könyvtárak — és szélesebb ér te lemben: a könyv — hagyományosan - és 
ma is! — a közműveltség emelésének egyik alapvető forrása. 

Az a felelősség, amelyet hosszú időn keresztül nagyrészt, esetenként és 
helyenként pedig teljes egészében is a könyvtárak vállaltak magukra a művelő
désben, ma szélesebb körben oszlik meg. Ez kétségtelenül gyarapítja a művelődés 
forrásait, erőit és segíti a könyv és a könyvtárak művelődési szerepének fokozó
dását is. 

A közművelődés ügye az utóbbi években a közvélemény és a felelős poli t ikai, 
á l lami és társadalmi szervezetek figyelmének előterébe került. Jelentős szerepet 
játszott ebben az a tény, hogy alapos előkészítő, elemző munka után a közmű
velődés helyzetét és továbbfejlesztésének feladatai t 1974. márciusában napirend
jére tűzte az MSZMP KB, majd 1976. októberében az Országgyűlés törvényt alko
tott a közművelődésről. Az elmúlt három évben ezek hatására változott a közmű
velődés társadalmi környezete, szélesebb értelmezést kapott társadalmi szerepe. 
Hagyományos intézményeinek ebben a környezetben kell eredményesen tevékeny
kednie. Ezért szeretnék szólni közművelődésünkről át fogóan és a közművelődési 
könyvtárak helyzetéről és fej lődéséről. 

Közművelődésünk az átalakulás időszakát éli. 
Ez olyan folyamat, amely épít a kulturális nevelőmunka korábbi eredményeire, 

tapasztalataira, kialakult intézményeire és hosszú távon megvalósítható célok ér
dekében fokozatosan teremti meg a feltételeket, módosítja a gyakorlatot. 

A polit ikai döntés, a jogalkotás rendkívül nagy szerepet játszik a társadalom 
orientálásában és a művelődés társadalmi feltételeinek javításában, a szervezetek, 
az intézmények és az ál lampolgárok művelődési magatartásának szabályozásában. 
Természetes azonban, hogy sem a polit ikai döntés, sem a jogalkotás nem változ
tathat ja meg egyszerre a közművelődés helyzetét. A folyamatban levő átalakulás 
összefügg egész társadalmi fej lődésünkkel, ezen belül különösen gazdasági-mű
szaki fej lődésünkkel, az életszínvonal emelkedésével, a közéleti gyakorlattal , az élet
mód változásával. A közművelődés nem függetlenítheti magát ezek hatásától, ered
ményei éppen ezek előrehaladásában testesülnek meg. A kultúra területén 
- amint erre már Lenin figyelmeztetett - különben sem lehet lovasrohamokkal 
csatákat nyerni, itt szívós, kitartó, hosszú távra tekintő munka kell a tényleges 
eredményekért. 

Közművelődésünk jelenlegi átalakulása tehát hosszabb távon kibontakozó 
folyamat, amelynek nagy lendületet adott a közművelődési párthatározat és a 
közművelődési törvény. 

A párthatározat a társadalmi fejlődés eredményeire és tendenciáinak elem
zésére alapozva, új , magasabb követelményeket fogalmazott meg a kultúra terü-
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létén is. A XI. kongresszuson el fogadott Program Nyilatkozat át fogó képet ad fe j 
lődésünk távlatairól — a fej lett szocialista társadalom felépítését tűzte ki célu l . 
Munkánknak minden területen — a közművelődés területén is — ezt a célt kell 
szolgálnia. A fejlett szocialista társadalom - hatalmas lépés előre, a szocializmus 
magasabb érettségi foka, amikor tel jesebben bontakoznak ki a szocializmus sajá
tos vonásai, az új társadalmi viszonyok ál ta l mozgásba hozott energiák. Jelentős 
fej lődés, további minőségi változások ál lnak előttünk megvalósítandó feladatkén 
a gazdaságban, a tudománybon, a technikában, a társadalmi viszonyok és a 
poli t ikai rendszer területén, az ideológiában és a kul túrában — egyszóval: az élet 
minden területén. Az előttünk ál ló fejlődési szakasznak éppen az az egyik je l lem
zője, hogy egyidejűleg megy végbe a társadalmi élet valamennyi területének 
összehangolt fejlesztése. 

Korábban egyes területek között szükségszerűen voltak aránytalanságok, je 
lentős eltérések. Egyes időszakokban az ipar fejlesztésére, más időszakokban a 
mezőgazdaság fejlesztésére kellett összpontosítanunk eszközeinket. Most a prob
lémák és feladatok szélesebb köre oldható meg egyidejű leg: a népjólét és a 
kultúra gyorsabb ütemű fejlesztése is biztosítható a gazdaság fejlesztése és a 
honvédelem mellett. Nem is csak a lehetőségről van szó, hanem egyre erőtel je
sebben a szükségességről. Olyan erőteljes kölcsönhatások alakul tak ki például a 
gazdaság és a kultúra, a közélet és a kultúra, az életmód és a kultúra között, 
hogy a kultúra és a műveltség fej lődése egyik előfeltétele lett a más területeken 
való előrehaladásnak. 

Szükségszerűen fokozódik tehát a kultúra szerepe társadalmunkban, további 
fej lődésünkben. Ezt látjuk a tudomány szerepében, érzékeljük a közoktatás hely
zetében, s ez váltotta ki a közművelődés folyamatban levő átalakulását is. Olyan 
fejlődési szakasz előtt ál lunk, amelyben a kultúra és a műveltség a mindennapi 
élettevékenység szükségszerű feltétele lesz minden ember számára. 

Gazdaságunk helyzetét már most az jelzi, hogy a munkaerő probléma egyre 
inkább minőségi je l legű. A külső változásokra rugalmasan reagálni képes gazda
ság műveltebb dolgozókat igényel. Ez nemcsak a képzés, oktatás problémája, ha
nem az iskola utáni időszaké is, mert felnőtt korban a tudás és készségek további 
fej lődése szükséges a gazdasági változások igényeinek megfelelően. És nemcsak 
a szakképzettség kérdése, hanem az ál talános műveltségé is, mert csak szilárd 
általános műveltség ta la ján lehet a változó igényeknek megfelelő szakmai tovább
fejlődést, vagy eset leg: irányváltoztatást, új szakmák elsajátítását biztosítani. Egyre 
vi lágosabb, hogy ezek az igények a permanens művelődés ta la ján elégíthetők ki, 
amely sokoldalúan képes fejleszteni az ember személyiségét. 

Hasonlóképpen utalhatnánk a társadalmi élet minden más területére is, így 
például a közéletre, a szocialista demokrácia fejlődésére, amelynek ugyancsak 
nélkülözhetetlen feltétele az Öntudat és a műveltség fejlődése. 

Általános érvénnyel mondhatjuk, hogy az előttünk ál ló dinamikus fejlődés csók 
úgy valósul meg, ha egyre szélesebb tömegek vesznek részt aktívan, alkotóan a 
feladatok megoldásában. Éppen itt van a kultúra és a műveltség nélkülözhetetlen 
és egyre fokozódó társadalmi szerepe: olyan személyiségeket kell nevelnünk — tö
meges méretekben —, akik képesek aktívan és alkotóan bekapcsolódni a társa
dalom előtt á l ló feladatok megoldásába. Egész kulturális nevelőmunkánknak az 
a feladata, hogy egész népünk tudását, készségeit, képességeit olyan színvonalra 
emelje, hogy ezzel ú jabb erőforrások nyíl janak a fej lett szocialista társadalom 
építése számára és gazdagodjék, kiteljesedjék minden ember személyisége. 
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A közművelődés folyamatban levő átalakulását tehát csak a magyar társa
dalom egész fejlődésének a lap ján értelmezhetjük helyesen. 

A polit ika és a törvényhozás felismerte azt a tendenciát és szükségletet, hogy 
fokozódik a kultúra társadalmi szerepe, és megtette ennek megvalósulása érdeké
ben a szükséges lépéseket. 

A közművelődési törvény — a párthatározat szellemében — lefektette azokat 
az alapokat, amelyeken a következő években fokozatosan kiteljesedhet a közmű
velődés átalakulása. Biztos alapot teremt a közművelődés cél jának és fe ladata i 
nak egységes értelmezéséhez minden ál lami és nem ál lami szervezetben és intéz
ményben. 

Meghatározza az ál lami szervek, a társadalmi szervezetek, a vál lalatok és 
szövetkezetek legfontosabb közművelődési feladatai t és együttműködésük kereteit. 
Megfogalmazza a közművelődést szolgáló intézmények fő feladatai t . Kijelöli a 
közművelődés személyi és anyagi feltételei biztosításának kereteit. 

Bár a közművelődési törvény meghozatala óta még csak egy év telt el, mégis 
szólhatunk arról, hogy a benne meghatározott célkitűzések megvalósításában 
m//yen előrehaladást értünk el és milyen prob/émálclca/ ta lá l juk magunkat szemben. 

A KB 1974. márciusi közművelődési határozata már el indította azt a cselek
vést, amely a törvénytől ú jabb lendületet kapott. Ezért már három és fél év 
tapasztalataira támaszkodhatunk. M i változott ez alatt az idő alatt és milyen 
irányban? 

Az egyik legszámottevőbb változás a Központi Bizottság határozata nyomán 
a közművelődés társadalomban elfoglal t helyének és szerepének reális megítélé
sében, céljaival való nagyobb mértékű azonosulásban mutatkozik. Politikai és 
gazdasági vezetők, közművelődési dolgozók, értelmiségiek és a közvélemény ma 
vi lágosabban látja a művelődés jelentőségét jövőnk a lakulásában, a gazdasági 
és poli t ikai e lőrehaladásban. Ez kedvező a lapot teremtett a műveltség és műve
lődés társadalmi tekintélyének emeléséhez, az életcélok és az életvitel további 
befolyásolásához. Az elmúlt években széles körben tudatosul t a közművelődés 
cél ja, szerepe, fokozódott a cselekvőkészség a megvalósításuk érdekében. Ugyan
akkor, ha elvben és ál ta lánosan meg is értik, hogy a dolgozók műveltségének 
növelése nemcsak ál talános társadalmi érdek, hanem egy-egy üzem, termelőszö
vetkezet gazdasági fe ladatainak jobb teljesítését is szolgálja, ennek megvalósítása 
akadozva halad. Még nagyon sok a tennivalónk, különösen a közvetlen munka
helyi vezetők közművelődési szemléletének és felelősségérzetének formálásában. 

A közművelődés néhány fontos területén az elmúlt három évben kedvező 
változások történtek, mérhető eredmények is születtek. A már korábban megtett 
intézkedések - felerősödve a párthatározat keltette jó társadalmi légkörrel -
együttesen azt eredményezték, hogy a felnőttoktatásban megfordult a korábbi 
negatív tendencia. Jelentősen növekedett az általános iskolai és a középiskolai 
felnőttoktatásban résztvevők száma. Különösen örvendetes, hogy ezen belül emel
kedett a fizikai dolgozók aránya. Ebben nagy szerepe volt a szakmai képzéssel 
való erősebb összekapcsolásnak, valamint a nem hagyományos iskolai formák 
terjedésének. 

A kedvező jelenségek között kell megemlíteni a múzeumok és kiállítások, a 
hangversenyek látogatóinak — hal lgatóinak folyamatosan emelkedő számát. A 
könyvkiadás számos új , méltán népszerű tömegsorozatot indított. A könyv, a nyom
tatott betű iránti növekvő érdeklődést éppúgy mutatják a könyvforgalom mind 
nagyobb eredményei, mint a sajtó és a folyóiratok egyre nagyobb népszerűsége. 
Sikeresnek bizonyult az Új Tükör című kulturális magazin, a Rakéta regényújság 
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és a megújul t Kincskereső. A tömegközlési eszközök, a rádió, a televízió sok új 
kezdeményezést indítottak az elmúlt években. A műsortervekben nagyobb helyet 
foglal el az ismeretnyújtás, a korábbinál szívesebben vállalkoznak a közművelődést 
ösztönző, serkentő feladatok megoldására. 

Hogyan alakultak a közművelődés feltételei? 
A közművelődési tevékenység eredményeinek egyik biztosítéka személyi fe l 

tételeinek javítása. Rendkívül sokat vár a társadalom a közművelődés hivatásos 
dolgozóinak felkészültebb, jobban szervezett, cél tudatosabb és hatékonyabb mun
kálkodásától. Meggyőződésünk, hogy a továbbhaladás egyik döntő feltétele a 
terület személyi feltételeinek mennyiségi és minőségi javítása. E fe ladat megoldá
sát segíti elő a közművelődési dolgozók ez évben végrehajtott bérrendezése is. 

A közművelődés egyéb gazdasági és intézményei feltételei az elmúlt években 
szerény mértékben javultak. Hosszú időn keresztül égető kérdés lesz még a köz
művelődés intézményei el látottsága. Az V. ötéves terv fő cél ja e vonatkozásban 
az volt, hogy hozzákezdjünk a felső- és középfokú települési központok, a kiemelt 
munkástelepülések, a budapesti munkáskerületek hiányzó közművelődési intézmé
nyeinek kialakításához. Ez a munka megindult és a népgazdaság teherbíró képes
ségével arányosan eredményesnek is ígérkezik. Az ismert beruházási és kivitelezési 
nehézségek természetesen fékezik a folyamatot, mégis azt reméljük, hogy el t ud 
juk érni alapvető cél jaink megvalósítását. Ezt elsősorban a tanácsok komoly erő
feszítései és koordináló tevékenysége, a vál lalatok és szövetkezetek egy részének 
nagyobb áldozatvál lalása, valamint a Közművelődési A lap támogatása eredmé
nyezheti. 

Ekorán tsem teljes áttekintés a lap ján is nyugodtan mondhatjuk, hogy a köz
művelődés az elmúlt években a párthatározatban és törvényben megjelölt irány
ban fej lődött. A feladatok végrehajtása időarányosan és a legtöbb területen ered
ményesen ha lad. A közművelődési tevékenységben érzékelhető az érdeklődés és 
a kezdeményezőkészség fokozódása. A közművelődésre vonatkozó határozat és 
törvény célkitűzései azonban je l legüknél fogva csak hosszabb távon valósíthatók 
meg. 

A közművelődés egészének átalakulása érinti a könyvtárügyet is. A társadalmi 
légkör kedvező változása jó feltételeket teremt a könyvtári munka eredményessé
gének további javításához. A közművelődés egységesen megfogalmazott fe ladatai 
ugyanakkor magasabb követelményeket is támasztanak a könyvtárak tevékenysége 
iránt. 

A közelmúltban elemezte a Kulturális Minisztérium és a SZOT a két közmű
velődési könyvtári hálózat tevékenységének tapasztalatait , a közművelődési párt
határozatban megfogalmazott célok megvalósulásának helyzetét. 

Megál lapítottuk, hogy a művelődés sok új lehetőségének megjelenésével és 
széles körű igénybevételükkel sem csökkent a könyv és a könyvtárak szerepe a 
szocialista tudatformálásban, a marxizmus-leninizmus eszméjének terjesztésében, 
a szocialista kultúra értékes alkotásainak tömegekhez való e l ju t tatásában, a tudo
mányos-technikai forradalom hatására is emelkedő információk gyűjtésében, fel
tárásában és közreadásában. 

A korszerű műveltség a lap ja inak elsajátítása, a műveltség gyarapítása olvasás 
és az ezt szolgáló könyvtárak nélkül ma is elképzelhetetlen. 

Nem csökkent a lakosság érdeklődése sem az olvasás iránt. Ha az egyéni 
könyvvásárlást, a könyvtárak tevékenységét és a hír lap- és folyóiratforgalmat együtt 
nézzük, akkor határozott számszerű fejlődésről is szólhatunk az olvasás területén. 
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A lakossági könyvvásárlás 38,2%-kaI, a folyóiratok példányszáma 15,7%-ka! 
nőtt 3 év alatt. 

A könyvtárak közművelődési szerepének fokozását segíti elő az új könyvtár
ügyi törvényerejű rendelet, amelyet ö n ö k részleteiben ismernek. 

A könyvtáraknak mintegy fele közvetlenül szolgálja a közművelődés ügyét, a 
többi elsősorban az oktatáshoz, a kutatáshoz és a fejlesztéshez kapcsolódik. 
A közművelődési könyvtárak egymással is együttműködve - a lakóhelyi, a munka
helyi stb. igényekre figyelemmel - népszerűsítik és rendelkezésre bocsátják a 
kultúra írásban vagy más módon rögzített alkotásait. Ezeknek a könyvtáraknak a 
tevékenysége a társadalmi elvárásoknak megfelelően áta lakul . Az elmúlt években 
nyitottabbá váltak, bővültek a hagyományos könyvtári keretek, az intézmények 
sokoldalúan alkalmazkodtak a megváltozott és megnövekedett követelményekhez. 
A közművelődési könyvtárhálózat vonzása — miközben a szolgáltatások színvona
lasabbak lettek — stabil maradt. 

A könyvtárak olvasóinak köre ugyan nem bővült, de összetételében jó irány
ban változott. Növekedett a munkásolvasók száma. A munkásosztály mintegy 2 3 -
24%-a használja a közművelődési könyvtárakat. Ennek a növekedésnek az a lapját 
a szocialista br igádokkal kiépült és évről évre bővülő kapcsolatok képezik. Válto
zatlanul nő az ifjúság aktivitása, s jellemző a f iatal korosztályok képviseletének 
lassú emelkedése. Jelenleg a 15 éven alul iak kb. 50%-a iratkozott be a könyv
tárakba. Jelentős eredménynek tartjuk, hogy a színvonalasabb ál lományt intenzí
vebben használják az olvasók, valamint azt is, hogy növekedett az igényesebb 
olvasás aránya, a mai magyar és szovjet irodalom iránt i érdeklődés. 

A társadalom képzettségi-tájékozottsági színvonalának növekedése, a jobb 
ál lomány és a változatosabb olvasási és könyvtárpropaganda fej lettebb könyvtár
használatot eredményez. Ezt olyan jelenségek bizonyítják, hogy minden közműve
lődési könyvtártípusban növekszik a szak- és a tudományos ismeretterjesztő iro
dalom iránti igény. Míg a hatvanas években ez a kategória a kölcsönzések al ig 
20%-át tette ki, addig napja inkban ez az arány országosan meghaladja a 30%-ot, 
a megyei és a városi könyvtárakban gyakran az 50 -60%-o t is. 

Könyvtári hálózatunk eredményes munkáját mutatja, hogy a megyei könyv
tárakat követve a nagyobb városi könyvtáraink is megkezdték a tájékoztatási fe l 
adatok ellátását. Részint saját ál lományukra és szolgáltatásaikra támaszkodva, 
részint a tudományos és szakkönyvtárak szolgáltatásait közvetítve sok helyen meg
bízhatóan elégítik ki a helyi párt-, á l lami és társadalmi szervek, illetve az egyéni 
érdeklődők mind gyakoribb szakirodalmi igényeit. E könyvtárak ál lományában 
nélkülözhetetlen bázist ta lá l t a helyismereti és a társadalomtudományi kutatás, 
örvendetes, hogy ezek a könyvtárak munkájuk ilyen je l legű kiterjesztésében saját 
kutatási-vizsgálati eredményeikre is támaszkodhatnak. 

A közművelődési könyvtárak nagy többsége lehetőségeihez képest funkcióit 
jó l , illetve megfelelően lát ja el, elkötelezetten tevékenykedik, sokat tett és tesz a 
közművelődési párthatározat és a törvény végrehajtása érdekében. 

Ugyanakkor sok még a kihasználatlanul maradt lehetőség. Nagyobb önbiza
lommal, az adottságok tel jesebb, gazdaságosabb kihasználásával, élénkebben, 
aktívabban kell élnünk lehetőségeinkkel. Szükséges, hogy a könyvtárak a belső 
tartalékok feltárásával, j obb munkaszervezéssel, a társadalmi intézményrendsze
rekkel és szervezetekkel kiépített kapcsolataik elmélyítésével, a könyvtárosok szak
mai felkészültségének és általános műveltségének növelésével törekedjenek fel
adata ik hatékonyabb el látására, az olvasóközönség számának bővítésére, új o l 
vasórétegek megnyerésére. 
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Az elmúlt években a párthatározat és a közművelődési törvény szellemében 
eredményes munka folyt annak érdekében, hogy a közművelődés hatékonyabban 
segítse elő a fejlett szocialista társadalom megvalósítását. Kedvező változás kez
dődött a szemléletben, kialakultak a további munkára vonatkozó elképzelések. 
Most arra van szükség, hogy a hangsúly áthelyeződjék a konkrét, mindennapos 
tevékenységre, a kidolgozott tervek gyakorlati végrehajtására. Ezen múlik a köz
művelődési célok tényleges megvalósulása. 

Ennek érdekében jelentősen javítanunk kell intézményeink működésének fel
tételeit. Tudjuk, hogy ez a közművelődési könyvtárak eredményesebb munkájához 
is nélkülözhetetlen, ezért a feltételek javítására ösztönözzük a fenntartókat. 

Az eddigi eredményekben kiemelkedő szerepük van a közművelődés dolgo
zóinak, közöttük a könyvtári dolgozóknak. Elismerve és megköszönve ezt az áldo
zatos munkát, azt kérjük, hogy a meglevő feltételek között is — az eddigihez 
hasonlóan — keressék a hatékonyabb megoldásokat, aknázzák ki a jelenlegi lehe
tőségeket, tartalékokat. 

Úgy gondolom, hogy ennek egyik feltétele az, hogy a mindennapi munka 
során is érezzék, tudják a könyv és az olvasás szoros összefüggését társadalmi 
célkitűzéseink megvalósításával. Az új megoldások, kezdeményezések, a színvonal 
és a hatás javítása ezeknek a közművelődési törvényben is megfogalmazott célok
nak az érdekében bontakozzanak ki. 
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A TUDOMÁNY ÉS A KÖNYVTARAK 

KÖPECZI Béla akadémikus, az MTA főtitkárhelyettese 

Speciális témáról van szó, hiszen a tudomány és a könyvtárak csak egy 
bizonyos vonatkozását érintik a könyvtárügynek. Ennek a speciális vonatkozásnak 
két arculatát szeretném vizsgálni ebben a rövid e lőadásban. 

Az egyik: milyen segítséget tud nyújtani a könyvtár a tudományos kutatás
nak, a másik: hogyan tud hozzájárulni a tudományos eredmények közzétételéhez, 
az ismeretek terjesztéséhez. 

A tudományos kutatás soha nem nélkülözheti a könyvtárak segítségét, sőt 
azt mondhatnánk, hogy könyvtári munka nélkül egyetlen tudományágban sem 
lehet eredményes kutatást folytatni. Még a természettudományokban sem. A kuta
tás ugyanis feltételezi, hogy ismerjük mindazt, amit az adot t témában évszázadok 
óta ismeretanyagként felhalmoztak, az elért eredményeket, a vitatott problémákat, 
az eltérő megközelítési módokat és módszereket. Röviden: az előzmények ismerete 
nélkül nincs igazán tudományos kutatás, bármilyen originál is gondolkodású tudós
ról legyen is szó. Az persze más kérdés, hogy teljességre kell-e törekedni az 
előzmények fel tárásában, vagy a kevéssel, de lényegessel is beérhetjük. Ez azon
ban már átvezet az információ, a dokumentáció és a tudományos kutatás kap
csolatának minőségi kérdéséhez. 

Ahhoz, hogy a könyvtárak a kutatást ebben az értelemben segíthessék, meg
felelő könyvtári á l lománnyal , hálózattal, mondhatnám azt is, hogy mechanizmus
sal kell rendelkezniük. Magyarországon 1945 után a tudományos és szakkönyvtári 
hálózat jelentősen gyarapodott, és nagy differenciálódás ment végbe, amelyet 
örömmel kell üdvözölnünk. 

Hadd idézzem a bizonyára ö n ö k által ismert adatokat : 
96 tudományos és szakkönyvtárunk van, éspedig a legkülönbözőbb tudomány

ágakban. E könyvtárak beiratkozott olvasóinak a száma meghaladja a 130 ezret. 
Úgy vélem, szükséges ezzel a fejlődéssel kapcsolatban bizonyos gondokról 

is szólni. A könyvtári hálózat, a tudományos és szakkönyvtári hálózat gyarapodása 
és differenciálódása, és főleg a sok kis szakkönyvtár létrejötte, amelyek többsége 
ma már nem pusztán kézikönyvtári igényeket elégít ki, problémát je lent a beszer
zési pol i t ikában, a nyi lvántartásban, sőt a hozzáférhetőségben is. Itt részben az 
Akadémián szerzett tapasztalatokból, részben a saját személyes kutatói tapaszta
lataimból indulok ki. 

Ha megnézzük a tudományos kutatás statisztikáját, csaknem 1500 kutató
helyet tartanak nyilván, amelyeknek jelentős száma természetesen egyetemi tan
szék. De a tanszékek mellett vannak kutatóintézetek és egyéb intézmények. Ezek 
mind valamilyen könyvtárral rendelkeznek. Elég csak ezt a számot összehasonlí
tani az előbb említettel - amelyikben természetesen néhány intézeti könyvtár nem 
szerepel és mintegy 80 intézeti könyvtár szerepel - tehát elég ezt a két számot 
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összehasonlítani abból a szempontból, hogy lássuk, milyen problémát je lent a be
szerzési pol i t ikában az a szétszórtság, ami kezd kialakulni Magyarországon. A 
szűkös beszerzési keretek ugyanis egyre inkább arra kell hogy szorítsanak, hogy 
bizonyos párhuzamos megrendeléseket - itt most már elsősorban kül földi , nyuga
t i könyvekről és folyóiratokról beszélek - kiküszöböljünk. Ez azonban csak akkor 
lehetséges, ha a profi lokat újból felülvizsgáljux — főleg a nagy könyvtárak és a 
szakkönyvtárak, illetve a már említett kis kutatóhelyi könyvtárak viszonylatában 
- , és ha a megfelelő koordinálást is elvégezzük. 

Ami a nyilvántartást i l le t i : a szakmai könyvtárak szélesebb körének bekap
csolása az országos nyilvántartásba — megint különösen a külföldi könyveknél 
és folyóiratok tekintetében — úgy hiszem nagyon is indokolt lenne. 

Végül, ami a hozzáférhetőséget i l let i , ezt részben természetesen a nyilvántartás 
megjavításától, részben bizonyos technikai feltételek megteremtésétől várhatjuk. 

Ez az első probléma, ami t szerettem volna szóvá tenni . 
Hadd szóljak a könyvtárak hagyományos funkciói kapcsán egy szívemhez na

gyon közel ál ló kérdésről, a kutatói utánpótlás kérdéséről s ezzel összefüggés
ben a könyvtári munkáról . 

Sokszor emlegetjük -- s bizonyos jogos nosztalgiával — az Eötvös Kollégiumot, 
amelynek legnagyobb előnye a jó és könnyen hozzáférhető könyvtár volt. Ma azt 
kell tapasztalnunk, hogy az egyetemek nem támaszkodnak eléggé a könyvtárra, 
a könyvtári munka nem eléggé szerves része az oktató tevékenységnek és ezzel 
együtt nem elég szerves része a kutató utánpótlás felkészítésének. Hiszen nyil
vánvaló, hogy visszahat a későbbi pályára is az a tájékozat lanság, a könyvtári 
helyzet nem ismerete, az információ, dokumentáció módszerében való járat lanság, 
amelyet nagyon sok f iatal kutatónál tapasztalok. 

Úgy vélem, s ez a második megjegyzésem, gondolkozni kellene azon, hogy 
a könyvtár szervesebb része legyen az egyetemek oktató és kutató tevékenysé
gének. 

A tudományos kutatás és a könyvtárak kapcsolatában továbbra is alapvető 
a tudományos funkció, tehát az, hogy rendelkezzünk Magyarországon mindazok
kal a kiadványokkal, könyvekkel és folyóiratokkal, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy egyrészt informálódjunk az eredményekről, amelyeket egy-egy tudományág
ban a világ bármely részén elértek, hogy ezekről az érdekeltek tudomást szerez
hessenek és fel is használhassák azokat. Emellett a hagyományos funkció mellett 
a magam részéről a legnagyobb problémát az információs rendszer kialakításá
ban látom. Információ kell arról, hogy mi van meg a könyvtárakban, de arról is, 
hogy mi je lent meg a vi lágon egy-egy témakörben, még ha minden kiadványt nem 
is tudunk beszerezni, vagy nem tudjuk idejében beszerezni. 

Magyarországon az információs rendszer e tekintetben még távolról sem ala
kult ki — tehát sem az egyik, sem a másik vonatkozásban. Jól tudom, hogy ebben 
nemcsak a könyvtárak érdekeltek. De a könyvtárak és a különböző dokumentá
ciós központok, kutatóhelyek jobb együttműködése nélkül, illetve az információs 
rendszer könyvtári bázison való megszervezése nélkül nem lehet a je lenlegi hely
zetből ki lábalni . Magáró l a helyzetről, persze bizonyos értelemben más vonatko
zásban, a Magyar Tudományban olvashatunk, ahol vitát kezdtünk meg a Tudo
mánypolit ikai Bizottság határozata a lap ján az országos információs rendszerről. 

A kérdésnek nemcsak magyar vonatkozása van, hiszen a megfelelő rendszer 
kialakítása elképzelhetetlen nemzetközi együttműködés nélkül. Erre is történtek 
már kísérletek a KGST (keretében vagyis a szocialista országok akadémiáinak a 
sadalomtudományi információs rendszerre vonatkozó megál lapodása a lap ján . 
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Az igényt egyszerre veti fel a sokat emlegetett információáradás és a szelek
tálás szükségessége — és nemcsak a kutatásban, hanem a kutatási eredmények 
felhasználóinál is, sőt a tájékoztatásban is. Reméljük rövidesen sor kerül arra, hogy 
megfelelő eszmecsere után kidolgozzanak egy olyan rendszert, amely mindezek
nek az igényeknek megfelel. 

Miután én itt a könyvtárak és a tudomány kapcsolatáról beszélek, engedjék 
meg, hogy az információval és dokumentációval kapcsolatban említsek egy szem
léleti kérdést, ami lehet, hogy nem általánosítható. 

Könyvtárosaink egy része úgy érzi, hogy dokumentációs, információs tevékeny
ség nem igazi tudományos vagy nem igazi könyvtárosi feladat. A kutatók, bár 
szorongatóan tudják, hogy milyen nagy szükség van e munka megjavítására, ma
guk is elzárkóznak az i lyenfajta tevékenységtől, mert ezt valamiféle másodrangú
nak tart ják. Meggyőződésem, hogy különösen a szelektáló információs és doku
mentációs tevékenységet csak úgy lehet elvégezni, ha ennek a munkának a rang
já t megadjuk és ha a könyvtárosok és a kutatók együttműködnek. Ennek az együtt
működésnek a formáit sem talál tuk még meg, bár különböző kísérletek történtek 
arra, hogy a kutatóintézeti munkatársak és könyvtárosok együtt dolgozzanak. Sze
retném megerősíteni, hogy ez a munka, amelyet katalógusok, bibl iográf iák készíté
sétől kezdve, a különböző információs gyűjtemények kiadásáig végzünk, sokszor 
értékesebb tevékenység — de mindenesetre szükségesebb — mint sok olyan más 
működés, amelyet a közvélemény tudományosnak tart. A kutatást segítő, előké
szítő funkció jobb el látása a tudományos kutatás hatékonyságának egyik legje
lentősebb tényezője, ta lán jelentősebb, mint ahogyan azt sokan gondol ják. Eny-
nyit tehát az információs rendszerrel kapcsolatban á l ta lában. 

Negyedik következtetés: ide szeretném kapcsolni a tudománypol i t ika bizo
nyos problémáit is. 

1972-ben elhatároztuk, hogy országos távlati kutatási tervet dolgozunk ki, 
amelynek keretében ún. célprogramokat - tehát a műszaki megvalósításhoz szo
rosan hozzákapcsolódó kutatásokat és főirányokat, tehát főleg alapkutatásokat, 
bizonyos prioritásokat — ál lapítunk meg. Ennek a munkának egyik fontos tarto
zéka, hogy a megfelelő hozzá kapcsolódó információs és nyilvántartási rendszer
rel rendelkezzünk. Sajnos, azt kell mondani, hogy mindenki a maga módján kez
dett ennek a tevékenységnek a megszervezéséhez, s a koordinálat lanság párhu
zamosságokhoz, erőfecsérléshez, s főleg informálatlansághoz vezetett. Itt termé
szetesen nem csekélyek a kutatást irányító szervek fe ladatai , de, azt hiszem, hogy 
könyvtáraink is részt tudnak venni nagyobb mértékben ebben a munkában, amely
nek feladata a társadalmi szükségletekből folyó kutatások előtérbe állítása, a kuta
tási erők jobb koncentrálása és a kutatás hatékonyságának javítása. 

Könyvtárainkban — és nemcsak a nagy tudományos könyvtárakban — sok 
olyan szakember dolgozik, aki a könyvtári szakismereten túlmenően képes arra, 
hogy egy-egy tudományágban és annak adott témakörében önál ló kutatást is 
végezzen. E tekintetben sok fontos vállalkozást tarthatunk számon, mégis azt kell 
mondanunk, hogy elég esetleges és összehangolatlan itt a munka. Ez is arra in
dított bennünket, hogy legalább egy területen, történelmi és kulturális hagyomá
nyaink, emlékeink fel tárásában próbál junk koncentrál tabb tevékenységet el indíta
ni. Olyan tevékenységet, amelyben a könyvtáraknak jeles szerepük lehet. Elkészült 
az új akadémiai főirány tervjavaslata, amely többek között előirányozza a magyar 
történelem és kultúra tárgyi, írásos és szóbeli emlékeinek tervszerű felkutatását, 
gyűjtését és feldolgozását. Ezen belül nagy jelentősége lesz a „hungar icumok" 
gyűjtésének és feldolgozásának, a Régi Magyar Nyomtatványok folytatásának, kü-
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lönböző szakbibl iográfiák és katalógusok kiadásának. Nagy szerepet szánunk a 
könyvtáraknak a forráskiadványok megjelentetésében, mégpedig a legkülönbö
zőbb tudományterületeken. 

Végül, de nem utolsó sorban örömmel üdvözöljük, ha a könyvtárak munka
társai egyenként és még inkább kollektívában részt vennének azoknak a nagy 
szintéziseknek az elkészítésében, amelyek ennek a tervnek a keretében kerülné
nek kiadásra, az új magyar irodalomtörténettői egészen az új magyarság nép* 
rajzáig. A történelmi és kulturális hagyományaink komplex kutatása című akadé
miai kutatási főirány mozgósító és szervező szerepet vál la lhat tehát a könyvtáro
sok tudományos munkájának or ientálásában és eredményeik felhasználásában, 
publ ikálásában. 

Mindezzel nem azt akarom mondani, hogy csak ez az egy lehetőség adódik 
a kutatómunkába való bekapcsolódásra. Nyilvánvaló, hogy az országos távlati 
kutatási tervben a szakmájuknak megfelelően egyesek vagy kollektívák ugyan
csak közreműködhetnek. 

Emlékeztetek arra, hogy országos szinten hét kutatási főirányt emeltünk k i : 

A szilárd testek kutatását, 
a bioregulációt, 
a b io lógia i lag aktív vegyületekét, 
a gazdaságpol i t ika tudományos megalapozását, 
a szocialista vállalatot, 
a közigazgatás tudományos megalapozását és 
a pedagógia i kutatásokat. 

Emellett a különböző célprogramok is tartalmaznak tudományos kutatási részt 
és vannak ún. tárca szinten kiemelt főirányok a legkülönbözőbb tudományágak
ban,-a természet- és társadalomtudományokban. 

Engedjék meg, hogy az elmondottakkal kapcsolatban egy vitakérdésre tér
jek ki. 

Sok polémia folyt arról , hogy mi a könyvtárosok feladata á l t a lában : közmű
velődési vagy tudományos tevékenység. Azt hiszem, hogy a kettő szembeállítása 
semmiképpen sem szerencsés. Vannak természetesen könyvtártípusok, amelyekben 
a közművelődési tevékenység ál l az első helyen, és ezt kell megbecsülni. A tudo
mányos szakkönyvtárak esetében sem arról van szó, hogy elegendő ha el lát ják 
a tudományok terjesztésével, a tudományos ismeretterjesztéssel kapcsolatos tevé
kenységet. Az imént Boros Sándor miniszterhelyettes elvtárs adatot idézett arról , 
hogy a könyvkölcsönzésből - ha jó l értettem - 30%. • Ií- nagyobb városokban 5 0 % 
a tudományos szakmai ismeretterjesztő könyv. Ezt az adatot rendkívül jel lemzőnek 
tartom. És azért szeretném külön kiemelni, mert volt idő, amikor közművelődési 
könyvtáraink tevékenységében első helyen a szépirodalom állt. Nem akarom azt 
mondani, hogy nincsen szükség a szépirodalom további terjesztésére, de azt h i 
szem, hogy ezek az adatok jelzik azt a változást, ami végbement a közvélemény
ben is, de végbement á l ta lában az egész vi lágon, tehát nemcsak a magyar köz
véleményben abból a szempontból, hogy milyen helyet foglal el ma a tudomány a 
közgondolkodásban, ö r ö m m e l kell üdvözölni, hogy a magyar közvélemény is azt 
az általános vi lágtendenciát követi, amelyik t i . nagyobb jelentőséget tu la jdoní t 
a tudományos ismeretek megismerésének és felhasználásának. 

E tekintetben egy megjegyzést magáról a tudományról , a tudomány funkci 
óiról. Leszűkítő volna az a felfogás, amely szerint a tudomány és a tudománnyal 
való foglalkozás nem je lent egyebet, mint kizárólag bizonyos ál talános műveltsé
gi , vagy szakismeretek terjesztését. Erről nincs szó. Maga a tudomány is hozzá-
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já ru lhat a megismerés rá jel lemző speciális eszközeivel ahhoz, hogy az ember for
málódjon. A tudomány is eszköze az ideológiai , de - tovább megyek — az egész 
ember formálásának és ha ezt a tevékenységet megfelelően be tudjuk építeni 
egész közművelődésünkbe és azon belül természetesen a könyvtári munkába, ak
kor azt hiszem korszerűbbek leszünk. 

A MTA elnöksége külön közoktatási bizottságot hozott létre néhány évvel ez
előtt. Ez a közoktatási bizottság kidolgozta a 2000 év körüli korszerű ál talános 
műveltség koncepcióját. Ez a koncepció természetesen vitatható. De egy dolog na
gyon világosan kiderül be lő le : az, hogy a természet- és társadalomtudományok 
helye és szerepe megnő ebben a korszerű műveltségben és anélkül , hogy háttér
be akarnánk szorítani az esztétikai műveltség jelentőségét, amelynek sokoldalúsá
ga közismert és amelynek pedagógiai célzatai azt hiszem rendkívül hatékonyan 
tudnak érvényesülni. Tehát anélkül, hogy ezt az esztétikai műveltséget háttérbe 
szorítnánk, a többi műveltségi szférára is nagyobb figyelmet kell fordítani . 

Ezzel kapcsolatban szeretnék arra emlékeztetni, hogy a MTA a közművelő
dési törvény kapcsán maga is kidolgozta a feladatai t és ezeket a feladatokat a 
következőkben határozta meg : az Akadémia intézeteivel és az akadémikusokkal 
nagyobb mértékben vegyen részt a tudományos ismeretterjesztő tevékenységben. 
Ennek folytán megváltoztattuk a Magyar Tudomány c. folyóirat profi l ját, amelyet 
igyekeztünk népszerűbbé tenni , természetesen nem a legalacsonyabb műveltségi 
szinten állók számára. A különböző szakmai folyóiratokban, de kapcsolatot keresve 
más heti lapokkal és folyóiratokkal is arra törekszünk, hogy rendszeresen és a 
legkülönbözőbb tudományágakban ismertessük a kutatások új eredményeit és azo
kat a szemléleti problémákat, amelyek felmerülnek a tudománnyal kapcsolatban. 
Végül, de nem utolsó sorban a könyvekkel és az előadásokkal, tehát intézeti 
munkatársaink és az akadémikusok könyveivel és előadásaival kívánunk segíteni 
az ismeretterjesztésben. 

Egyetlen kérdést szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni és ez az új tudo
mányos eredmények, az új szemlélet lassú terjedésének a kérdése. Az a tapasz
talatunk, ha a legkülönbözőbb vitákat nézzük a nemzet kérdésétől az életmód 
kérdéséig, hogy az új kutatási eredmények rendkívül lassan mennek át a köz
tudatba. Ebben természetesen nem egyedül a könyvtárak tudnak segíteni. Nagyon 
nagy szerepe van itt a rádiónak, tv-nek és a sajtónak. De azt gondolom, hogy 
az arra való figyelés, hogy mi az új a tudományban, érdekes kiválogatási szem
pontokat adhat ä könyvtárak tevékenységének, és nagyon örülnék, ha a MTA 
előbb ismertetett határozata a lap ján aktívabb kapcsolat a lakulhatna ki ebből a 
szempontból — tehát az új tudományos eredmények ismertetése, terjesztése szem
pontjából - azokkal a könyvtárakkal, amelyek erre a munkára alkalmasnak tart ják 
magukat, i l l . az egész könyvtári hálózattal. 

Engedjék meg, hogy végül azt mondjam, hogy a könyvtárak tevékenysége a 
tudományos ismeretterjesztésben — más tömegkommunikációs eszközökkel együtt — 
rendkívül jelentős különösen azért, mert módot nyújt arra, hogy az egyedi olvasó
val, az egyeddel magával lehessen foglalkozni és ne globál is ismeretterjesztés 
folyjék csak. A tapasztalataim a lapján ál l í thatom azt, hogy erre az egyedi ismeret
terjesztésre szükség van amellett, hogy természetesen az ál talános ismeretterjesz
tést végezzük. 

Megköszönve szíves figyelmüket, azt szeretném a ján lan i , hogy mind a tudo
mányos kutatásban, mind pedig a tudományos eredmények népszerűsítésében 
működjünk együtt. 
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A SZAKMAI INFORMÁCIÓ ÉS A SZAKKÖNYVTÁRAK 

Dr. PAPP László, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettese 

A közművelődési törvény második cikkelyének 3. bekezdése a következőket 
szögezi le : „ A közművelődés fejleszti a szocialista termelés és munka tudat i fe l 
tételeit, és ezáltal kedvező lehetőséget teremt ahhoz, hogy a dolgozó ember ered
ményesebben végezze munkáját . " Más helyen a törvény megállapít ja, hogy: „ A 
közművelődés áthat ja az emberi tevékenység, a társadalmi élet egészét. A köz
művelődés kiterjed a teljes személyiség alakítására, fejleszti az ismeretek befoga
dására, alkalmazására és továbbadására való képességet." 

E fogalmazás tükrében a l igha merülhet fel kétség, hogy a szakmai informá
ciók szolgáltatása és felhasználása szerves része az átfogó értelemben vett köz
művelődési folyamatnak. A szakmai információk döntő módon hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy a termelés eredményesebben folyjék; a szakmai információs rendszer 
működésének cél ja, hogy az emberek a szakmai ismereteket befogadják, a lka l 
mazzák és továbbadják. 

Szakmai információs rendszerünk korszerűsítésére, a kutatás-fejlesztés infor
mációellátásának javítására a párt és a kormány vezető szervei nagy figyelmet 
fordítanak. 

A jó l szervezett, hatékony szakmai tájékoztatás rendkívül fontos, mert társa
dalmi-gazdasági fej lődésünk feladatainak megoldása során különösen nagy gon
dot kell fordítani a hosszútávú külgazdasági poli t ikára, a termelés szerkezetének 
fejlesztésére. Ennek megvalósításához viszont feltét lenül szükséges a hatékony 
kutató-fejlesztő munka. A hazai össztermelésnek kb. egyharmada — ezen belül a 
fontos iparágaknak közel a fele — exportra kerül. Az export összértéke máris meg
közelíti a nemzeti jövedelem felét. Továbbhaladásunknak a termelékenység foko
zása, a nemzetközi kooperáció és a szakosítás fejlesztése fontos előfeltétele. 
Ebből vi lágosan kitűnik, hogy a gazdasági növekedés már most is, a jövőben pedig 
még imkább a gazdaságos export növelésétől függ. Ez pedig a termelési szerke
zetnek a külpiaci igényeket f igyelembe vevő és a mainál gyorsabb korszerűsítését, 
a kutató-fejlesztő munka hatékonyságának növelését követeli meg. 

Ezt ál lapítot ta meg —' többek között - pártunk Központi Bizottsága is leg
utóbbi ülésén, amikor a hosszú távú külgazdasági polit ika és a termelési szerkezet 
fejlesztésének irányelveivel foglalkozott. 

A termelési szerkezet fejlesztése jó l átgondolt , tervszerűen előkészített műszaki
fejlesztési pol i t ikát igényel. Ehhez viszont céltudatos, korszerű és szervezett infor
mációszolgáltatásra van szükség. 

Az MSZMP Politikai Bizottsága 1977. június 28-i ülésén megtárgyalta a tudo
mánypolit ikai irányelvek megvalósításának tapasztalatait, és ál lásfoglalásában -
többek között - meghatározta a szakmai információs rendszer fejlesztésének idő
szerű fe ladatai t is. 
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Ezt megelőzően a kormány Tudománypoli t ikai Bizottsága (TPB) külön előter
jesztés a lapján is foglalkozott a kutatásfejlesztés információel látásával, az infor
mációs rendszer korszerűsítéséből adódó feladatokkal és megfelelő határozatot 
hozott. A határozat külön pontokban foglalkozik a kutató-fejlesztő munka és az 
irányító tevékenység információel látásának helyzetével, valamint a korszerűsítést, 
a továbbfejlesztést szolgáló fe ladatokkal . 

A továbbiakhoz célszerűnek tűnik annak tisztázása, hogy mit kell szakmai 
információn, illetve szakmai információs rendszeren érteni. 

A gazdasági tevékenység, ezen belül természetesen a kutatás-fejlesztést irá
nyító és végrehajtó szervek információel látása is részben igazgatási, részben 
szakmai jel legű információs forrásokra támaszkodik. A szakmai információs rend
szer a gazdasági tevékenység - így a kutatás és fejlesztés, a termelés, az elosz
tás, a felhasználás — hazai és külföldi eredményeivel kapcsolatos különféle szak
mai információkat gyűjti, dolgozza fel és szolgáltatja. Ezt a tevékenységet a 
minisztériumok és az országos hatáskörű szervek információs és szakkönyvtári há
lózata végzi. Ez utóbbi egyben sok száz szakkönyvtáros munkaterületét is je lent i . 

A párt és a kormány a fej lődés fontos feltételének tekint i a szakmai informá
cióellátás korszerűsítését, ezért szükséges, hogy a könyvtárosok megfelelő tájékoz
tatást kapjanak az ezzel kapcsolatos feladatokról , hogy a tervek valóra váltásában 
aktívan közreműködhessenek. 

Hogyan jel lemezhetnénk röviden szakmai információs rendszerünk fejlődését? 
A szakmai információellátás egyik legfontosabb alapja a szakirodalom. A gaz

daságirányítás reformja révén sokirányú fejlődés ment végbe az irányító szervek 
és a kutatóhelyek szakirodalmi informálódásának lehetőségeit és feltételeit ille
tően. A tárcák információs intézményei, a nagyobb intézetek, vál lalatok könyvtárai 
— jobb lehetőségek kihasználásával — az új igényeknek megfelelő szakirodalmi 
szolgáltatásokat vezettek be. 

Megkezdődött az irányítási munkát segítő tematikus és a fejlődési irányokat 
áttekintő összefoglalások készítése. Egyes tárcák kezdeményezték kutatási célprog
ramjaik szakmai információel látásának megszervezését, s növekedett az ipar jog
védelmi — ismertebb nevén a szabadalmi — információs tevékenység is. 

A szakmai információel látásban mind nagyobb a nemzetközi információs kap
csolatok szerepe. Szakmai információs rendszerünk fejlesztését sok szempontból 
meghatározza az, hogy a KGST komplex programja előirányozta a Nemzetközi 
Tudományos és Műszaki Információs Rendszer (NTMIR) létrehozását. 

Az elmúlt hat évben az NTMIR már eddig kifejtett tevékenysége nyomán 
jelentősen megnőtt a szocialista országok eredményeiről szóló — egyelőre hagyo
mányos formájú — tájékoztatás. Kialakult 18 nemzetközi ágazat i alrendszer szer
vezete és működési területe. Előrehaladt a szabványosítás. Létrejöttek a közös 
szakemberképzés alapja i . A Nemzetközi Szabadalmi Információs Rendszer 1976-
ban megkezdte - kb. 50 ország adatai a lap ján — a kísérleti mágnesszalagos 
szolgáltatást. 

A szocialista országok tudományos akadémiái létrehozták a Nemzetközi Tár-
-sadalomtudományi Információs Rendszer (MISZON) alapjai t . 

Az ENSZ szervezeteinek információs programjaival és rendszereivel (Unesco-
UNISIST, IAEA-INIS, FAO-AGRIS, ILO-ISIS stb.) is létrejöttek kölcsönös kapcso
latok. Ugyanakkor előfizetünk néhány tőkés országban működő információs intéz
mény mágnesszalagos információszolgáltatására. Mindezek jelentős mértékben 
bővítik a hazai információellátás lehetőségeit. 

A szakmai információs tevékenység növekvő jelentőségű nem-szakirodalmi 
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formái közül a kutatás-fejlesztéshez szükséges információcserét mind nagyobb 
mértékben segíti a hazai és kül földi szakmai konferenciákon, bemutatókon, ki
ál lításokon stb. való részvétel. További f igyelmet igényel az audio-vizuális informá
cióközlés fejlesztése is. 

Mindezek ellenére nem tekinthető kielégítőnek a szakmai információel látás
ban a gazdaságirányítás reformja óta elért fej lődés. A bevezetőben vázolt fe lada
tok szükségessé teszik az információellátás gyorsított ütemű korszerűsítését. 

Miben foglalhatók össze a korszerűsítés legfőbb feladatai? 
A szakmai információellátás korszerűsítésének fő fe ladata az, hogy korunk 

rohamosan bővülő és dif ferenciálódó gazdasági, tudományos és műszaki eredmé
nyeinek információáradatát egyre rövidebb átfutási idővel dolgozza fel és az 
ugyancsak növekvő és dif ferenciálódó információ iránti igényeket mind gyorsabban 
és pontosabban elégítse ki. 

Ezt a fe ladatot mind a szocialista, mind a fejlett tőkés országokban az infor
mációs hálózatok együttműködő, országos rendszerének megszervezésével igyekez
nek megoldani . Ezzel párhuzamosan fejlesztik az együttműködést más nemzeti és 
nemzetközi információs rendszerekkel is. Mindezek során arra törekszenek, hogy 
országosan — de lehetőleg nemzetközi vonatkozásban is — kompatibi l is, új infor
mációs eszközöket és módszereket alkalmazzanak a számítástechnika, a mikro
f i lm, a reprográf ia, az audio-vizuális információhordozók és az adatátvitel i tech
nika lehetőségeinek felhasználásával. 

A hazai fejlődés útja az információs hálózat és az információs tevékenység 
rendszerszemléletű fejlesztésének meggyorsítása, a szakmai információs rendsze
rek országosan összehangolt együttműködésének kialakítása és szakképzett mun
kaerővel való el látása. 

Az Országos Szakmai Információs Rendszerre (OSZIR) vonatkozó TPB határo
zatnak megfelelően az OMFB irányításával - az érdekelt minisztériumokkal, orszá
gos hatáskörű szervekkel együttműködve — megkezdődött és 1978. I I . negyedévére 
befejeződik a fejlesztési koncepció kidolgozása. Ennek tartalmaznia kell az egyes 
minisztériumok szakmai információs rendszereinek fejlesztési koncepcióit, az 
NTMIR-ben való részvételhez szükséges országos érvényű kompatibi l i tási követel
ményeket, valamint a megvalósítás feltételeit. 

Az OSZIR létrehozásában és működésében a szakkönyvtáraknak jelentős sze
repük lesz. 

A szakmai információknak ugyanis nem kizárólagos, bár legfontosabb forrásai 
ma és még sokáig a szakirodalmi dokumentumok. A szakirodalmi dokumentumok
nak a gyűjtése, tárolása és rendelkezésre bocsátása pedig elsősorban szakkönyv
tári feladat. 

Minden információfeldolgozásnak fontos eleme az információkat tartalmazó 
hordozóknak — ezek között a szakirodalmi dokumentumoknak — a számbavétele 
és bib l iográf ia i feldolgozása. Ez a fe ladat nagymértékben a szakkönyvtárakra 
hárul. 

Mind az információs szakintézményekkel közös szervezetben működő, mind a 
más intézmények keretében fenntartott szakkönyvtáraknak — bár eddig is részt 
vettek benne — a jövőben fokozottabban be kell kapcsolódniok a szakirodalmi 
információs és szolgáltató munkába. 

A szakkönyvtárak ál tal rendszeresített és fenntartott technikai szolgáltatásokat 
szervesen be kell illeszteni az OSZIR technikai szolgáltatásaiba. 

A rendszerfejlesztési, kutatási, szervezési és módszertani feladatok a szakkönyv
tár i és szakmai tájékoztatási tevékenységben szorosan kapcsolódnak egymáshoz. 
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Mindez világossá teszi, hogy az OSZIR-nak a szakkönyvtárak lényeges alkotó
elemei, szerves része. Való jában az érdekelt, i l l . érintett könyvtárak köre — a fe l 
sorolt funkciók jó részét il letően - még tágabb is mint a szoros értelemben vett 
szakkönyvtárak köre. így például az Országos Széchényi Könyvtár központi szol
gáltatásai (mindenekelőtt a Magyar Nemzeti Bibl iográfia rendszere, a szakirodalmi 
dokumentumok hozzáférhetőségét biztosító központi címjegyzékek, valamint a ki
bontakozóban levő nemzetközi bibl iográf iai adatcsere révén) a szakmai informá
ciós rendszernek kiemelkedő fontosságú elemei. Az általános gyűjtőkörű felsőok
tatási könyvtárak ugyancsak fontos szerepet tölthetnek be az OSZIR-ben. Pl. a 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Központi Könyvtára kötelespéldány
gyűjteménye a lap ján az ipari katalógusok és prospektusok NTMIR-beli speciális 
információs rendszerének magyarországi nemzeti vezető szerve. 

Szakmai információs rendszerünk fejlesztésének — de a már meglévő lehe
tőségek kihasználásának is — egyik fő akadálya a szakemberhiány. 

A szakmai információs rendszerünkben je lenleg dolgozó - közép- és felső
fokú végzettséggel rendelkező — szakemberek egy része szakterületi (mérnöki, 
orvosi, tanári stb.) oklevelének megszerzése után sajátított el bizonyos könyvtári 
és dokumenációs ismereteket, más része könyvtárosi képzettségét egészítette ki 
egyéb szakmai és információs ismeretekkel. 

A szakmai információs rendszer intézményeiben a szakkönyvtárosok száma 
sem elegendő. Ezt jól példázzák a következő adatok: a 32 központi információs 
intézmény ál lományában (beleértve a nagykönyvtárakat is) 240 felsőfokú végzett
ségű könyvtáros dolgozik. A 202 kutató- és tervezőintézeti könyvtárban viszont 
csupán 96, az 1012 vál lalat i és üzemi szakkönyvtárban pedig mindössze 67 a felső
fokú végzettségű könyvtárosok száma. A közelmúltban az iskolarendszeren kívüli 
középfokú szakkönyvtárosi tanfolyamok is megszűntek. 

Az információs intézmények részére fordítást végző több mint 3000 szakember 
többsége idős. A f iatal szakemberek nyelvismerete ugyanakkor még nem kielégítő. 
A szakfordító- és tolmácsképzés még nem fej lődött kielégítő színvonalra. Az egye
temekről és főiskolákról kikerülő f iatal szakemberek al ig ismerik az információs 
forrásokat, még kevésbé az információs technika nyújtotta lehetőségeket. Ugyan
akkor az információs technika szélesebb körű alkalmazásával kapcsolatban is mind 
gyakrabban jelenkezik az egyes szakmákban szakmunkások és középvezetők (pl . 
mikrofilmes és reprográfiai szakemberek) hiánya. 

E problémákat az egyes információs intézmények, egyesületek által rendezett 
- képesítést nem nyújtó - tanfolyamok, sőt az ELTE-n megindult posztgraduális 
képzés is csak al ig enyhítik. 

A munkaerőellátási problémák megoldása tehát a kidolgozás alatt álló OSZIR 
koncepciónak is egyik sarkalatos feladata. Az OSZIR koncepció megvalósítása, 
mivel a közművelődés és a szakmai információszolgáltatás kapcsolata rendkívül je
lentős, tú lmutat a szűken értelmezett szakszempontokon. A szakmai információs 
rendszer azáltal, hogy hozzájárul az összes információfelhasználó ellátásához - így 
képzettségük korszerű szinten tartásához és fejlesztéséhez is - egyben hézagpótló 
szerepet tölt be az általános műveltség fokozásában s ezzel a sokoldalú művelt
séggel rendelkező szocialista személyiség kialakításában. 

A közművelődés teljes intézményrendszere, a szakmai információs intézmények 
és a könyvtárak, valamint az információs és a könyvtári szakemberek előtt nagy 
és megtisztelő feladatok ál lnak. Társadalmunknak kiemelkedően fontos érdeke e 
feladatok maradéktalan teljesítése. 
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AZ OKTATÁS ÉS A KÖNYVTARAK 

Dr. HÉBERGER Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának igaz
gatója 

Korunkban a korszerű könyvtár tevékenysége nagy mértékben megváltozik, új 
feladatokkal bővül, szerteágazóvá válik. E feladatok közül szeretném elemezni 
azokat, amelyek az oktatással kapcsolatosak. Ehhez azonban szükségképpen át 
kell tekintenünk az oktatás célkitűzéseit. E vizsgálatokhoz nagy segítséget nyújt 
pártunk Központi Bizottságának az ál lami oktatás helyzete és fejlesztésének fe l 
adatai című határozata. A Központi Bizottság ezen ülésének előadói beszédében 
Aczél György elvtárs a következőket ál lapította m e g : 1 

„Oktatás i intézményeink az általános iskolától az egyetemig túlterhelik a 
tanulókat és a pedagógusokat. Nem teljesítettük az 1961-es oktatási reformnak 
azokat a céljait, amelyek meg akarták szüntetni a tanulók túlterhelését és csök
kenteni akarták a tananyagot. Ezzel mindenki egyetért. Ál talánosságban. Arról 
viszont, hogy mit tehetünk, mit és hogyan kell tennünk, ma is megoszlanak a 
vélemények. 

Vannak, akik azt állít ják, hogy a tudományos-technikai forradalom idején, az 
ismeretek hatványozottan növekvő v i lágában, a »gyorsuló idő« korszakában, ami
kor i f júságunkat az ezredfordulóra kell felkészíteni, a túlterhelést nem lehet e l 
kerülni. Az igazság az, hogy iskoláink rendkívül sok, kézikönyvekben ta lá lható, 
lexikális ismerettel terhelik a gyerekeket. Ugyanakkor nem tanítják meg őket a 
szakkönyvek, a kézikönyvek, a lexikonok használatára. Tegyük hozzá: kellő szám
ban ezekkel a könyvkiadás sem elégíti ki a szükségleteket. Feltétlenül gondoskodni 
kell arról, hogy ez a helyzet megváltozzék, és az oktatási intézményeknek kellő 
mértékben á l l janak rendelkezésükre a nélkülözhetetlen segédanyagok." 

A könyvtári tevékenység oktatási vetületeinek szempontjából a legfontosabb 
irányelv a Központi Bizottság határozatában a következők szerint fogalmazódott 
meg:2 

,,Az oktatás-nevelés tartalmának továbbfejlesztése során abból kell k i indulni , 
hogy az oktatási intézmények nem taníthatnak meg mindent, ami az életben szük
séges. Nem adhatnak befejezett műveltséget sem az általános, sem a szakképzés 
keretében. Az iskolának nem úgy kell válaszolnia a tudomány gyors fejlődésére, 
hogy a változó ismeretek mind nagyobb tömegét tanít ja, á l landóan bővítve tan
anyagát. A tudományos-technikai fejlődés mai szakaszában iskoláink csak úgy 
felelhetnek meg a társadalmi követelményeknek, ha az alapvető ismeretek tanítá
sára törekszenek, ha a tanulók gondolkodását fejlesztve kialakítják a tovább
tanulás igényét és képessé teszik őket a folyamatos önművelődésre." 

Ez a megállapítás egyértelmű és világos. Korunk oktatásának tehát nyíltnak 
kell lennie, abban az értelemben, hogy a tananyagok tartalma a kor tudományos 
eredményeinek megfelelően korszerűsödjön, tehát az új ismeretek kerüljenek a 
tananyagba, de ezzel egyenértékű módon az elavult vagy kevésbé fontos ismeretek 
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viszont maradjanak ki. A legfontosabb azonban mégis az, hogy ez a nyílt oktatás 
a tanulók és hallgatók olyan szemléletét alakítsa ki, amelyben természetes az új 
ismeretek keresése, befogadása, lényegében tehát a tanulmányok befejezése után 
az ismeretek rengetegében az önálló el igazodás és fejlődés. Ha csupán ennyit 
jegyzünk is meg az oktatás és nevelés célkitűzéseiből, már kellő iránymutatást kap
tunk a könyvtári tevékenységnek az oktatással összefüggő kapcsolatairól, sőt a 
konkrét feladatokról is. Tekintsük át a következőkben a feladatokat. 

Nyilvánvaló, hogy az oktatás különböző szintjein nem pontosan azonos cél
kitűzéseket kell megvalósítanunk, mégis azt mondhatjuk, hogy néhány fe ladat 
ál talánosan is megfogalmazható. így mindenképpen jelentős a könyvtárak fe ladata 
a pedagógusok olyan pedagógiai i rodalommal való el látásában, amelyekből fel
készülhetnek a korszerű oktatás és nevelés konkrét tevékenységére. Ehhez elsősor
ban központi lag irányított és készített összefoglaló szakirodalom kiadása szüksé
ges, ami az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint a Könyvtártudo
mányi és Módszertani Központ elsőrendű fe ladatai közé tartozik. Csak példaként 
említem, hogy a pedagógiai irodalom behatóan foglalkozik a tanulók ot thoni kör
nyezetének az oktatással való összefüggéseivel, még konkrétabban a tanulók olva
sás-megértési (verbális) eredményeivel különböző tantárgyakban.3 A könyvtárak 
és a könyvtárosok ezen ismeretek bir tokában hatékonyan járu lhatnak hozzá a 
hátrányos helyzetű gyermekek oktatásához és kulturális neveléséhez. 

Hasonlóan gondoskodni kell arról, hogy az Országos Pedagógiai Intézetben, 
a Felsőoktatási Pedagógiai Kutató Központban, valamint egyéb kutatóhelyeken az 
oktatási módszertan vizsgálatai terén létrejött kutatási eredmények eljussanak a 
pedagógusok széles rétegeihez, hogy megismerhessék a programozott oktatás 
eredményeit, az audio-vizuális oktatási technika tapasztalatait, a közösségi neve
lés konkrét eredményeit stb. Hadd említsem meg a könyvkiadóknak ezzel kapcso
latos feladatait , mert nem lehetünk elégedettek a hazai pedagógiai szakirodalom
mal, különösen nem a pedagógiai munka részterületeinek jó összefoglalóival, 
ö römmel fogadhattuk az új pedagógiai lexikon kiadását, hogy végre a pedagógia i 
fogalmak egységes használatát elérjük. Ide kívánkozik a kérdés: Minden iskolai 
könyvtárban megtalálható a Pedagógiai Lexikon eddig megjelent két kötete? 
Minden pedagógus tud e fontos segédeszköz megjelenéséről? 

Ugyancsak e gondolatkörbe tartozik a pedagógusok továbbképzéséhez szük
séges szakirodalom biztosítása is. Gondolunk itt belföldi és külföldi folyóiratokra, 
referáló lapokra, különös súllyal kongresszusi kiadványokra. Szükségképpen fontos 
a tanulók pályaválasztásához a lehetséges legbővebben értelmezett tájékoztató 
irodalom is. 

Gyors áttekintésben ezek voltak a könyvtári tevékenységnek a pedagógia i 
munkát segítő fe ladatai . 

Sokkal bonyolul tabb és átfogóbb a könyvtáraknak közvetlenül az oktatásba 
való tényleges bekapcsolódása. Kíséreljük meg áttekinteni e feladatokat is. 

Az előbbiekben közölt új fel fogásban a könyvtár már nem perifériás része 
az oktatásnak, hanem azzal a legszorosabban együttműködve, annak része. Sajnos 
azonban ez csak elérendő célkitűzés még. Ennek il lusztrálására elmondom a Vas 
megyei Népi Ellenőrzési Bizottság vizsgálatának ide il lő tapasztalatait.4 Vizsgálati 
jelentésükben feltették a kérdést: 

„Formálódik-e a pedagógusokban, az iskolában olyan didaktikai koncepció, 
amely tudatosan és módszeresen állít ja a könyvet, a folyóiratot és egyéb ismeret
hordozót az iskolai ismeretszerzés, a nevelés fo lyamatába?" 

Rögtön válaszolnak is a kérdésre: 
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„ A könyvek és a könyvtárak használatára vonatkozó mai gyakorlati pedagógiai 
módszerek elméleti háttere al ig különbözik a századforduló elméletétől és gya
kor latától ." 

E súlyos megállapításokat a vizsgált iskoláktól nyert írásos véleményekre a la
pozták, amelyek közül az egyik iskola azt írta a népi el lenőröknek: 

,,A tantárgyak oktatásában nehezen kaphat helyet a könyvtár, az annak hasz
nálatára való utalás a tanórákon, mert se a tantervek, se a tanmenetek nem tar
talmaznak ezzel kapcsolatban feladatokat, s a szakfelügyelet sem lép fel ilyen 
igénnyel." 

S ezt a kérdést azért említem, mert mint köztudott, az oktatás különböző 
szintjein tantervkészítés folyik, s értesülésem szerint a következő tanévben új tan
tervek szerint kezdődik az oktatás. S bár az előbb említett vizsgálat a múltra vo
natkozott, túlságosan nagy változást a most készülő tantervekben sem észlelhetünk. 
A tantervkészítés ugyan a végső stádiumban van, mégsem lezárt, ezért helyénvaló 
a kérdés felvetése. Ha tehát a könyvtár fokozott szerepére, tevékenységének ki
bővítésére és korszerűsítésére nagyobb figyelmet szentelünk az új tantervekben, 
akkor társadalmunk igényeinek jobban megfelelő lesz az oktató-nevelő munka 
és szakszerűbb a képzés, s végre csökkenhet a tanulók túlterhelése. A könyv és 
a könyvtár célirányos, eszközjellegű használata azonban csak akkor valósítható 
meg, ha a könyvtár ál lománya tartalmazza mindazt, ami a tanulók és hal lgatók 
munkáját elősegíti az oktatási célkitűzések megvalósítása érdekében. 

De itt a könyv és könyvtár fogalmának használatát már tágabban kell értel
meznünk. Korunkban ugyanis az információk nem korlátozódnak csupán könyvekre 
és folyóiratokra, hiszen az oktatásban egyre jelentősebb szerepet kapnak az okta
tási célú egyéb információhordozók, úgymint a rádió- és televízióműsorok hang- és 
f i lmszalagjai, oktatófi lmek és hurokfilmek, hanglemezek, diaképek, a programozott 
oktatás írásos eszközei, tesztlapok, ábragyűjtemények, a vetítéshez használatos 
fóliatekercsek stb. Ily módon tehát az oktatást segítő könyvtár csak megszokott 
elnevezésében a könyvek tára, tu la jdonképpen eszköztár kell legyen, ahol az előb
biekben felsorolt különböző információhordozók megtalálhatók és használhatók. 
Az iskolai könyvtárakban az eszköztár kialakítása különösen fontos, mivel a ha
gyományos oktatás hatékonyságát az audio-vizuális eszközök használatával 10— 
45%-kaI lehet emelni, ami a képzettségbeli egyenetlenségek kiküszöbölését segít
heti elő. 

Nemrégen olvashattuk a Valóságban5 , hogy egy nyelvtanár hosszabb időtar
tamú továbbképzésen vett részt, ahol modern eszközöket igénybe vevő nyelvokta
tási módszereket ismert meg. Mégis az volt a kollégák véleménye, hogy: „M ió ta 
a világ vi lág, könyvből — szótárból tanítunk nyelvet, aki akar így is megtanul ja, 
aki nem akar, annak sehogy se tudod a fejébe verni ." S ha ilyen felfogással 
találkozunk - és sajnos találkozunk - akkor a könyvtárosoknak is küzdeniük kell 
a korszerű szemlélet elterjesztéséért azzal, amivel legtöbbet tehetnek: az ilyen 
jel legű külföldi tapasztalatoknak a beszerzésével és a jó értelemben vett propa
gandával . De fel kell f igyelnünk olyan kezdeményezésekre is, mint az oktatócsomag 
elterjedése. A közelmúltban az Országos Oktatástechnikai Központ adta ki az 
oktatócsomaggal végzett újítások, oktatástechnológiai elképzelések tapasztalatait.6 

A két egymással összefüggő témának: az individualizált és az oktatócsomaggal 
segített egyéni, a csoportos és a frontális osztálymunka i rodalmát tárták fel. 

Azt sem mondhatjuk, hogy az audio-vizuális eszközök könyvtári használatával 
kapcsolatos igények egészen frissek. Dániában például az 1904-ben megjelent 
könyvtári törvény kötelezi a könyvtárakat az audio-vizuális anyagok gyűjtésére.7 
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Sok helyütt iskoláinkban mindehhez még nincsenek meg a szükséges feltéte
lek. Ugyanakkor sok lehetőség nyílik a közkönyvtárak oktatási célú igénybevéte
lére. E téren már jelentős eredmények is születtek: örömmel említem az egri Me
gyei Könyvtár jó tapasztalatait, szépen kidolgozott gyakorlatát.8 Az órák a könyv
tárban már nem tekinthetők új megoldásnak, valami olyannak, ami idegen az 
oktatástól, sőt a könyvtár a maga környezetével, hangulatával ideális otthont nyújt 
az ismeretszerzéshez, az ismeretek elmélyítéséhez, az önál ló munkához. ,,A könyv
tár az az optimális pedagógiai színtér, amely a leggazdagabb választékát bizto
sítja azoknak a munkaeszközöknek, amelyek leginkább alkalmasak az ismeretek 
alkotó tevékenység útján való elsajátí tására,"9 

A könyv és könyvtár egyidejű használatára a könyvtárban tartott tanórák nyúj
tanak kollektív lehetőséget. E módszer alkalmazása azonban igényli a könyvtár
használati ismeretek oktatását és gyakorlatát. ,,A könyvtári környezetben - szabá
lyos könyvtári rendszerben — elhelyezett könyvek, intenzívebben fejlesztik a könyv
használati szokásokat is. A könyvtárban önál lóan kiválasztott könyv használata 
mindig fej lettebb készségszintet jelez, mint egyetlen kézbe adott könyv kijelölt 
részének a feldolgozása."10 

Minél magasabb szintű az oktatás, annál bonyolultabb a könyvtárhasználat, 
hiszen az egyetemi és főiskolai oktatásban az egyszerű könyvtárhasználati — tu 
lajdonképpen technikai - ismeretek mellett a hal lgatókat az irodalmazás racio
nális módszereire s az irodalom önál ló, alkotó kutatási tevékenységére kell meg
tanítani . A könyvtárhasználat a jövő pedagógusának nevelésében külön is fontos 
szerepet kap, mivel a tanulók könyvtárhasználati készségének kifejlesztése szak
tanári feladat. 

A tapasztalatok e téren — sajnos - nem kedvezőek. A középfokú oktatási 
intézmények pedagógusai és az iskolai könyvtárosok azt tapasztal ják, hogy az 
általános iskola nem készítette fel a tanulókat eléggé a könyvtárak használatára; 
a tanulók jelentős része nem szeret olvasni, s ez nehezíti a pedagógia i tevékeny
séget. Az egyetemek és főiskolák úgyszintén azt tapasztalják, hogy a középiskolák 
sem fejlesztik ki a tanulókban az irodalom önál ló feldolgozását, s olyan alapvető 
kérdésekben, mint a könyvtári katalógusok használata, jelentős hiányokat tapasz
talunk. Az egyetemek könyvtárai ezért könyvtárhasználati oktatást tar tanak hely
színi bemutatókkal, tájékoztatók közreadásával, mert e nélkül az egyetemi hal lga
tók tanulmányi munkája el sem képzelhető, ö römmel számolhatunk be arról , hogy 
hazánk 18 egyeteme közül 14-ben a könyvtárak aktív közreműködésével folyik vala
milyen formában irodalomkutatási oktatás. Azt tapasztaltuk, hogy ez a faj ta okta
tás akkor a leghatékonyabb, ha kapcsolódik a hal lgatók valamilyen konkrét fel
adatához, mint amilyenek például az évközi tervezési feladatok, a szemináriumi 
kiselőadások, a laboratóriumi kísérletek, sok helyütt a tudományos diákköri témák 
vagy a szakdolgozatok és a diplomatervek. 

A könyvtáraknak az irodalmazási ismeretek oktatása során arra kell ügyel
niük, hogy a módszerek begyakorlása az irodalom adta lehetőségek széles skálá
já t ismertesse meg a hal lgatókkal , ugyanakkor azonban a konkrét témához nyújt
son tényleges segítséget. Ez esetben ugyanis a hal lgatók érdekeltté válnak a gya
korlati tevékenységben, nem érzik idegennek, feleslegesnek az irodalmazási isme
reteket. S valóban, a kérdőíves felmérések is ezt bizonyítják.11 

A könyvtárak fontos fe ladata a polit ikai nevelőmunka sajátos eszközeivel való 
olyan támogatása, mint pé ldáu l : az aktuális polit ikai események figyelemmel kísé
rése a napi sajtó és a heti lapok biztosításával, az esztétikai nevelést is elősegítő 
kiállítások rendezésével, az élményt nyújtó író—olvasó találkozók megszervezésével, 
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az olvasás iránti érdeklődés felkeltésére szolgáló egyéni megbeszélésekkel stb. 
A sokoldalú embereszmény megvalósítása érdekében segíthet a könyvtár a zenei 
nevelés terén is. Egyre több könyvtár vál lal ja az ezzel kapcsolatos feladatokat, az 
iskolai munka támogatását. A KMK 1976-ban megjelent kiadványa már 47 zenei 
részleget tartalmaz. Az eredmények is számottevők, gyarapodnak e gyűjtemények, 
s jelentős a forgalom.12 

Tudjuk, hogy korunk velejárója a szakmai ismeretek egy részének elavulása, 
az egyes munkakörök átalakulása. Ahhoz azonban, hogy a szakember az új igé
nyeknek megfelelően jó l elláthassa feladatai t , tovább kell magát képeznie. Ebben 
nagy szerepet vál lalnak a továbbképző intézmények és tanfolyamok, de minden
képpen nagy feladatok hárulnak a dolgozók továbbképzésében a könyvtárakra. 
Biztosítanunk kell az ehhez szükséges új i rodalmat, de ez még nem is e lég. 
Propaganda tevékenységünkkel el kell érni, hogy az érdekeltek tudomást is sze
rezzenek arról , hogy a számukra szükséges és fontos szakirodalom a könyvtárak
ban rendelkezésükre ál l , s azt is el kell érni , hogy a könyvtárhasználat aktíva'bb, 
intenzívebb legyen. 

Különösen fontos könyvtári fe ladat a munkások műveltségének fokozása. Tár
sadalmunkban a szocialista brigádmozgalom nemes célkitűzései közé tartozik a 
tanulás is. A felnőttoktatás igazi bázisa tu la jdonképpen a könyvtár, hiszen az 
oktatási intézmények a kis óraszám miatt viszonylag csak a legszükségesebb isme
retanyagot, a tananyagok nehezebb részeit, az úgynevezett csomópontokat ismer
tethetik az órákon, s így a tananyagban való elmélyedés a felnőtt emberekre 
hárul, a szakirodalom, a tankönyvek, folyóiratok önál ló tanulmányozása révén. 
Könyvtári feladatként jelentkezik a rádió és televízió „M indenk i iskolája" résztve
vőinek szakirodalmi ellátása. A munkásság a felkészültség és az életkörülményei 
folytán nem homogén. Mások a lehetőségei a helybenlakó és a körzetből bejáró, 
az egyműszakos és a háromműszakos, a munkásszálláson lakó és időnként vi
dékre hazautazó munkásoknak, a többgyermekes anyáknak. Ezért a könyvtári 
munkában mindezek figyelembe veendők. Min t láttuk, a könyvtárak megtisztelő 
feladata a munkás-műveltség emelése, s ez a fe ladat az oktatási folyamatnak is 
új , de egyre terebélyesedő formájaként jelentkezik. 

Nem kis feladatok hárulnak a könyvtárakra a szabadidő kulturált eltöltésében 
sem. E kérdésben a könyvtárak nem elégedhetnek meg a passzív szereppel: neve
zetesen, hogy irodalmat ajánl janak, hanem mindazokban a lehetőségekben közre 
kell működniük, amelyek a szabadidő felhasználásánál minél inkább az oktatási 
és közművelődési célok megvalósítását segítik. Igy például a nagyon elterjedt és 
népszerű vetélkedőkben a könyvtáraknak úgy kell résztvenniük, hogy a vetélkedők 
tartalmi kérdéseiben ne a lexikális elemek dominál janak, hanem az összefüggések 
megismerése domborodjon ki a kérdéseknél és a válaszoknál egyaránt. Ilyen mó
don a vetélkedők nem a formális ismeretek megjegyzésére ösztönöznek, hanem az 
iskolai tananyagok bővítését segítik elő, s így a közművelődés céljait, a sokoldalú 
embereszmény kialakítását szolgálják. 

Viszonylag keveset foglalkoztam az eddigiekben a felsőoktatási könyvtárak 
oktatási fe ladataival . Ez a témakör sokrétűsége miatt külön vizsgálatokat igényel. 
Mégis célszerű megemlíteni e témakörből is egyet-kettőt. 

A felsőoktatásban nagymértékben nehezíti, akadályozza a könyvtárak hasz
nálatát a jegyzetek elburjánzása. Nem tagadhat juk ugyan a jegyzetek óriási je len
tőségét, hiszen nélkülük a levelezőoktatás nem is folyhatna. Azonban észre kellett 
vennünk, és e kérdésben az oktatáspolit ikusok egyetértenek, hogy a jegyzetek ki
zárólagos vagy akárcsak döntő használata is sok hátránnyal jár. Mindenekelőt t 

39 



leszoktatja a hal lgatókat az önál ló munkáról, nem fej lődnek ki azok a készségek 
és jártasságok, amelyek nélkül intellektuális tevékenység nem is végezhető. A jegy
zetek tu la jdonképpen a túlsegítést valósítják meg. Természetesen nem lehet egyik 
napról a másikra megszüntetni az egyetemi jegyzeteket, s ez nem is lenne helyes. 
De a tananyag alkotó elsajátítása érdekében fokozatosan nagyobb mértékben kell 
az egyetemi oktatásban a szakirodalom használatát megkívánni. Ehhez azonban 
az egyetemi könytáraknak változtatniuk kell a gyarapításpol i t ikájukon. Ehhez kap
csolódik az idegen nyelvű szakirodalom beszerzése és használata. Felméréseink 
folyamatosan bizonyítják, hogy az idegen nyelvű szakirodalom használata nem ki
elégítő. Különösen feltűnő, hogy a mai egyetemi és főiskolai hal lgatók nem hasz
nálják kellő mértékben az orosz nyelvű szakirodalmat, holott az általános és közép
iskolában is tanul ták az orosz nyelvet. Úgy véljük javítani kell az idegen nyelv
oktatás hatékonyságán, különben az új értelmiség nem fogja tudni hazai viszo
nyainkra adaptá ln i a külföldi tudományos eredményeket, a termelési és kulturális 
tapasztalatokat. 

Ragadjunk ki még egyet a sok feladat közül. A közművelődési párthatározat 
irányította rá a figyelmet az értelmiség nagyobb részvételére az ismeretterjesztés
ben. Ennek megvalósítása érdekében különösen a műszaki, orvos- és az agrár-
értelmiségnek már egyetemi tanulmányaik időszakában meg kell ismerkedniük az 
ismeretterjesztő munkával. Könnyű belátni, hogy az egyetemi könyvtáraknak ehhez 
jelentősen hozzá kell járulniuk mind ál lományuk, mind rendezvényeik révén. 

A felsőoktatási könyvtárak új koncepciója külföldön a „Library Col lege", ami
kor is a könyvtár lett az egyetem legfontosabb intézménye.13 A tengeren túl i ango l 
szász országok (Kanada, Ausztrália, Új-Zéland) egyetemi könyvtárai ezt a mintát 
követik. 

Sorolhatnánk még a könyvtárak konkrét feladatai t . Sokan fel is vethetik, hogy 
szépek a célkitűzések, de ezek megvalósításához nincsenek meg a feltételek. Nem
régen a Köznevelésben olvashattuk14, hogy egy vidéki gimnázium igazgatója úgy 
kapta vissza a jóváhagyott költségvetési tervezetét, hogy a városi tanács illetékesei 
a könyvtár gyarapítására szánt teljes összeget kihúzták belőle. Ismeretesek az 
egyetemek és főiskolák könyvtáraiban is az állománygyarapítás gondja i . Olyan 
nagy mértékű ugyanis a forrásanyagok drágulása, hogy ezzel az ál lami költség
vetés nemigen tud lépést tartani . Mégis azt kell mondanunk, hogy a jövő generáció 
korszerű oktatásához és szocialista neveléséhez nélkülözhetetlen a jól felszerelt és 
jól működő könyvtárak tevékenysége. Éppen ezért kell itt is szólnunk az új lakó
telepek könyvtári el látat lanságáról. Több tízezren laknak modern lakásokban s a 
körzetükben sehol sincs könyvtár. Tudunk arról , hogy fognak építeni a nagy lakó
telepeken művelődést szolgáló létesítményeket s így könyvtárakat is. Azt kell 
mondjuk, hogy a megvalósulás túlságosan késő. A gyermekkönyvtárak semmikép
pen nem nélkülözhetők még 6 - 8 évig az új lakótelepeken. Gyermekkönyvtári rész
legeket - akár ideiglenes formában is - létre kellene hozni mielőbb. Ezt igényli 
az oktatás érdeke. 

Vázlatosan megfogalmazhatjuk az elmondottak a lap ján, milyen is legyen a 
könyvtár. 

A nyilvános könyvtárnak biztosítania ke l l : a szakirodalmat a különböző szintű 
képzéshez (akár iskolarendszerű, akár tanfolyam je l legű a képzés) és a tovább
képzéshez; a könyvtárnak az új fel fogásban részt is kell vennie az okta tásban; 
tájékoztatást kell nyújtania (statisztikai adatokat, elemzéseket, szemléket stb.) ah
hoz, hogy az ál lampolgárok gyakorolhassák véleménynyilvánítási joga ikat ; korszerű 
szakmai irodalmat, tájékoztatást és dokumentációt kell adni a könyvtár olvasóinak 
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szakmájuk gyakorlásához és a kutatáshoz, végül i rodalmat és egyéb anyagokat 
(hanglemezeket, f i lmeket stb.) is be kell szerezni a szabadidő kulturált eltöltéséhez. 

Az átalakul t és átalakuló új könyvtári tevékenység lesz csak képes - a peda
gógus munkáját kiegészítve — az oktatás és nevelés célkitűzéseinek megvalósítá
sára. A könyvtár tehát nemcsak a hagyományos, az elismert kölcsönző fe ladatát 
kell, hogy teljesítse, hanem az oktatás-nevelés szerves részévé és színterévé kell, 
hogy vál jon. S ez az alkotó együttműködés a pedagógusok és könyvtárosok között 
mindenképpen a szocialista ember fejlődésének szolgálatában ál l és szocialista 
hazánk építésének cél ja i t szolgálja. 
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SZABÓ ERVIN A TÁRSADALOMTUDÓS ÉS A KÖNYVTÁROS 

Dr. REMETE László, a FSZEK osztályvezetője 

Mindnyájan közvetett vagy közvetlen tanúi lehettünk azoknak az ünnepségek
nek, megemlékezéseknek, amelyekkel ez év nyárutóján Szabó Ervin 1877. augusz
tus 23-i születésének centenáriuma alkalmából történelmi szerepét hangsúlyosan 
méltatták. Úgy hiszem sokak nevében mondhatom, hogy nekünk könyvtárosoknak 
külön örömet jelentett életművének ilyen sokoldalú értékelése, aminek tanúi lehet
tünk a Munkásmozgalmi Pantheonban, a FSZEK épületén elhelyezett emléktáblá
nál tar tot t megemlékezések, a Munkásmozgalmi Múzeumban és a FSZEK-ban ren
dezett kiállítások alkalmával, a Párttörténeti Intézet és a MTA Történettudományi 
Intézete tudományos emlékülésén valamint a tömegkommunikációs eszközök és 
szervek megemlékezéseinek láttán, hal latán. Megjelent Szabó Ervin levelezésének 
első kötete, megjelenés előtt ál l egy mási'k testes kiadvány is, amely Szabó Ervin 
műveinek válogatott darabja i t tartalmazza. 

Elmondhatjuk, hogy könyvtárosnak Magyarországon eddig még nem jutot t ki 
ilyen fokú megbecsülés. És a jelentőségét nem csökkenti, hanem éppen növeli az, 
hogy a tiszteletadás ugyanúgy szólt Szabó Ervinnek a hazai szocializmus előfutá
rának, a társadalomtudósnak, a történettudósnak is. 

Ha súlyozni akarnánk az a l ig 41 esztendős korában elhunyt Szabó Ervin élet
művében azt, amit a rendelkezésére ál ló kereken 20 alkotó éve alat t teremtett, 
úgy a halála óta eltelt közel hat évtizedes távlatból mérlegelve szerepét már ki
mondhatjuk, hogy Szabó Ervin nemcsak a marxizmusnak határainkon túl is szá
montartott kimagasló magyar propagandistá ja, a hazai munkásmozgalom forra
dalmi balszárnyának ébresztője volt, nemcsak új csapáson járó történetíró, a szá
zadelő nagy szociológiai mozgalmának egyik vezéralakja, hanem mint bibl iológus, 
kultúrpolit ikus és könyvtárszervező az egyetemes könyvtár- és dokumentációtörténet 
lapja i ra is maradandóan írta be a nevét. Idő kellett ahhoz, hogy sokrétű hagya
tékát az utókor újra felfedezze, s az őt méltató szócikkek bekerüljenek a magyar 
kézikönyveken kívül a nagy külföldi enciklopédiák lapjaira is, a Bolsaja Enciklo
pédiától kezdve az NDK-ban kiadott Meyers Lexikonon át az NSZK-beli Brockhaus 
Lexikonig. Az egyes szaktudományok kézikönyvei, mint az NDK-ban készült Lexikon 
des Bibliothekswesens vagy a stuttgart i Enke Verlag Soziologenlexikonjának meg
jelenés előtt ál ló második kiadása is, az emberöltőnyi feledés után már újból fel
fedezték Szabó Ervint a könyvtártudóst, illetve a szociológust. 

Születése századik évfordulóján méltatva hagyatékát, első pi l lantásra csak 
biográf ia i érdekességű, mégis fontosnak bizonyuló kérdés: milyen motívumok kész
tették rá, hogy már egészen f iatal korában a könyvtáros pályán kötelezze el magát 
és élete végéig kitartson emellett. 

Laikusok szemében a könyvtári munka a procul negotiis foglalatosságokhoz 
tartozik s talán ezért is vélekednek néhányan úgy, hogy az ifjú éveitől kezdve 
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gyakran és néha tartósan betegeskedő, gyenge fizikumú Szabó Ervin a menekülés 
egyik válfaját kereste és talál ta meg a könyvek csendes b i rodalmában. 

Annyi bizonyos, hogy a kora könyvtári szakirodalmában egyedülál lóan járatos, 
szellemi tevékenységében roppant teherbírású, öt nyelvet kitűnően ismerő, rend
kívül szorgalmas szakember, ha akar ja, teremthetett volna könyvtárosi őrhelyén a 
világ forgatagától távol eső zavartalan feltételeket - amint ezt sok más, nála 
szerényebb képességű pályatárs tette. Csakhogy nem így történt. M in t könyvtáros 
is mindvégig a tusakodás emberének bizonyult. Széles dokumentációra épült tanu l 
mányaival valamint hírlapi cikkeivel, amelyekben könyörtelenül fel tárta kora hazai 
könyvtári viszonyainak szégyenletes elmaradottságát, csakhamar magára zúdította 
a konzervatív és klerikális körök haragját . Egyes ál lásfoglalásai, így például a 
népkönyvtárak könyveinek megválogatásáról az 1907-es pécsi Szabadtanítási Kong
resszuson tartott referátuma, vagy 1910-ben írt híres „Emlékirata" valóságos vihart 
kavartak. Ez érthető, hiszen cáfolhatat lan érvekkel bizonyította, hogy a kormány 
ál tal a századforduló tá ján óriási reklámmal és jelentős költséggel életre hívott, 
ám csakhamar sorvadásnak indul t nagy országos „népkönyvtár i " hálózat al ig lep
lezetten a reakciós poli t ikát szolgálja. Kertelés nélkül kimondta, hogy a százával 
létesített ún. „népkönyvtárak" anyagának megválasztásánál a népet helytelenül 
szellemileg kiskorúnak, könnyen befolyásolhatónak tekintették. 

Ugyancsak szakadatlanul megújuló, súlyos támadások célpont ja lett az a 
makacs következetességgel érvényesített törekvése, amellyel az 1904-ben vezetésére 
bízott Fővárosi Könyvtár tudományos központját európai színvonalú, marxista 
anyaggal is gazdagon ellátott szociológiai gyűjteménnyé fejlesztette. 

Ezért pályaválasztásának motívumait kutatva, azokkal el lentétben, akik szerint 
a könyvtár menedékhely volt számára, a tevékenységét csaknem két évtizeden át 
közelről ismerő kortársával, barát jával, Jászi Oszkárral kell inkább egyetértenünk, 
aki 1928-as emlékezésében megál lapí tot ta: Szabó Ervin számára nem kenyérkere
setet, hanem a könyvek szeretetén túlmenően pol i t ikai küldetést je lentett a könyv
tárosság, mert úgymond, „ór iási jelentőséget tu la jdonítot t egy jó és modern könyv
tárorganizációnak a proletariátus felemelkedése szempontjából", s a könyvtár 
könyvsorait szinte „szellemi-erkölcsi batai l lonoknak tekintette az osztályuralom erő
dítményeivel szemben". 

Ez az értelmezés egyszersmind feloldja a látszólagos el lentmondást a között, 
hogy Szabó Ervin egyszerre volt odaadó, pedáns könyvtári szakember és szocia
lista forradalmár. 

Tény az, hogy amint ezt szaktanulmányainak sokaságából szinte első p i l lan
tásra megállapíthatjuk, már 23—24 éves korában fölényes biztonsággal tájékozódott 
az egyetemes könyvtártani szakirodalomban, amelynek klasszikussá vált részéből 
lépten-nyomon idézett. Emellett éberen figyelte a külföld egykorú könyvtártudomá-
nyi-könyvtártechnikai eredményeit, nyomban önál ló véleményt alkotott róluk, és 
cikkeiben propagál ta a hasznosítható elemeket, nemcsak a hazai szakkörök előtt, 
hanem gyakran a napisaj tóban is. Természetesen a rábízott intézményekben, így 
az 1900-tól 1904 elejéig vezetése a la t t ál ló kereskedelmi és iparkamarai könyvtár
ban, majd 1904-től halá lá ig az ál ta la megszervezett és igazgatása alá került Fő
városi Könyvtárban értékesítette mindazt, amit a legkorszerűbb külföldi könyvtár
poli t ikai és technikai vívmányokból értékesíteni lehetett. 

Mohó kíváncsisággal s bevallottan izgalommal tudott belemerülni a kívülálló 
szemében felettébb unalmas bibl io lógiai szakmunkákba, ő maga pontos, hihetet
lenül munkaigényes kisebb és nagyobb szabású szakbibl iográfiákat szerkesztett, 
továbbá a fej let tebb ál lamok könyvtárstatisztikáival felvértezetten hadakozott a 
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magyar könyvtárpolitika megújításáért, felkészülten és hatásosan hallatta szavát 
a nemzetközi könyvtárügy és dokumentáció kérdéseiben is; néha apró címfelvételi, 
osztályozási ügyekben, pontok és vesszők használatáról folytatott távoli országok 
szakembereivel hosszas levelező vitát s ha kellett, személyesen utazott ezért kül
földre. 

Annyi bizonyos, hogy bibl iográfus! készségének már középiskolásként mara
dandó tanúje lét ad ta : a l ig volt 17 éves, amikor első nagyobb nyomtatott munkáját 
iskolája, az ungvári katolikus főgimnázium könyvtárának 100 lapos katalógusát 
közreadták. 

Még egyetemi éveiben, munkásmozgalmi tevékenységének megkezdésével egy 
időben, 1899-ben lépett könyvtárosi pályára. Az Országgyűlési Könyvtárban töltött 
rövid ingyenes gyakornokoskodás után vállalta el a Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara közgazdasági gyűjteményének újjászervezését és vezetését. Ekkoriban je
lentek meg első elmélyült könyvtártudományi írásai, mint pl. a porosz könyvtárak 
katalógusainak egységesítéséről írt 1900-as tanulmánya, 1902-ben Graesel úttörő 
könyvtártani kézikönyvéről szóló, a nemzetközi szakirodalomban való jártasságát 
illusztráló terjedelmes értékelése, és első nagyszabású, Európa-szerte elismerést 
arató tudományos szakbibl iográf iá i : 1902-ben a kamarai gyűjtemény több mint 
900 oldalas nyomtatott katalógusa, 1903-ban a Bibl iographia Economica Universa
lis, a közgazdasági irodalom előző évi termésének v i lágbibl iográf iá ja, amelyet már 
mint ismert és elismert bibl iológus, a nemzetközi kooperációra támaszkodva ké
szített. 

Ez utóbbi művei az egyetemes dokumentáció történetének is fontos jelzőkö
veivé lettek, mert bennük a földkerekségen először használta a társadalomtudo
mányok differenciált beosztásánál a brüsszeli Nemzetközi Bibliográfiai Intézet 
(Institut International de Bibl iographie) ál tal 1895-ben el fogadott és vi lágméretű 
terjesztésre propagált decimális osztályozást. Ugyanekkor, még kamarai könyvtá
rosként vette fel a kapcsolatot a modern dokumentáció históriájában úttörő sze
repet betöltött két kitűnő belga szakemberrel, Paul Otlet-vel és Henri La Fontaine-
nel (az utóbbi egyszersmind a belga par lament szocialista képviselője, utóbb No
bel-díjas békeharcos is, mindketten alapítói és első vezetői voltak a brüsszeli In
tézetnek). A tizedes rendszer 3. (társadalomtudományi) főosztálya tökéletesítését 
célzó kapcsolatuk Szabó Ervinnel közel másfél évtizedig, az első vi lágháború ki
töréséig tartott. 

Ugyancsak még tanulmányozásra, értékelésre váró fennmaradt levelezéséből 
azt is tudjuk, hogy Szabó Ervin munkatársai, egyes esetekben szoros baráti kap
csolatot alakított ki a német könyvtárügy néhány vezető személyiségével, közöttük 
Constantin Nörrenberggel, a történelmi nevezetességű Bücherhalle mozgalom aty
jával és Nörrenberg legjelentősebb ellenfelével, az évtizedeken át tartó - Rich
tungsstreit néven ismert - könyvtárpolit ikai háborúskodás el indítójával, Walter 
Hofmannal is. Ez utóbbiak nevével ma már — Szabó Ervin belga partnereihez ha
sonlóan - az egyetemes kultúrhistória lapjain találkozhatunk. 

Az 1900-as évek elején magas szintű bibl iológusi tevékenysége mellett nem
csak arra ta lá l t módot, hogy intenzíven vegyen részt a munkásmozgalomban cik
kek, elméleti munkák sokaságának írásával, szerkesztésével, szervezésével, e lőadá
sok tartásával, hanem hogy könyvtárosi szaktudását is felhasználja az ügy érde
kében. Példaként utalhatunk arra, hogy a ,.Huszadik Század"-ban megjelent első, 
1902-es cikkét a munkáskönyvtárakról írta, továbbá az általa szerkesztett 1903-as 
Népszava Naptárban ,,Mit olvassunk és hogyan rendezzük be könyvtárainkat?" 
címmel adott útmutatást a szervezett munkásolvasóknak, majd a Szocialista Diákok 
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Könyvtára című sorozat 3. számaként 1903-ban „Bevezető a társadalomtudomány 
tanulmányozásába" címmel jelentetett meg egy 32 oldalas kalauzt. 

A vezetése alatt ál ló kamarai könyvtár az ország legnagyobb tőkés szövetke
zetének volt az intézménye, de ez nem akadályozta őt abban, mint ez a nyomtatott 
katalógusából kiderül, hogy a közgazdasági szakirodalom keretében a kor leg
fontosabb külföldi szocialista folyóiratait és önál ló kiadványait is beszerezze, s 
emellett - az akkori szokásokkal el lentétben - a reá bízott tudós könyvtárat min
denki számára megnyissa. A használat megkönnyítése érdekében seregnyi, főként 
az akkor élen já ró angol és amerikai könyvtárakban bevezetett újítást honosított 
meg: az ál lomány nagy részét szabad polcokon tette hozzáférhetővé az olvasók
nak, elsőként alkalmazta a ma már jó l ismert fiókos katalógus rendszert (benne 
nemzetközi típusú kartoncédulákkal) és ál l í t tatott fel modern vaspolcszerkezetet 
a könyvek tárolásához. Miközben másutt bürokratikus formaságok riasztották el 
a félénkebb olvasókat, add ig a kamarai könyvtárban a legelőzékenyebb bánás
módra talál tak, másutt többnyire mogorva hivatalszolgákra bízták az eligazítást, 
ő viszont á l landó szaktájékoztató szolgálatot biztosított. 

Az ál tala újjászervezett kamarai könyvtár kiállta az idők próbáját és fél év
századdal utóbb, amikor a felszabadulást követően beolvasztották a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem ma már hatalmas gyűjteményébe, ennek egyik 
legfontosabb része lett. 

A kamarai könyvtártól búcsút véve, mint ismeretes, 1904-ben vette át a nem 
sokkal e lőbb életre hívott Fővárosi Könyvtár megszervezését és vezetését. 

Ha Szabó Ervin e nagy alkotásának sajátos értékeit rangsorolni akarjuk, bizo
nyára annak nyilvános jel legét kell az első helyre emelnünk. Nem véletlen, hogy 
a más hazai könyvtárakban akkor felettébb mostohán kezelt olvasók, köztük neves 
írástudók, mint az idősebb Ignotus vagy Zuboly (igazi nevén Bányai Elemér), 
Kaffka Margi t és a többiek a Fővárosi Könyvtárról szólva főként azt emelték ki, 
hogy ott tekintet nélkül társadalmi hovatartozásukra, mindenkit egyforma előzé
kenységgel fogadnak, igazítanak útba. Az olvasás, kölcsönzés a legl iberál isabb 
feltételek között folyik. 

Az előzékeny bánásmód önmagában persze nem elegendő vonzerő nyilvános 
könyvtár számára. Ehhez a közönséget érdeklő könyvanyagra is szükség van. Ha 
Szabó Ervin a törvényhatóság erre vonatkozó utasításának szellemében jár el, úgy 
csak viszonylag szűk réteget érdeklő szakgyűjteményt fejleszt ki. A döntés szerint 
ui. a Fővárosi Könyvtárnak elsősorban közigazgatási, statisztikai és várostörténeti 
műveket kellett volna gyűjtenie, különös tekintettel a városi hivatalnokok igényeire. 
Szabó Ervin azonban e kötelességének eleget téve igen jelentősen túl lépett ezen. 
1907-től nyomtatásban is megjelent hivatalos jelentéseiben kimondta, hogy a ki
je lö l t gyűjtőkört szélesen értelmezve a társadalomtudomány különböző ágazatai
nak egész sorát bevonta a gyarapításba és a középpontba az új tudomány, a 
szociológia i rodalmát ál l í totta. Ehhez persze pénz is kellett, és miután felettesé
ben, egyszersmind barát jában Wi ldner Ödön tanácsnokban és az ő révén Bárczy 
Istvánban, a merész kezdeményezések iránt fogékony l iberális polgármesterben 
segítőtársakra talált , az 1910-es évek elejéig a Könyvtár költségvetése megsokszo
rozódott. Ennek eredményeként Szabó Ervin 1918-ban bekövetkezett halálá ig olyan 
szociológiai műhellyé emelhette a Fővárosi Könyvtár központját, amelyhez — az e 
kérdésben legil letékesebbek egyike, Jászi Oszkár véleménye szerint — Európában 
legfel jebb az 1902-ben alapított brüsszeli Institut Solvay volt hasonlítható. 

A szociológiát azonban a század eleji Magyarország hivatalos tudományos
sága nem ismerte el. Az intézmény országos szociológiai szakkönyvtárrá való hiva-
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talos kijelölésére csak kereken ötven évvel Szabó Ervin halála után, 1968-ban 
kerülhetett sor. A könyvtár alapítójának szervezőképességét, egyszersmind törek
vésének életképességét igazolta, hogy akarata egy emberöltővel utóbb érvényesült. 

A század elején már élő igényeket elégített ki, amikor jóváhagyás hiányában 
is szociológiaivá fejlesztette tovább a könyvtárat: náluk e f iatal tudomány törté
netének első virágkorát élte akkoriban. Az érdeklődés a laikus tömegekben is 
rendkívül eleven volt. A Fővárosi Könyvtár tehát hézagot töl tött be e téren. Ezt 
igazolta, hogy míg 1905-ben nem sokkal több mint 700 olvasó kereste fel az új 
intézményt, számuk három év múltán megsokszorozódott, s a 8000-et is meghaladta. 

Szabó Ervin mégis úgy érezte, hogy a társadalomtudományi gyűjtemény létre
hozásával csak félmunkát végzett. Miután alaposan ismerte a fej lettebb kapital ista 
országok könyvtári viszonyait, lesújtónak ta lá l ta a magyarországi ál lapotokat. Tu
datában volt annak, hogy a Nyugaton sokat emlegetett book hunger, a könyv
éhség már nálunk is erősen jelentkezett az ő idejében, de nem volt eszköz a ki
elégítésére. S azt is tudta, hogy az élen járó, vele egy időben Lenin által is példa
ként emlegetett angol és amerikai nyilvános könyvtárak, az ún. public l ibraryk 
létesítői, fenntartói és fejlesztői a városi és községi hatóságok. Ismerte ezek vonz
erejének legfőbb t i tkát: felnőttnek tekintették a közönséget, s ennek megfelelően 
állították össze könyvanyagukat. Mindezt cikkek, tanulmányok sokaságában hir
dette, magyarázta. 

1910-ben érkezett el számára a nagy pi l lanat, amikor a fővárosi vezetőségtől 
különböző kedvező tények eredményeként megbízást kapott, hogy készítse el a 
nagyszabású budapesti nyilvános könyvtárhálózat kiépítésének programját. A ne
vezetes „Emlékirat"-ot tüneményes gyorsasággal írta meg. Megbízatásának kész 
fegyverzetben tudott eleget tenni . A magyar és a nemzetközi viszonyok bő statisz
tikai táblákkal illusztrált összehasonlítása mellett olyan időálló javaslatokat, gon
dolatok sokaságát vetette fel , amelyek nem kis része még ma is aktuális, meg
valósításra vár. Közülük csak egyet említünk, azt, hogy erőteljesen szállt síkra a 
tudományos könyvtárak közötti kooperáció érdekében, hangoztatta ennek gazda
sági és tudománypol i t ikai jelentőségét. 

E klasszikussá lett szaktanulmányában vázolta először a leendő modern városi 
közművelődési hálózat programját. Többek között kimondta, hogy a közönség szé
les rétegeinek ellátása a város kötelessége és hogy fő elvnek kell tek in ten i : a 
legjobb könyveket a legtöbb olvasónak. Esztendőkig kellett azonban kemény har
cot folytatnia a bürokráciával, míg végre 1913. december 29-én az első új típusú 
nyilvános közművelődési f iókkönyvtárat 'megnyithatták az Almássy téren. A kis intéz
ményt olyan erős ostrom alá vette a közönség, hogy működése eleinte akadozott. 
Konzervatív szakkörök erre hivatkozva már a vállalkozás csődjét bizonygatták. 
Szabó Ervint és maga választotta kitűnő munkatársait, köztük Madzsar Józsefet 
— akinek oroszlánrésze volt a közművelődési hálózat megteremtésében — valamint 
Braun Róbertet, Dienes Lászlót, Kőhalmi Bélát, Pikier Blankát, Váradi Irmát és 
a többieket viszont az első fiókkönyvtár túlterheltsége arra késztette, hogy az addi 
ginál is erőteljesebben dolgozzanak a hálózat továbbfejlesztésében. 

A most már valóban nyilvánossá lett, csakhamar további f iókokkal bővített 
Fővárosi Könyvtárban olyan technikai újítások sokaságát vezették be, amelyek 
azóta hazai könyvtáraink nagy részében meghonosodtak. Seregnyi életképesnek 
bizonyult kezdeményezése közül itt csak az egyikre hívjuk fel a figyelmet, arra a 
kísérletére, hogy a könyvtári munkát „üzemszerűen" szervezze. 1912—1913-ban, 
ami'kor az amerikai Taylor munkaszervezési módszereiben a szocialisták eleinte csak 
a kizsákmányolás növelésének egyik vál fa ját látták, ő rámutatott arra, hogy a 
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munka jobb megszervezését, ezzel a termelés növelését eredményező tudományos 
módszerek végső soron az össztársadalom javát fogják szolgálni. Ö maga Taylor 
módszerét éppen a Fővárosi Könyvtárban sikerrel alkalmazta és erről nagy feltűnést 
keltő 1913-as referátumában a „ taylor izmus" egyes értékeit kiemelve adott hírt. 

Politikai és könyvtárpolit ikai törekvéseinek egységét ta lán a Fővárosi Könyv
tárnak a magyar szellemi életben betöltött különleges szerepe illusztrálta a leg
szemléletesebben. Az intézmény a kor haladó és forradalmi mozgalmainak gyűjtő
helye és kisugárzó központja lett. Ezt nemcsak az érzékelteti, hogy Szabó Ervinen 
és említett munkatársain kívül a balo ldal i értelmiség számos más ismert szemé
lyisége is dolgozott átmeneti leg vagy tartósan a könyvtárban (Bolgár Elek, Rácz 
Gyula, Faber Oszkár, Basch Imre, Cherestesiu Victor nevével egészíthetjük ki a lis
tát), de arra is utalhatunk, hogy munkásmozgalmi emlékezések sokaságában ta lá
lunk hivatkozást arra a szellemi útravalóra, amelyet e Könyvtár nyújtott. Kassák 
Lajos, Lengyel József, Sinkó Ervin és más írók művészi értékű munkáikban is meg
örökítettek ilyen mozzanatokat. Ugyancsak írásos nyomai maradtak annak, hogy 
Varga Jenőt, Lukács Györgyöt, Kunfi Zsigmondot, Szántó Bélát, Szántó Rezsőt és 
a munkásmozgalom sok más neves személyiségét szoros kötelékek fűzték az intéz
ményhez. Kortársak sokasága vallotta, hogy az első v i lágháború alatt kibontako
zott i l legális antimil i tarista mozgalom szellemi irányítását a könyvtár fa la i közül 
végezte Szabó Ervin baloldal i munkatársai segítségével. 

A tanítványai, Dienes László és Kőhalmi Béla vezetése alá került intézmény 
különleges funkciója az ő halála után sem szűnt meg. Ezt ismét forradalmárok 
emlékezései tanúsítják. A Tanácsköztársaság idején megjelent Vörös Könyv című 
kiadványsorozat 2. számában jelent meg az első részletes beszámoló arról , hogy 
a néhány hónapos szervezkedés után brutál isan üldözött, i l legali tásba kényszerített 
kommunista párt „második vezetőségének" 1919 február -márc iusában a lkalman
ként a Fővárosi Könyvtár adot t otthont, s ott a szabadlábon maradt Szamuely Tibor, 
Rákos Ferenc, Lukács György és mások rendszeresen megtarthatták titkos üléseiket. 

A könyvtár spontán kialakult, majd az első v i lágháború alatt céltudatosan 
fejlesztett balo ldal i , háborúellenes pol i t ikai tevékenysége nem került e l lentmon
dásba, hanem éppen teljes összhangban ál lott annak mintaszerű művelődési intéz
ménnyé való fejlesztésével. Szabó Ervin szakmai munkáiban hangoztat ta: a leg
főbb követelménynek azt tar t ja, hogy a gyűjtemény ne csak az ismeretek passzív 
tárháza maradjon. Azt hirdette, hogy a modern könyvtár legszebb eredménye, ha 
könyveit ronggyá olvassák. Ezért tu la jdonítot t óriási jelentőséget a könyvtári pro
pagandának, az anyagot sokoldalúan feltáró katalógusoknak, szerzeményezési 
jegyzékek, különféle bibl iográf iák rendszeres publ ikálásának, a könyvtár otthonossá 
tételének, a szakszerű és udvarias olvasószolgálatnak, a használat racional izálá
sának, minden lehető eszközzel való megkönnyítésének és legfőképpen a könyv
anyag helyes kiválasztásának. Szóban, elméleti írásaiban, sőt könyvtártudományi 
munkáiban is nyíltan szocialistának vallotta magát, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy 
egy könyvtár szerzeményezését nem lehet valamely párt pol i t ikai cél ja inak szolgá
latába ál l í tani . Az adott feltételek között persze ez annyit jelentett, hogy a köz
könyvtárakban a szocialista irodalomnak is tág teret kell biztosítani. 

A rövidre szabott centenáriumi emlékezés keretében Szabó Ervin bibl io lógusi-
könyvtártudósi és szervezői értékeinek csupán néhány mozzanatát ragadhattuk ki. 
Köteteket betöltő szakirodalmi tevékenysége, az országos például szolgáló kultúr
intézmény — amely először a Tanácsköztársaság idején vette fel alapítója nevét, 
majd az el lenforradalmi időszak negyedszázada után 1946 óta viseli ismét jogos 
büszkeséggel - méltatásoknál elevenebben, meggyőzőbben bizonyítja kul túrpol i t i 
kai szerepének elévülhetetlen jelentőségét. 
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IRÁNYELVEK ÉS ZENEI KÖNYVTÁRI NORMATÍVÁK 
A KÜLFÖLDI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 

dr. SKALICZKY Józsefné, a Zenei Könyvtárosok Szekciójának elnöke, a szegedi 
Somogyi Könyvtár osztályvezetője 

Előadásomban a következő három kérdésről lesz szó: 
1. A könyvtár mint eszköztár, a könyvtár szerepe a változó v i lágban. 
2. A zenemű- és hangtári részleg szerepe ebben a tárban, a részleg helye a 

szakrészlegek sorában. A zenemű- és hangtári részleg és az audiovizuális 
eszközök kapcsolata. 

3. Irányelvek a részlegek tervezéséhez és ellátásához. A jelenlegi helyzet és 
a követelmények összevetése. 

1. Alapigazság és közhely, hogy korunk, vi lágunk új és fokozott — ha úgy 
tetszik felfokozott - fejlődése új és új feladatok elé állít ja mindazokat az intéz
ményeket, oktatásiakat és művelődésieket egyaránt, ahol ennek az új vi lágnak a 
jelenlegi és jövendő benépesítőit, lakóit képezik, nevelik, vagy ahol éppen az ön
művelés módjait teremtik meg. 

Egyaránt probléma ez Amerikában és a Szovjetunióban, a szocialista és a 
kapitalista országokban. Claude Aubry író, az Ot tawai Public Library igazgatója 
mondotta egy könyvtáros gyűlésen: „ H a egy könyvtárnak, akár kicsi, akár nagy, 
nem sikerülne alkalmazkodnia a ma és a holnap táguló vi lága változások által 
meghatározott élet- és tanulási formáihoz, az azt jelentené, hogy fö ladja a nyil
vános könyvtár alapvető funkciói t . " 

Tulajdonképpen nem történik más — azaz kell, hogy történjék - a könyvtárak 
esetében sem, mint az iskolákban. Ez utóbbi napja inkban kezd megvalósulni, vagy 
teszi az első lépéseket a megvalósulás felé. Arról van szó, hogy az iskolában a 
tanár feladata elsősorban nem a saját tudásának átadása, tehát a tanítás, ha
nem a tanulás irányítása. Ha jó l utána gondolunk, minőségi különbségről, szerep
váltásról van szó. A passzív befogadóból aktív tudóshabzsolót kell nevelni. Nézzük 
ezt a könyvtár esetében. 

A tárolási, a megőrzési szerepből a mozgékony, korszerű könyvtárnak egyre 
inkább az átadást, a hozzáférhetőséget, a sokszínűséget kell fontosnak tar tania, 
biztosítania. Nem utópiákat kergetek, mint ahogyan Kamarás István sem azt teszi 
írásában, mégha sok-sok játékos, utópisztikus fordulattal tűzdeli is. A Mozgó Vi lág 
1976/1. számában „Látogatás a házban" címmel ír a jövő eszköztáráról, a jövő 
könyvtáráról. Funkciójaként a következőket határozza meg: nemcsak a tárolás
kölcsönzés, hanem a közvetítés, informálás, katalizálás-motiválás is fe ladata. Ezt 
Zircz Péter a Könyvtárosban még a többszintű tudományos tevékenységgel, illetve 
ezek szolgálatával egészítette ki. 

,,A könyvtár mint eszközközpont" c. cikkében (Könyvtáros, 1977/4.) Sallai István 
arra a kérdésre keres választ, hogy a jövő könyvtárosa, aki majd egy komplex 
művelődési intézményben foglal helyet, milyen is lesz? Kiemeli az oktatás és a 
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könyvtár szoros kapcsolatát, ami azt je lent i majd, hogy a „könyvtár szerves része 
az oktatásnak", és beszél az új eszközökről, a médiákról. (Média = a nem hagyo
mányos dokumentumok összefoglaló neve.) 

És ezzel tu la jdonképpen el jutottunk már a hanglemezekhez, hangszalagokhoz, 
hiszen az új eszközöknek, a médiáknak, a nem hagyományos dokumentumoknak 
egyik legfontosabb csoportját alkotják. 

Nemcsak bevezetésként írtam ennyit a jövő könyvtáráról. Ez a jövő a mi éle
tünkben — sőt, dolgozó éveinkben — je len lesz. Szeretném legalább ilyen ünnepi 
alkalommal, hogy ha nem is a sas perspektívájából, de azért napi gondja ink fölé 
emelkedhessünk. Kicsit többet lássunk a saját házunk tá jáná l . És főképpen tudjuk, 
hogy merre haladunk. 

A külföldi szakirodalomban mindezekről a kérdésekről igen bőven olvashatunk. 
Ezek nagy része az audiovizuális dokumentumok könyvtárbeli megjelenését tartja 
az új faj ta könyvtár egyik leglényegesebb jellemzőjének. Ennek megfelelően azt 
írják: a könyvtár a régi értelemben egyéni szolgáltatásokat adott, erre volt lehe
tősége, az audiovizuális könyvtár már többfaj ta szolgáltatást tud biztosítani több
faj ta dokumentum segítségével. Remélem, hogy mindenkinek föltűnt, hogy nem 
auditív dokumentumokról és eszközökről beszéltem eddig, hanem aud/ov/zuá//so/c-
ról. Természetesen nem véletlenül. Hozzá kell szoknunk ehhez a kifejezéshez ne
künk, a zenemű- és hangtár i részlegekben dolgozóknak. 

Miért? Arról van ta lán szó, hogy holnap ezekben a részlegekben megjelennek 
a diák, a filmek, hogy a videokazettákat ne is említsem? 

Nem, egyáltalán nem. De tisztában kell lennünk azzal, hogy az utóbb említett 
dokumentumok is helyet kérnek a könyvtárakban és előbb-utóbb el is foglal ják 
helyeiket, nálunk is, ahogyan a nálunk gazdagabb országokban már meg is tették. 

És, hogy mi a kapcsolat az auditív és a vizuális dokumentumok között? A meg
jelenési formájuk. Az, hogy nem hagyományos dokumentumok. Ezért beszélnek 
róluk együtt a külföldi szakirodalomban. 

Mielőt t erről - az összetartozásukról tehát - e lmondanám a véleményemet, a 
szakrészlegekről kell beszélnem, illetve a zenemű- és hangtár i részlegek szerepé
ről, helyéről a szakrészlegek sorában. 

És ezzel az előadásom elején jelzett második nagy kérdéskörhöz értünk. 

2. A zenemű- és hangtár i részleg és a szakrészlegek. 
A szakrészlegekről Over ington: The subject departmental ized public library c. 

1969-ben megjelent könyvében, illetve Zircz Péter 1971-ben megjelent tömörítvé-
nyében olvashatunk. 

Mi t értünk szakrészlegesítésen? Overington a szakrészlegesítést szolgáltatási 
szemléletnek nevezi, amelynek lényege az egységesnek megmaradó könyvtár ál lo
mányának tematikus rendben történő használata. A közművelődési könyvtár sza
kosodásának négy szintjét különbözteti meg. Az első szinten (40-50 ezer kötet, 
hazai járási könyvtárnak fele! meg) még csak a szakosodás csírái je lennek meg 
(általános szekció, szakosított szekció, kézikönyvek). A második szinten (50-70 ezer 
kötet, A—B típusú könyvtárak) már szakreferensek dolgoznak, audiovizuális részleg 
működik. A harmadik szinten (75 ezer kötet fölött, A típusú könyvtárak) a szako
sított szekció már tényleges szakrészlegekre oszlik, mindegyik szakrészlegnek saját 
személyzete és közönségszolgálata van. 

Az itt felsorolt nagyságrendi modellek természetesen az amerikai könyvtári 
példákat tart ják szem előtt. Kérdés, hogy ebből mennyi és hogyan alkalmazható 
a mi körülményeinkre. Ezt a kérdést feszegeti Mándy Gábor is a „Szakrészlegesítés 

49 



néhány kérdése" c. összeállításban, ahol az erről a tárgykörről írottaknak mintegy 
szövegkönyvét ad ja . „Célszerűnek látszik — írja —, kidolgozni a 'Szakmai irányel
vek' speciális követelményrendszerét a szakosodást i l letően." Ma jd néhány oldal la l 
hát rébb: „Magyarországon nem alakul t még ki egységes koncepció a hangzó
anyagok és az audiovizuális dokumentumok felhasználására nézve, például ál ta
lában idegenkednek a diaf i lmektől, megoldat lan a 'zenei' részleg és a nyelvi 
lemezek használatának kérdése." 

Nos, tehát a probléma nem csinált, előrángatott , hanem élő, megoldatlan 
kérdés. 

Megpróbálom megoldani. 
Mi t értünk mi ma szakrészlegen? Olyan tematikus csoportosítását a dokumen

tumoknak - és itt szeretném hangsúlyozni a tematikus szót —, ahol a „mindent 
egy helyen" elv érvényesül, és az egy témakörhöz tartozó mindenfaj ta dokumen
tum megtalálható. Tehát az azonos tárgykörről szóló könyvek, folyóiratok, hang
lemezek stb. 

Nos, ezek szerint a könyvtárak — az A típusú közművelődési könyvtárak — 
legkövetkezetesebben végigvitt szakrészlegei jelenleg a zenemű- és hangtári rész
legek (a helyismeretiek mellett). Ha ETO szakrendben gondolkodunk, akkor itt a 
78-as szakhoz tartozó dokumentumok vannak (kivételt képeznek az irodalmi és a 
nyelvi lemezek, egyelőre tekintsünk is el ezektől!), a dokumentumok megjelenési 
formájára való tekintet nélkül. Tehát nem az információt hordozó anyag szerint 
csoportosítva, hanem az információ szerint. Azaz a rendezési elv nem a forma, 
hanem a tartalom. 

De ha ez így van, már pedig ez a szakrészlegesítés lényege, akkor mindjárt 
szétpukkad az audiovizuális részleg nevezetű léggömb egy zenei könyvtárra — hív
juk csak továbbra is zenemű- és hangtár i részlegnek —, és különböző információ
kat hordozó vizuális és auditív dokumentumokra, amelyek majd, ha a szakrészle
gesítés valóban kifej lődött hazánkban is, el foglal ják azt a helyet, tehát bekerülnek 
abba a szakrészlegbe, ahová tartalmuk szerint tartoznak. A nyelvi lemezek a nyel
vészethez, a város-diák az útleírásokhoz, a gépekről szóló kisfilm pedig a műszaki 
szakrészleghez. 

Ez a jövő, a követendő jövő. És nekünk már most úgy kell alakítani az ál lo
mányunkat, hogy ezt, ha erre különböző alkalom nyílik, pl. új könyvtárba való 
költözés, megvalósíthassuk. 

Még egyszer tehát : a zenei dokumentumok egy egységes önál ló szakrészleget 
alkotnak - a hangzó és nem hangzó anyag és készülékek. A többi nem hagyo
mányos dokumentum majd fokozatosan bekerül a szakrészlegekbe. Add ig azon
ban, mert szegények vagyunk és erre még nincs lehetőségünk, ott foglalnak helyet, 
ahol koncentráltan megtalálhatók mindazok a közvetítő készülékek, amelyek a 
használatukhoz szükségesek. 

Mer t mi is a jel lemzője ezeknek a dokumentumoknak? Az 1970-ben kiadott 
ALA irányelvben (Guidel ines for audiovisual material and services for public l ib
raries. ALA, 1970.) ezt olvashatjuk: „Az audiovizuális anyagok olyan kommuniká
ciós források, amelyeknek továbbadásához, reprodukciójához vagy megnagyításá-
hoz segédanyagok szükségesek abból a célból, hogy hatékonyan használhatók, 
érthetők legyenek." Ugyanitt olvashatjuk a következőket is: „Az audiovizuális fe l 
szereléseket és szolgáltatásokat ugyanolyan súllyal, ugyanolyan f igyelemráfordí
tással, ugyanolyan megszokottsággal és ugyanolyan támogatással kell kezelni 
mind a könyvtárvezetés, mind pedig a könyvtári személyzet részéről, mint a nyom
tatott anyagokat. Ezeknek az ú jabb kommunikációs eszközöknek a bevezetése a 
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közművelődési könyvtárakba nem a szolgáltatások széttördelését, vagy specializá-
lását célozza csupán, hanem ezeícef az újabb eszközöket a teljes könyvtári program 
szerves részévé kívánja tenni." 

így jutot tunk tehát vissza a második kérdéskör elején tárgyalt gondolathoz, 
a zenei részleg helyéhez az audiovizuális dokumentumok között. 

Ezt én a már tárgyalt és közösen végiggondol t gondolatok a lap ján úgy zár
nám le, hogy a zenemű- és hangtári részlegnek nam a többi audiovizuális doku
mentum között kell el foglalni a helyét, hanem az audiovizuális dokumentumoknak 
kell bekerülniök a könyvtár és a szakrészlegek rendszerébe. 

Hiszen az mind a hazai mind a külföldi gyakorlat és szakirodalom a lap ján 
világossá vált, hogy a könyvtárak ma már nem könyveket, aztán hanglemezeket, 
vagy diákat tárolnak, gyűjtenek, hanem információkat, amelyek történetesen köny
vekben, diákon vagy hanglemezeken találhatók. És ezeknek az új faj ta dokumen
tumoknak a fontosságát nem akkor látjuk, ha a könyvekkel, a hagyományos do
kumentumokkal, hanem ha a tényleges igényekkel hasonlítjuk össze. 

3. És most nézzük az irányelveket. Az irányelveket a részlegek tervezéséhez, 
használatához. 

Mielőtt e lmondanám a kívánatos irányszámokat és elveket, szeretném, ha ki
tekintenénk a nagyvi lágba, hogy ott melyek az el fogadott normák, megnéznénk a 
hazai gyakorlatot, és a kettő összességéből, a kívánalmak és a lehetőségek össze
vetéséből alkotnánk meg a mi szabványainkat. (Zárójelben szeretném megemlíteni, 
hogy az előadás címében a „normatívák" kifejezése is szerepel. Kérem, ezt felejt
sék el, túlságosan is nagyképű, de ami ennél veszélyesebb, valamiféle befejezett
séget sugal l . Márped ig szeretném, ha mindannyian Henry Ford szavait tar tanánk 
a szemünk előtt, aki azt mondta: ,,Ha a szabványokra úgy tekintünk, mint a leg
jobbra, amit ismerünk, de amit holnap tovább kell feljeszteni, akkor jutunk vala
mire.") 

Az IFLA normatívái adják meg számunkra az el igazodást a külföldi közműve
lődési könyvtárak zenemű- és hangtári részlegei között. Ezeket a normatívákat 
1972-ben hagyták jóvá. Az audiovizuális eszközökről az UNESCO kiáltványában a 
következőket olvashatjuk: „ A tudomány új formákat teremtett a gondolatok rög
zítésére, s ezek a jövőben egyre nagyobb részét teszik ki a közművelődési könyvtár 
ál lományának. Lesz közöttük kis helyen tárolható és szállítható, kicsinyített formájú 
nyomtatott anyag, lesznek fi lmek, dialemezek, hanglemezek, hang- és képszalagok 
mind a felnőttek, mind a gyermekek számára. Egyedi használatukhoz és kulturális 
rendezvényeken való bemutatásukhoz megfelelő berendezések szükségesek." 

A kiáltvány a hanglemezekről és a hangszalagokról a kövekezőt í r ja: „ A mi
nimális gyűjtemény, amely e l fogadhatóan kielégítő szolgáltatásokat tud nyújtani 
20 000 lakosig, nem tartalmazhat 2000 hanglemeznél (vagy hangszalagnál) keve
sebbet, s a zenén kívül a szöveges, oktatási és nyelvoktatási anyagra is kiterjed 
mind a felnőttek, mind pedig a gyerekek számára. Egy ilyen gyűjtemény fenntar
tásához évente legalább 300 hanglemezt kell beszerezni, sőt többet, ha az anya
got kölcsönzni is lehet. Az erősen elhasznált ós az elavult felvételek selejtezése 
fontos szerepet játszik e gyűjtemény karbantar tásában." 

A részlegekben dolgozó személyzet számáról a következőket í r ja: ez függ a 
helység lélekszámától, a használók mérvétől és a szolgálatok körétől. 

Az előbbiekben már említett ALA dokumentumban (Irányelvek a közművelő
dési könyvtárak részére audiovizuális anyagokhoz és szolgáltatásokhoz) a hangzó 
anyagokról a következőket olvashatjuk: „ A hangfelvételál lomány 50 lakosonként 
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legalább 1 lemezből, 1 magnótekercsből, 1 kazettából á l l jon. Ez magába foglal 
hatja a tagkönyvtárak bázisanyagát és a hálózati központ gyűjteményét, de nem 
lehet kevesebb, mint 5000 lemez vagy magnetofonszalag. (Ennek a lap ján egy 
50 000 lakosú helyiségben 1000x3 hangzó dokumentumnak kellene lennie, egy 
100 000-es lakosságú városban 2000x3 stb. Ezek a számok csak 150 000 lakosig 
érvényesek. Tehát pl. Szeged esetében: a lakosság száma 130 0 0 0 : 5 0 = 2600 
lemez, ugyanannyi kazetta és magnótekercs, összesen 7800 egység. A hangzó 
gyűjteményen belül megszabja a zenei és a nem zenei dokumentumok arányszá
mát is. Azt mondja : 20%-ban tartalmazzanak a gyűjtemények nem zenei hangzó 
anyagokat. 

Beszél az állománygyarapításra fordítandó összeg nagyságáról is. „Ajánlatos, 
írja, hogy a könyvtár költségvetésének legalább 20%-át audiovizuális anyagokra 
fordítsa. Ezen belül az eszközök javítására és pótlására a részleg költségvetésének 
10-15%-át kell fordí tani . " 

Mindezek ismeretében nézzük meg most, hogy a „Szakmai irányelvek a taná
csi közművelődési könyvtárak távlati fejlesztéséhez" c. 1972-ben a Műv. Közlöny
ben megjelent dokumentumban mit olvashatunk irányelvként a zenemű- és hang-
tári részlegekről. 

Azt hiszem egyetlen olyan jelenlevőnek, aki ismeri ezeknek a részlegeknek a 
helyzetét, nem okozok meglepetést azzal a megállapításommal, hogy az Irányelvek
ben olvasható irányszámokat túl lépte, és elavulttá tette az elmúlt 5 év. 

Nincs okunk meglepődni ezen, sőt csak örülhetünk neki, hiszen azt jelzi, hogy 
ez a szolgáltatás nagyobb és jelentősebb helyet foglal el a könyvtár egészében, 
mint eleinte gondolták. 

De nincs okunk csodálkozni azért sem, mert 5 év éppen elegendő arra, hogy 
az elmúlt tapasztalatok a lapján felülvizsgáljuk addigi és akkori elképzeléseinket. 
(Zárójelben megjegyzem, hogy az ALA irányelv azt is kimondja, hogy az audio
vizuális dokumentumokra vonatkozó irányelveket 3 évenként kötelező felülvizsgálni, 
hiszen ez a terület oly gyorsan, mozgékonyan fej lődik, hogy ennyi idő alatt fe l 
tehetően szükségszerű, hogy érvényét veszítse a korábbi irányszám, megál lapítás!) 

Nos, ezt a felülvizsgálást, a je lenlegi igényekhez, elképzelésekhez történő hoz
záigazítást szeretném most hangosan a szakemberek előtt végiggondolni . (És eset
leg közösen megvitatni!) 

Az Irányelvekben az A és B típusú könyvtári el látásnál olvashatunk a zenei 
gyűjteményekről. 

Az A t ípusnál : „Zenei és audiorészleget működtet, ennek keretében hang
tároló és nyomtatott dokumentumokat gyűjt (400-500 cím), s gyűjteményébe — el
terjedésükkel párhuzamosan — felveszi a vizuális dokumentumokat is (képmagnó
tekercs stb.). 

A B típusnál a következőket olvashatjuk: zenei és audiorészleget működtet, 
ezen belül hangtároló és nyomtatott dokumentumokat gyűjt (250—300 cím). 

A személyi el látottságról a következőket olvashatjuk: „ A zenei részlegben és 
a folyóiratolvasóban szakmailag együttesen 1 középfokú szakképesítésű könyvtáros 
és 1 technikai munkaerő beállítása indokolható." 

Mi t tükröznek az elhangzott idézetek? Azt a történelmi pi l lanatot, a 70-es 
évek legelejét, amikor még csak éppen beindult az új szolgáltatás, és tapasztala
tok híjával kellett számokban gondolkodni . Csak ezzel magyarázható pl., hogy ön
ál ló munkatársról még egyről sem beszél, az évi gyarapodási szám is ezt tükrözi, 
és leginkább az, hogy mi mindenről nem tesz említést. 

Miről is? A terület nagyságáról, ahol a részleg működik, a részlegnek a könyv-
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tár egészével való közvetlen kapcsolatáról, a hallgatóhelyek és a csatornák számá
ról, a technikai felszereltségről, a gyűjtőkörről. 

Miután ezekről a kérdésekről a Könyvtáros 9. számában jelent meg egy rövid 
írásom, engedjék meg, hogy néhány ottani gondolatomat megismételjem. 

Figyelembe véve a mostani lehetőségeket, a je lenleg működő zenemű- és 
hangtári részlegek jelentékeny hányadának ismeretében, és számolva a jövő kívá
nalmaival is, a következő irányszámokat adhat juk meg: (mindig alsó határok). 

Az ,,A"-típusú új könyvtárak részlegeiben 16-24 hal lgatóhely szükséges 8 csa
tornával. 

Az ,,A"-típusú, régi építésű könyvtárakban, ahol ennek az új szolgáltatásnak 
feltehetően más célra kialakított térben kell helyet adni , legalább 12—16 hal lgató
hely kialakítására kell törekedni. 

A „B"- t ípusú könyvtárakban a cél 12-16 hallgatóhely létesítése, mégpedig 
4 csatorna kialakításával. 

A kedvező megoszlás 8 készülék esetén: 6 lemezjátszó és 2 magnetofon; 4 
készülék esetén 3 lemezjátszó és 1 magnetofon. 

A lejátszó berendezések márkája sem közömbös. Nem akarom beleártani ma
gam a kérdést nálam sokkal jobban ismerő műszaki szakemberek dolgába, mégis 
szeretném leszögezni: a hazai piac kínálata határt szab a kívánságoknak. Ráadá
sul nemcsak azt kell f igyelembe vennünk, hogy éppen most milyen készülékek 
kaphatók, de azt is, hogy melyekből lesz folyamatos az alkatrészek behozatala. 
Mindezeket végiggondolva a csehszlovák sztereo Supraphon lemezjátszók, illetve 
sztereó Tesla magnetofonok megvételét tart juk kívánatosnak. Még nem oldottuk 
meg a berendezések műszaki karbantartásának gondját , ennek hiányában viszont 
a legkörültekintőbben létrehozott hálózat is rövidesen leromlik. Egyelőre csak a 
helyi GELKA vagy RAMOVILL szervizekkel kötött szerződések segíthetnek, fontos
ságukat valóban nem lehet eléggé hangsúlyozni. 

Még 1972-ben a Könyvtárosban cikk je lent meg Urbán Lászlótól, amely a 
zenemű- és hangtár i részlegek gyűjtőkörével foglalkozott. Ennek a lényege az volt, 
hogy az ország zenei részlegei a gyűjtőkört i l letően különböző elvek a lapján spe
cial izálódjanak, például földrajzi elhelyezkedés szerint osszák fel a megyék egymás 
között a zenetörténet korszakait, vagy válasszanak egy kiemelkedő zenei egyéni
séget és elsősorban annak műveit gyűjtsék stb. A cikk után is még sokszor felme
rült a gyűjtőköri elhatárolás kérdése. 

Ezt a szakosodást mondvacsinált problémának érzem. Gondol junk csak az 
„A " - , , ,B"- és ,,C"-típusú könyvtárak gyűjtőköri szabályzatára. Az 1972-ben meg
jelent Szakmai irányelvekből idézem: »Az ,,A"-típus tartalmi teljességgel gyűjt i a 
nemzeti könyvtermést, és gondos válogatással beszerez idegen nyelvű könyvanya
got is« stb. »A „B"-t ípus a nemzeti könyvtermésből gyűjti az Új Könyvek által refe
rált irodalom tartalmi egészét és eredeti nyelven a világnyelvek klasszikusait« stb., 
stb. Arról van tehát itt szó, hogy a gyűjtőkört a könyvtárak típusa határozza meg, 
mégpedig nem a gyűjtőkör milyenségét, csak mélységét. Miért várnánk akkor mást 
a nem hagyományos dokumentumok, ebben az esetben a hanglemezek esetében? 
Van azonban egy terület, ahol valóban special izálódnak ezek a részlegek: a hely
ismereti anyag gyűjtésében. Itt kell sajátos, egyéni, a többi könyvtárétól elütő 
gyűjtőkörről beszélnünk. 

A hang/emeze/c kölcsönzéséről már folyt vita e lap hasábjain. Én ahhoz az 
állásfoglaláshoz csatlakozom, amely a közművelődési könyvtár egyik a lapfelada
tának tekinti a hanglemezek kölcsönzését. Afölött azonban nem hunyhatunk sze
met, hogy ez - amennyiben szemléleti gátakat nem kell áttörni - elsősorban az 
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anyagiaktól függ. És a kölcsönözhető lemezek körét természetesen a hazai piacon 
is kapható, a nyugatiaknál jóval olcsóbb magyar hanglemezekre kell korlátozni. 
Amennyiben beszerzési keretszámban gondolkodunk, ez azt je lent i , hogy a 03/2 
rovaton levő, hanglemezek vásárlására fordítható összeget — amely az ,,A"-típusú 
könyvtárak esetében - 20 000 Ft-tól 100 000 Ft-ig terjed, a kölcsönzés arányában 
növelni kell. A nemrég felemelt hanglemezárak ismeretében mondhat juk: el kell 
érni, hogy ezekben a könyvtárakban a hangzó dokumentumok állományának gya
rapítására fordítható összeg mindenütt elérje a 70-80 000 Ft-ot. (Az összegben 
természetesen a hangszalagok ára is benne van, hiszen ez lényeges forrása az 
ál lomány bővítésének.) 

A szabadpolcos használat kérdésében ismét a különféle típusú könyvtárakra 
hivatkozom. Ami természetes a kis könyvtár esetében, az a nagyobbnál már gáto l 
hatja a szolgáltatást. Míg a könyvek szabadpolcra helyezése egy városi fiókkönyv
tár vagy községi könyvtár esetében az egyetlen lehetséges raktározási mód, addig 
egy esetleg 400 000 kötetes megyei könyvtár esetében az egész ál lomány szabad
polcra helyezése nemcsak lehetetlen, de felesleges is. Ugyanez a helyzet a hang
lemezek esetében is. Ne abszolutizáljunk egy módszert, hanem mindig a helyi, a 
részleget fenntartó könyvtár igényeinek megfelelően alkalmazzuk. 

Még egy fogalmat kell tisztáznunk. A szabadpolcos használat a hanglemezek 
esetében nemcsak a láthatóságot, de a hal lhatóságot is je lent i . Akkor beszélhe
tünk tehát a szabadpolcos használat következetes megvalósításáról, ha a hal lgató 
egy különál ló, nem beépített lemezjátszóra fel is teheti az ál tala kiválasztott lemezt, 
hogy „belehal lgasson". 

Ha arra keresünk pontos választ, hogy a zenemű- és hangtár i részlegekben 
hány és milyen képzettségű ember dolgozzék, a részleg fe ladataiból kell k i indul
nunk. A napi olvasószolgálati, ál lománygyarapítási, feldolgozói rut inmunkákon kí
vül az átjátszásra, rendezvényekre, kiadványokra stb. is gondoln i kell. És termé
szetesen a munkatársak számát az ál lomány nagysága, a könyvtár típusa szintén 
megszabja. Az ,,A"-típusú könyvtár esetében nemcsak két főhivatású, egy részfog
lalkozású munkatársra van szükség, hanem rajtuk kívül az á l landó karbantartóra, 
technikusra is, aki az átjátszásoknál, az esetleges műsorösszeállításoknál segít. 
A két főhivatású könyvtáros közül az egyiknek, a szerzeményezőnek-feldolgozónak 
könyvtárosi, az olvasószolgálatot el látónak zenei végzettségre van szüksége. A leg
jobb természetesen az, ha mindenkinek, aki ezekben az új részlegekben dolgozik, 
zenei könyvtárosi képesítése van. 

A részlegek területi egységét a meglevő épület adta lehetőségek megszabják. 
De ,,A"-típusú, új könyvtár esetében 150-200 m2 tekinthető ideálisnak. 

Igen fontos, hogy a részleg a könyvtár egészében jelen legyen, tehát mód és 
lehetőség nyíljon arra, hogy az előadóterem és a részleg között, de a lapozgató 
és a szakolvasók között is á l landó kapcsolat lehessen. Ezeken a helyeken nem irá
nyított, hanem háttérzenét lehet hal lgatni , azaz bekapcsolódni egy programba. 
Nos, mindaz amit elmondtam irányelv, irányszám, nem a je len, hanem a kiharco
landó jövő. És tudnunk kell, hogy ezt a küzdelmet senki sem vívja meg helyettünk. 
Azt hiszem, egyre kevesebb az országban az a könyvtár, ahol az ilyen fejlődésnek 
szemléleti gát ja van. Sokkal több az, és sajnos legalább annyira nehéz ellenére 
tenni mint az előbbinek, ahol anyagi és terület i problémák nehezítik meg a rész
legek helyzetét. 

De, ha tudjuk, hogy mit akarunk, legalább az új könyvtáraknál érvényesíthet
jük elképzeléseinket. Mert még egyszer mondom, nagyon sok múlik rajtunk. Hadd 
idézzem két amerikai könyvtáros erről írott sorait Hicks, Warren B. és Tillin A lma : 
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Developing multi-media libraries c. munkájából . Tehát: „ A modern könyvtári 
program sikere nem annyira az egyszerűség illetve a bonyolultság fokától függ, 
hanem a szervezők lelkesedésétől, tudásától és képességeitől. Az igazi alkotó szel
lemű könyvtáros az, aki felméri az audiovizuális könyvtár gyarapodó szolgáltatá
saiban rejlő lehetőségeket, s aki a nem éppen ideális körülmények ellenére rögtön 
cselekszik. S az ingadozó anyagi és helyviszonyok ellenére is biztosítja a folyama
tos könyvtári kiszolgálást azáltal, hogy az ismereteket változó és folyamatos formá
ban jut tat ja el az olvasóhoz." 

Ha nem nyugtathat is meg minket ez az idézet, de feltétlenül e lgondolkodtat 
és akár világméretűvé is növelheti gondja ink közösségét. Profánabbul : még az 
amerikai könyvtárosokkal (zenei) is egyek vagyunk a gondban. 

És, hogy nemcsak üres szólam volt részemről az a kijelentés, hogy mi zenemű-
és hangtár i részlegekben dolgozók kell és old juk majd meg közös bajainkat, erre 
ékes bizonyíték a Könyvtáros utolsó évfolyama például, amelynek nem volt olyan 
száma, amelyben valaki közülünk ne írt volna az éppen legégetőbb gondjáró l , 
elképzeléseiről. 

A szekció részéről azt ígérhetem, hogy mindent elkövetünk majd, hogy az 
Irányelvek bővüljenek, hogy az évi költségvetési keretben meghatározott, reális 
összeg szerepeljen, hogy a következő vándorgyűlésen már ne az itt felsoroltak le
gyenek a gondjaink. 
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TÉNYEK ÉS SZÁMOK A SZEKCIÓ TAGSÁGÁRÓL 

dr. KÁROLYI Ágnes, az MKE ti tkára, a KMK tudományos főmunkatársa 

Az MKE alapszabályának értelmében az ún. szakterületi szervezetek, a szekciók 
(idézem) ,,könyvtártípusonként szervezett egységek, amelyek az azonos típusú 
könyvtárak munkatársait fogják össze". 1972 decembere óta - amikor az alapsza
bály elfogadásra került — a munka során felmerülő igények két olyan szekciót 
keltettek életre, amelyeknek éppen az a jellemzőjük, hogy különböző típusú könyv
tárak azonos olvasóréteggel foglalkozó munkatársait „ fog ják össze". Nyilvánvaló, 
hogy a Gyermekkönyvtáros Szekcióra és az Ifjúsági Könyvtáros Szekcióra gondolok. 

Ha az IFLA-ban tömörült könyvtár, i l l. könyvtáros egyesületek, szervezetek mű
ködésének mikéntjét elemezzük, azt kell megállapítsuk, hogy minél lazább az 
ál lami hálózati rendszer, annál szélesebb körű az il lető ország könyvtáros egye
sületének funkciórendszere. Persze azt is meg kell itt jegyeznünk, hogy a hálózati 
rendszer terminuson mi nem pontosan ugyanazt értjük, mint amit az angol-szász 
országok vagy a franciák. 

Nálunk a hálózati rendszer már 1956-os, a könyvtári törvény megalkotásakor 
az egész országra kiterjedő — mondhatjuk — szilárd konstrukció volt, és ami a 
közművelődési könyvtárakat il leti, országosan kiépült. Ezen a rendszeren belül a 
társadalmi egyesület szinte önkéntelenül alkalmazkodott a mindenkori helyzethez, 
és ott teremtette meg a szükséges kapcsolatokat, ahol azok intézményesen nem 
voltak biztosítottak. A hatvanas években vi lágosan megmutatkozott, hogy a gyer
mekek és az ifjúság - amely rétegek az olvasás szempontjából a legnagyobb 
fogyasztóknak számítanak - ellátása csak a közművelődési és iskolai könyvtárak 
együttműködésével oldható meg. A középiskolások számára még a szakkönyvtári 
szolgáltatásokat is elérhetővé kell tenni . Csupán említem, hogy az új könyvtári tvr. 
amely az együttműködési körök és hálózatok komplex rendszerét kodif ikál ja, az 
egyesület szervezetében is idézhet elő változásokat. 

Az a tény, hogy az egyesület megalakította a két szóban forgó szekciót mu
tat ja, hogy mennyire érzékenyen reagált a könyvtáros társadalom szükségleteire, 
a kor követelményeire. A két szekció létrehozásának helyességét az elmúlt évek 
gyakorlata beigazolta. 

Mindannyian tudjuk, hogy szekciónk célja az if júsággal, tehát egy korosztály-
lyal foglalkozó könyvtárosok együttműködésének segítése. Az együttműködés szük
ségességéről mindannyian meg vagyunk győződve. Olyan érveink vannak emellett, 
amelyekkel bárkit meggyőzhetünk. Szekciónk taglétszáma az alakulás óta eltelt 
közel öt év alatt megháromszorozódott, munkánk a könyvtárosok között elismerést 
váltott ki. Számos valóban jó l sikerült, jó l szervezett és jó hangulatú továbbképzési 
alkalomra emlékezhetünk vissza. Mégis újra és újra felmerült és felmerül az a 
kérdés, hogy mit tettünk, mit tehetünk az együttműködés magasabb szintre eme
lése érdekében. 
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Ha az együttműködés konkrét formáit meg akartuk határozni, mindig valami 
visszahúzó erőt éreztünk, nem talál tuk meg az ál ta lánosan alkalmazható formákat 
és módszereket, azokat, amelyeket a szekció tagságán tú l , az érintett könyvtárosok 
egész táborában alkalmazni lehet. Csupán egy példát mondok annak il lusztrálá
sára, hogy a tétovázás, a feladatok körvonalazatlansága milyen káros következmé
nyekkel járhat. Ma már tudjuk, hogy a könyvtárhasználati ismeretek milyen körét, 
milyen módszerekkel lehet a 14-18 éveseknek megtanítani. Ezen a területen szek
ciónk t ag j a i : Könyves-Tóth Lilla, Balogh Ferencné, Katsányi Sándor és még néhá
nyan úttörő munkát végeztek. Az viszont nincs eldöntve, hogy melyik könyvtártípus 
felelős azért, hogy ezek az ismeretek valóban elsajátításra kerüljenek. Ha dolga in
kat még sokáig ilyen „ ruga lmasan" kezeljük, akkor egy a tegnapihoz hasonló 
ünnepi ülésen még 25 év múlva is, ta lán Szabó Ervin születésének 125. évforduló
ján , jogga l mondhatja egy egyetemi könyvtár igazgatója, hogy az egyetemre ke
rülő hal lgató a könyvtárban tájékozatlan, az információszerzés elemeiben jára t lan, 
nem ismeri a legfontosabb kézikönyveket stb. És az is igaz lesz (mint ahogyan 
ma igaz), hogy a középiskolákban az általános iskola mulasztásaira, a felsőisko
lákban pedig a középiskola mulasztásaira hivatkoznak, és hogy az iskolák a könyv
tárak hiányosságaival, a könyvtárak pedig az iskolák korszerűtlenségével érvelnek. 
(Héberger Károly: Az oktatás és a könyvtárak c. tegnap elhangzott előadására 
utalok.) 

Az elmúlt évben az IKSZ összehívta a Szentendrei Fórumot. Eltekintve a fő
műsor valóban élményt nyújtó és igen hatásos újdonságától - úgy vélem - hogy 
ez alkalommal, szinte mellékesen, egy igen jelentős akciót kezdeményeztünk. Ekkor 
határoztuk el, hogy a szekció — a lehetséges kereteken belül — módszeresen arra 
törekszik, hogy megismerje önmagát. Ami a közművelődési könyvtárosok szempont
jábó l azt is jelent i , hogy betekintést nyernek az iskolákban dolgozó kollégák 
munkakörülményeibe, s így pontosabban be tudják mérni az együttműködés lehe
tőségeit. Az iskolai könyvtárosok számára épp ilyen fontos látni a tanácsi, i l l . szak
szervezeti könyvtárban dolgozó kollégák mindennapjai t . Ugyanazt a célkitűzést 
tehát egy más oldalról , más módszerrel közelítettük meg. Nem az együttes munka 
formáit keressük, hanem az együttműködők munkakörülményeit vizsgáljuk. 

A feladatvál lalás során ezúttal szerények voltunk, de törekedtünk arra, hogy 
helyzetfelmérő vizsgálódásunk kiterjeszthető, folytatható legyen. A munkát három 
ütemben terveztük. Első ütem: a már meglevő adatok feldolgozása és egy kérdőív, 
nevezzük inkább munkafénykép elkészítése. Második ü tem: a kérdőívek feldolgo
zása, ajánlások készítése. Harmadik ütem: esetleges kiegészítő vizsgálódások, az 
eredmények megfogalmazása és szélesebb körben nyilvánosságra hozása. Termé
szetes, hogy ez a munka nem köti le a szekció teljes kapacitását, ez csupán egy 
szál, amely a többi megmozdulással, közösen végzett munkával együtt összefűzi 
a tagságot. 

Most az a feladatom, hogy a lezárult első ütemről beszámoljak. Lássuk tehát, 
hogy a meglevő ada tok : az MKE központi nyilvántartása a lap ján szekciónkról mi
lyen képet rajzolhatunk, s milyen tanulságokat vonhatunk le. 

Taglétszámunk 1973 decemberében 63 volt, 1977. októberében 176. 1977 fo
lyamán szekciónk 41 tagga l gyarapodott és 3 fővel csökkent. Az elemzés tehát 
17Ó főre terjed ki. 

Szekciónk tagságának 18%-a férf i . Elég munkaigényes, de érdekes aíinak ki
számítása, hogy az ifjúsági könyvtáros szekció - tag ja inak életkorát tekintve -
tényleg f iatalnak mondható-e. Az át lagéletkorunk 34 és fél év. Legidősebb kar
társunk 63 éves, legf iata labb 18 éves. Egy kartársunk nem közölte a születési év
számát. 
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1914 és 1920 között született 8 kartárs 5 % 
1921 és 1930 között született 20 kartárs 1 1 % 
1931 és 1940 között született 41 kartárs 2 4 % 
1941 és 1950 között született 81 kartárs 4 6 % 
1951 és 1959 között született 25 kartárs 1 4 % 

összesen 175 kartárs 

Ha a most 27-36 évesek (1941-1950-ben születettek) nagy számát még bont
juk valamelyest, akkor azt látjuk, hogy a legtöbben 1941 és 1945 között születtek, 
47-en. Ha azt nem is mondhatjuk, hogy az IKSZ akár az MKE KISZ-szervezete is 
lehetne, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a szekció f iatalnak számít. 

Az 1977—78. évekre szóló munkatervünkben olvashatjuk, hogy ,,A szekció ösz-
szetétele nagyon heterogén, szinte az ország minden részéből kerülnek össze — egy-
egy alkalommal, összefogásuk ezért elég nehéz, és a szükségesnél kisebb az az 
á l landó közösség, mag, amely minden összejövetelen ott van. Ezért nehéz a to
vábbképzések, foglalkozások egymásra építése." Hogy ez - a vezetőség tapasz
ta latából leszűrt vélekedés - mennyire igaz, azt mutatja a következő számsor: 

a fővárosban dolgozik 2 2 % 
megyei városban, megyeszékhelyen 3 1 % 
városban 2 7 % 
községben 2 0 % 

Ezt az adatsort érdekes lenne összevetni a többi szekció tagságának meg
oszlásával. 

Ez év január ja óta - az új belépések következtében - a különböző könyvtár
típusok képviselete a szekción belül némileg megváltozott. 

Most a tanácsi hálózatból való tagságunk 55%-a (96 fő) 
az iskolai könyvtárakból 35%-a (62 fő) 
a szakszervezeti hálózatból (5 fő) 
a honvédségtől 10%-a (6 fő) 
KM, KMK, OPKM és ELTE-ből | (7 fő) 

Tény, hogy semmilyen tagtoborzást nem végeztünk. A tagság erőteljes növe
kedése mintegy önmagától történt. S bár ez ismét a szekció életképességét mu
tat ja — lehet, hogy hibáztatható passzivitás volt a vezetőség részéről. 

Fontos kérdésnek tartjuk, hogy tu la jdonképpen kik is azok a könyvtárosok, 
hányan vannak, mi a beosztásuk azoknak, akik az if júsággal foglalkoznak hazánk
ban? Míg ugyanis gyermekkönyvtárosnak lenni - ma már nálunk - egy speciális 
foglalkozást jelent, az if júsággal foglalkozók köre nehezen vonható meg. Az a 
különös helyzet adódott elő, hogy — ezúttal eltekintve az iskolákban dolgozó 
könyvtárosoktól - mindenki maga dönti el, hogy többnyire összetett munkakörében 
mit tar t kiemelésre érdemesnek. Amikor tagtársaink az MKE adat lap já t töltötték ki, 
a „beoSztás és munkakör" rovatba a közművelődési könyvtárban dolgozók 24-féle, 
az iskolai könyvtárban dolgozók 11-féle választ írtak be. 

A „beosztás és munkakör" rovatban szereplő számos variáns több szempont
ból elgondolkoztató. Nem mindegy - mondjuk így: ideológiai hátterét tekintve - , 
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hogy valaki a foglalkozását így je löl i meg: tanár és az iskolai könyvtár kezelője, 
vagy könyvtáros-tanárnak tartja magát. A nagyobb közművelődési könyvtárakban 
az i f júsággal kapcsolatos munka 10-15 munkatárs között oszlik meg. Szekciónk 
tagja tehát lehet könyvtárigazgató, módszertani „szakreferens" vagy „ e l ő a d ó " vagy 
csoportvezető, vagy „olvasószolgálatos" ós így tovább. 

Ez a körülmény bizonyos fokig magyarázza azt a megállapításunkat, hogy az 
együttműködésre vonatkozóan nem tudtunk általánossá tehető módszereket ki
dolgozni. A partnerkapcsolatok kialakítását megkönnyítené, ha azok munkakörhöz 
kötődnének. Tagságunk azonban nemcsak a településviszonyok szempontjából he
terogén, de munkakörét tekintve is az. Vannak azonban „biztos pontok" is ebben 
a fe lá l lásban: így a két hálózat szakfelügyelői, természetesen a könyvtáros-tanárok 
és a megyei könyvtárak ifjúsági felelősei. 

A központi nyilvántartás - sajnos - nem tüntet i fel a fizetéseket, csupán a 
f izetendő tagdíj számára van rovat. Míg szekciónk tagja i (két esettől eltekintve) 
minden adatot pontosan beszolgáltattak, a tagdíj rovat többnyire üresen maradt. 
A fizetés gyakran változó mennyiség. Érdekes következtetéseket vonhatnánk le 
abból , hogy a közelmúltban történt fizetésrendezés hogyan érintette tagságunkat. 
Amíg azonban ezek a kérdések nehezen adminisztrálható és „kényes kérdések" 
maradnak, az egyesület nehezen tud eleget tenni az alapszabályban megfogal
mazott célkitűzésnek, mely szerint „előmozdít ja a könyvtárosok társadalmi, erkölcsi 
és anyagi megbecsülését". 

Tagságunk iskolai végzettségének és könyvtárosi képzettségének kérdésével 
bővebben tudunk foglalkozni. Itt a következő bizonytalansági tényezőkkel kell 
számolnunk: 

1. A könyvtáros képzettséggel kapcsolatban a középfokú végzettség megjelölés 
nem egyértelmű. Ugyanazt a képzési formát (pl . KMK szaktanfolyam) egyszer 
középfoknak, másszor felsőfoknak minősítette néhány kartársunk. 

2. Több esetben szerepelt ez a bejegyzés: „most végzem a . . . tanulmányai
mat" . Ilyenkor befejezettnek tekintettük a képzést. 

Problémamentesen összesíthetők voltak a végzettségre vonatkozó adatok: 

egyetemet végzett 71 fő 40% 
főiskolát végzett 51 fő 29% 
érettségizett 54 fő 3 1 % 

Tagságunk közel 70%-a tehát felső fokú iskolát végzett. 
Ami a könyvtárosi képzettséget i l let i , a helyzet a következő: 

felsőfokon végzett 58 fő 33% 
középfokon 63 fő 36% 
alapfokon 30 fő 17% 
képzetlen 23 fő 13% 
nincs adat 2 esetben _ 

Az MKE elsőrendű funkciói közé tartozik a könyvtárosok továbbképzése. Tudjuk, 
hogy a továbbképzés szempontjából nem közömbös, hogy milyen iskolai végzett
ségre épül a könyvtárosi szakképzés, így a fenti adatokat di f ferenciál tabban is 
vizsgáltuk: 
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egyetemet végzett és felsőfokú könyvtáros képzettsége van 48 főnek, 
egyetemet végzett és középfokú könyvtáros képzettsége van 3 főnek, 
egyetemet végzett és alapfokú könyvtáros képzettsége van 12 főnek, 
egyetemet végzett és nincs könyvtáros képzettsége 8 főnek. 

összesen: 71 fő 

főiskolát végzett és felsőfokú könyvtáros képzettsége van 10 főnek, 
főiskolát végzett és középfokú könyvtáros képzettsége van 31 főnek, 
főiskolát végzett és alapfokú könyvtáros képzettsége van 6 főnek, 
főiskolát végzett és nincs könyvtáros képzettsége 4 főnek. 

összesen: 51 fő 

érettségizett és középfokú könyvtáros képzettsége van 29 főnek, 
érettségizett és alapfokú könyvtáros képzettsége van 13 főnek, 
érettségizett és nincs könyvtáros képzettsége 12 főnek. 

összesen: 54 fő 

Kiszámítottuk, hogy a felsőfokú képzettség milyen mértékű a különböző könyv
tártípusokat tekintve: 

egyetem + felsőfokú főisk. + felsőfokú ossz. 

iskolai kvt. 26 3 29 
közművelődési kvt. 16 6 22 
egyéb (intézmény, honvédség) 6 1 7 

összesen: 58 fő 

Könyvtári szempontból képzetlenek: 

iskolai kvt. 9 fő 
közművelődési kvt. 13 fő 
egyéb 1 fő 

Korai lenne konkrét javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy szekciónk tagsá
gának milyen szükségletei vannak az egyesületi élet keretein belül folyó tovább
képzés dif ferenciál tabb formáit i l letően. A fenti adatokból azonban kiderül, hogy 
a többségnek a permanens önképzés kedvező feltételeire van szüksége, hiszen 
alapképzettségük - a mi adottságaink között - nem fokozható. Viszont azt is 
tudomásul kell vennünk, hogy szekciónk tagságának 13%-a semmilyen könyvtárosi 
oklevelet nem tud felmutatni . Számukra az egyesületi továbbképzés olyan formáját 
kellene biztosítani, amely tényleges előkészületet je lent a főiskolai i l l . egyetemi 
tanulmányok végzéséhez. 

A vándorgyűlés plenáris ülésén elhangzott ' (Papp István előadásában), hogy 
mi könyvtárosok á l ta lában rosszul ál lunk a nyelvtudás terén. Szekciónk tagsága 
összesen 31 nyelvvizsgát tud felmutatni, és 83 esetben fordul elő nyelvismeret meg
jelölése (azzal a kitétellel, hogy „nyelvvizsga nélkül") . Két adat lapon szereplő 
válasz nem volt értékelhető („négy nyelv nyelvvizsga né lkü l " és .„egyéb szocialista 
közép" szöveggel). 
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A nyelvtudásról a következő képet alakíthatjuk k i : 

nyel vvizsgával nye vvizsga nélkü 

orosz 13 31 
német 8 24 
angol 4 7 
francia 4 7 
olasz 1 _ 
lat in 1 3 
szlovák - 6 

lengyel - 2 
spanyol, bolgár, arab - 3 bolgár, 

összes en : 31 S3 

Abban a helyzetben vagyunk, hogy az egyesület ál tal támogatott nyelvtanulás
nak, i l l . nyelvvizsgára való előkészítésnek nem annyira pénzügyi, mint inkább szer
vezésben akadályai vannak. Ebből a szempontból azok a kartársak, akik nem a 
fővárosban, i l l . nagyvárosban élnek — súlyosan hátrányos helyzetben vannak. 

Ezzel a rendelkezésre ál ló adatok elemzését kimerítettük, és áttérünk a mun
kafényképpel kapcsolatos kérdésre.* 

A fentiekkel kapcsolatban azonban még hangsúlyoznunk kell, hogy az itt fel
mutatott kép nem általánosítható. Nem az if júsággal foglalakozó könyvtárosok 
adata i t dolgoztuk fel, hanem az Ifjúsági Könyvtáros Szekció tagja inak adatait. Nem 
tudjuk pontosan meghatározni, hogy 176 fős tagságunk hányadrésze az „egész
nek", éppen mert - mint fentebb kifejtettük - az i f júsággal foglalkozó könyvtáro
sok teljes köre nem határozható meg pontosan. Ezúttal nincs „kontrol l- lehetősé
günk" , viszonyításokat is csupán a szekción belül tehetünk. így számolnunk kell 
azzal, hogy a vázolt kép a valóságos helyzetnél kedvezőbb, mert azt ta lán jogosan 
mondhatjuk, hogy az if júság olvasásának problémái i ránt leginkább érdeklődők 
már megtalálták a szekciónkat. 

* A munkafényképpel kapcsolatban elmondottakat - tekintve, hogy az eredmények 
ismertetésére 1978 végén kerül sor - ezúttal terjedelmi okokból nem közöljük. (Szerk.) 
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NÉHÁNY KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI MÓDSZERTANI KÉRDÉS 
(Egy előadás vázlata) 

dr. HARASZTHY Gyula 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottságának 
1977. május 26-i összejövetelén „Néhány módszertani kérdés a 20. századi könyv
tártörténeti kutatásokkal kapcsolatban" címmel néhány problémát igyekeztem vá
zolni a két v i lágháború közti korszak feldolgozási tanulságai a lap ján. Nem tudtam, 
nem is lehetett átfogó képet adni a témáró l ; inkább az Országos Széchényi Könyv
tár történetének e szakaszáról folytatott kutatásaim során szerzett tapasztalataim
ról ejtettem szót. Nem törekedhettem teljességre sem az előadásban, még kevésbé 
ebben az írásbeli vázlatban: csak jelezni óhajtottam a fontosabb problémákat. 

Az előadással el lentétben most nem részletezem az elméleti kérdéseket, a 
jegyzetekben utalok majd az eléggé gazdag szakirodalomra. 

Annyit azonban itt is le kell szögezni, hogy a könyvtártörténet művelődéstör
téneti diszciplína. A marxista kutatók nem valamilyen hivatal- vagy intézménytör
ténetnek tekintik, hanem elsősorban azt vizsgálják, hogy a könyvtár hogyan képes 
betölteni társadalmi funkcióját, hogyan szolgálja a műveltség terjesztését, a tudo
mányos kutatást, az oktatásban ráháruló feladatokat. Tehát elemzi az adott kor
szakban a könyvtár és a társadalom kapcsolatát, a könyvtáraknak egymással való 
funkcionális kötődését, a könyvtár és az olvasók (kutatók) viszonyát. Figyelembe 
kell venni, hogy a könyvtár végső fokon társadalmi képződmény, létesüléséhez, mű
ködéséhez - az anyagi feltételek mellett - társadalmi, művelődési, tudományos 
adottságok, igények szükségesek. 

A hatvanas évek közepétől a könyvtártörténet Magyarországon is polgárjogot 
nyert: — bár mint Mátra i László kitűnő tanulmányában (Alapját vesztett felépít
mény) írja — mind Kelet-Európában, mind Nyugaton „h iánycikk" a művelődéstör
ténet. K ö z ö s - meglepő — oka ennek: a vegyes emlékű szellemtörténettől való mód
szertani félelem. 

De éppen a marxista kutatás (Dienes László, Kőhalmi Béla, Mátra i László) 
elemzései igazolták, hogy a szocialista kultúra elmélyítéséhez a könyv — és ezzel 
együtt a könyvtár - korunkban nagyon lényeges szerephez jutott , társadalmunk 
művelődési élete elképzelhetetlen a könyv nélkül. Ezért históriája, a könyvtárak 
történetének feltárása is nélkülözhetetlen stúdium. 

I. 

A két vi lágháború közötti könyvtártörténet forrásai sokágúak. Ezekről - ha 
igen röviden is - de szólnunk kell néhány szót. 

A feldolgozás a lap ját mindig az adott intézmény (intézmények) saját irat
anyaga képezi. A könyvtárak kimutatásai, nyilvántartásai (gyarapodási naplók stb.), 
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a működésről szóló beszámolók, a gazdasági feljegyzések, levelezés stb. első
rangú forrásanyagként szolgálnak. 

De nemcsak a könyvtárakban található, hanem a levéltárakban őrzött doku
mentumok is nélkülözhetetlenek a kutatás számára. A két v i lágháború közti kor
szak igen sok könyvtártörténeti (művelődéspolit ikai, kultúrhistóriai) anyaga lelhető 
fel a Magyar Országos Levéltárban és a megyei levéltárakban. 

Fel kell tárni — az adott témától függően — az országos és helyi (területi, 
megyei, városi) sajtó könyvtári, művelődéspolit ikai cikkeit, helytörténeti és tudo
mánypolit ikai írásait, híreit. Emellett nemcsak a korszak vezető szakfolyóiratának 
(Magyar Könyvszemle) évfolyamait kell gondosan tanulmányozni, hanem a Horthy-
korszak rokon tárgyú időszaki kiadványait is ( irodalomtörténet, történelem, f i lológia 
stb.). Mert nem lehet lényegtelen a kutató számára, hogy az akkori sajtó és tudo
mányos közvélemény - ha esetleg el fogultan is - miként vélekedett a könyvtárak
ról , azok kultúrhistóriai szerepéről, mit tartott velük kapcsolatban érdekesnek, fon
tosnak, említésre méltónak. 

Igaz, ez nem mindig könnyű feladat. Nem árt itt idézni Dezsényi Bélának 
egy, a Magyar Könyvszemle 1971. évfolyamában megjelent tanulmányának lénye
ges megál lapítását: „ A könyvtárak történetét a két vi lágháború közt kutatva az 
a benyomás kél az emberben, hogy - ha könyvekkel foglalkozik is a s a j t ó . . . , -
a könyvtárak világa kevésbé ismert a lapok előtt, mint szeretnénk." Ha ez így van, 
annál inkább fontos a húszas, harmincas évek sajtójának a könyvtárra (könyv
tárakra) vonatkozó nézeteit, kritikai megjegyzéseit számbavenni. 

Budapesti viszonylatban nélkülözhetetlen a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Budapesti Különgyűjteményének tanulmányozása, bibl iográf iai nyilvántartásainak, 
katalógusainak átnézése, feldolgozása. 

A két v i lágháború közti korszaknak könyvtártörténetével foglalkozó monogra
fikus vagy tanulmányi szintű művek nemcsak históriai, de módszertani szempontból 
is sok tanulsággal szolgálhatnak. 

Mivel a kultúrhistóriai szemlélet lényege nem a széttagoltság, hanem az egy
ség, különösen fontos az összefüggések kutatása, a könyvtárakhoz közel ál ló társ
intézmények (múzeumok, levéltárak, iskolák, egyetemek stb.) történetének figye
lemmel kísérése. 

Végül - de nem utolsó sorban - az e korszakra vonatkozó történeti forrás
kiadványok, monográfiák, tanulmányok, statisztikai kiadványok, gazdaságtörténeti 
munkák alapos tanulmányozása szükséges ahhoz, hogy az adott intézményt a 
maga történeti környezetébe belehelyezzük. A „há t té r " megrajzolása ma már köny-
nyen és hitelesen megtörténhet, hiszen az MTA kiadásában készülő nagy történeti 
szintézis már megjelent 8. kötete éppen a forradalmak korát ós a Horthy-korszakot 
tárgyal ja. 

A két v i lágháború közti évtizedek könyvtártörténetének kutatásához a kortár
sak visszaemlékezései is értékes adatokkal szolgálhatnak. Hogy csak néhány példát 
idézzünk: Kőhalmi Béla könyvei, publ ikációi nélkül a l igha tudnánk 1918-1919 
könyvtártörténetéről hiteles képet formálni , vagy Tolnai Gábor írásai, emlékezései 
nem egyszer közölnek az egykorú iratokból föl nem tárható adatokat az OSZK 
harmincas-negyvenes éveinek történetéből. 

De mások is leírták élményeiket, benyomásaikat. Akik pedig nem fogtak tol lat, 
meg lehet kérdezni valamilyen formában emlékeikről. Meghal lgatásuk — az ún. 
„o ra l history" - élettel töltheti meg az iratokban megőrzött, néha száraz adatokat. 

Mindezek eredményeként nemcsak az adott intézmény (könyvtár) helyzetéről, 
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működéséről tudunk képet rajzolni, hanem a régi és az új adatok szintéziséből az 
egész hazai művelődéstörténeti kép kialakításához is hozzá tudunk já ru ln i . 

li. 

A korszak könyvtártörténetének további, néhány tartalmi kérdéséről is szük
séges szólni. 

Első feladatnak az ál lomány, a gyarapodás (vétel, csere, ajándék) elemzését 
kell kitűznünk. Szerencsére legtöbb könyvtárunkban az adott korszakban á l ta lában 
rendelkezésünkre ál lnak a különféle gyarapodási nyilvántartások (leltárak), vagy 
ezek hiányában a már sokkal nehezebben feldolgozható katalógusok. 

Talán mondanunk sem kell, hogy megkülönböztetett gondot kell fordítani a 
statisztikai fölmérésekre is, pl. a gyarapodás számszerű adataira, a szakok szerinti 
és a nyelvi, területi megoszlás problémáira. Világos az is, hogy a gyarapításnak 
nemcsak számszerű összetételét, hanem elsősorban tartalmi vonatkozásait kell ele
meznünk, — figyelve e korszak sajnálatosan mostoha anyagi lehetőségeire ( inf lá
ció, költségvetési nehézségek stb.). Tudnunk kell, hogy a Horthy-korszakban a 
gyarapítás tekintetében a legjobb könyvtárosi szándékok sem valósulhattak meg, 
nemcsak az ismétlődő gazdasági válságok, de a kormányzat kultúrpol i t ikai tehe
tetlensége és elzárkózása miatt sem. Nélkülözhetetlen végül annak kutatása is, 
hogy a könyvtárak — feladatkörük betöltése érdekében — milyen dokumentumok 
beszerzésével támogatták az olvasók, tudósok munkáját, művelődését. 

Ezzel már elérkeztünk történetírói tevékenységünk egyik fontos fejezetéhez, a 
használat kérdéscsoportjához. Bár ki indulópontunk ismét a statisztika lehet (be
iratkozott olvasók száma, a tényleges használók és kölcsönzők adata i , foglalko
zása, életkora stb.), de ne essünk a mennyiségi statisztikák bűvkörébe: amennyi
ben lehetséges elemezzük az olvasók, kutatók különféle rétegeit, csoportjait, ezek 
könyvtárhasználati indítékait. Fontos tudnunk, hogy a két vi lágháború közötti po
tenciál is olvasótáborból kik vették igénybe az adott könyvtár szolgáltatásait, mi
lyen intézmények fordultak kéréseikkel hozzá, voltak-e munkásolvasóik és látoga
tóik, kívánták-e, tudták-e a közművelődést, illetve a kutatást szolgálni, milyen irá
nyú és tartalmú bibl iográf iai vagy információs tevékenységgel segítették — szűkebb 
vagy tágabb területen — a munkát, a fejlődést, a tudományos feltárást? Egyálta
lán : hogy ál l t a könyvtár a társadalmi hasznosság és hasznosítás kérdésével? Fo
gadtak-e látogató csoportokat, szerveztek-e kiállításokat, ezeknek mi volt a tar
talma, hatásfoka, felmérhető visszhangja? 

Nem árt fordítanunk a tükrön : az olvasók, használók, kutatók vajon, hogy 
vélekedtek a könyvtár, a könyvtárak akkori szolgáltatásairól? Több bizonyítéka van 
ennek a kétoldalú kapcsolatnak, az olvasó (tudós kutató) és az ál tala használt 
könyvtár viszonyának. Erre most a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
történetéből ragadunk ki egy szinte klasszikusnak mondható példát. A vi lághírű 
tudós, Stein Aurél végrendeletének szavait idézzük, hogy érzékeltessük e kapcsolat 
tudományos és emberi jelentőségét: „M inden nyomtatott könyvemet . . . a buda
pesti Magyar Tudományos Akadémiának adom, hogy csatolja könyvtárához hálás 
megemlékezésem jeléül azért a segítségért, amelyet az utóbbitól mint diák kaptam, 
és azért a bátorító támogatásért, amelyben mint egyik tag já t részesített." 

Végül csak jelzésszerűen és ál talánosságban emelek ki néhány olyan területet, 
amelynek vizsgálata szintén feladatunk lehet: a könyvtár milyen hazai és külföldi 
kapcsolatokat teremtett, volt-e munkatársainak alkalma szakmai (tudományos) ta-
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nulmányok folytatására országon belül, illetve idegen országokban, voltak-e a 
könyvtárnak kiadványai, kutatással foglalkozó munkatársai stb.? Az, hogy milyen 
kérdéseket kell felvetnünk, az természetesen a könyvtár je l legéből , funkcióiból , 
adottságaiból következik. így e néhány felsorolt könyvtártörténeti kutatási terület 
csak példaként kívánt szolgálni. Hiszen nem szólhattunk még az adott intézmény 
olyan belső problémáiról, mint a megfelelő könyvtárosi személyzet biztosítása, a 
pénzügyi és egyéb működési feltételek megléte vagy hiánya — mindezt természe
tesen szintén a könyvtár funkcióinak történeti szemszögéből vizsgálva. 

III. 

Az elmondottak illusztrálására szolgáljon itt az Országos Széchényi Könyvtár 
Horthy-korszakbeli helyzetének részleges és vázlatos ismertetése. 

Tudjuk, hogy a két v i lágháború közti korszak vezető kultúrpolit ikusa, gróf 
Klebelsberg Kunó pol i t ikáját neonacionalizmusnak nevezte, aminek lényege a ma
gyarság „nemzet i " megerősítése volt, - mindenekelőtt a művelődés területén. A 
szomszéd ál lamokkal szemben á l landóan a kulturális fölényt, illetve ennek fontos
ságát hangsúlyozta, s ezt összekötötte a revíziós igényekkel. Kétségtelen, hogy a 
t r ianoni béke a nacionalizmus malmára hajtotta a vizet. Ezért mondhatta Klebels
berg — akinek műveltsége és az át lag fölött i kulturális koncepciója vi tathatat lan 
volt - , hogy „ a magyar hazát ma nem a kard, hanem a kultúra tarthat ja meg és 
teheti ismét naggyá . . . " 

De a klebelsbergi „kul túr fö lény" csak szavakban, de nem tettekben nyilvánult 
meg. Nem most működő tudósaink egyike, hanem a Horthy-korszak vezető kultúr
polit ikusa, Kornis Gyula ál lapította meg „ A magyar tudománypol i t ika alapvetése" 
c. összefoglaló műben: „Á l lami könyvtáraink (Egyetemi Könyvtár, a Nemzeti M ú 
zeum Széchényi Könyvtára . . .) és múzeumaink évi javadalmazása a hasonló kül 
földi intézményekhez képest egyenest megdöbbentően kicsiny. Ha ez a javadal 
mazás a jövőben nem emelkedik, legfontosabb tudományos gyűjteményeink fej lő
désre képtelen, holt raktárakká fognak lesül lyedni." 

Ugyanebben a munkában még Hóman Bálint is (miniszter-kora előtt, múzeumi 
főigazgatóként) azt szögezte le, hogy a „tervszerű és egyenletes kultúrpol i t ikai i rá
nyítás hiánya mellett a közgyűjteményeket s á l ta lában a tudományt luxus-intéz
ménynek minősítő, szűklátókörű f ináncpol i t ikai felfogás is bénította közgyűjtemé
nyeink rendszeres munkásságát és egészséges fe j lődésé t . . ." 

Hogy ez — csak egyetlen példát idézve - mit jelentett az Országos Széchényi 
Könyvtár viszonylatában, a könyvtár igazgatójának egy levelét idézem: a Nemzeti 
Könyvtár nem tud 24 pengőt fizetni egy kéziratért, tehát kéri az eladó „szíves 
türelmét, amíg az összeget valahonnan előteremtik. Folyóiratokat, külföldi könyve
ket sem tudnak rendelni, a kutatás külföldi eredetű bázisa szinte a semmivel 
egyenlő . . . 

Az is természetes, hogy a könyvtár anyagi elmaradását munkatársainak igen 
rossz dotáltsága kísérte. Az Országos Széchenyi Könyvtárban és az Egyetemi 
Könyvtárban stb. tucatjával dolgoztak ebben a korszakban önkéntes gyakornokok, 
75 pengővel „honorá l t " ál lástalan diplomások. Emlékezzünk csak rá : Hóman - p e r 
sze jogga l - kifogásolta a könyvtárak, múzeumok, levéltárak anyagi el látását a 
húszas években, s midőn később — egyre jobbra tolódva — ő lett a kultusztárca 
vezetője, minisztersége első éveiben a tárca költségvetése 33%-kal volt kevesebb, 
mint Klebelsberg idejében, s még 1939-ben is 10%-kal maradt alatta. A könyvtár-
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történész tehát ilyen adatok tükrében kénytelen elemezni a „kul túr fö lény" frázi
sokkal tel i időszakát. 

De a kormányzat - a rendszer - intézkedései, retrográd cselekedetei könyv
tárainkban nem talál tak „ le lkes" visszhangra. Éppen ezért árnyalt, tudományos 
elemzésre kell törekednünk: nem fekete-fehér színeket vázolnunk, hanem a jelsza
vakat elkerülve, a valóságot kell történeti munkánk során kinyomoznunk. Az em
lített kultúrfölényes polit ika valóság volt, de az Országos Széchényi Könyvtárat 
sem szabad valami retrográd, konzervatív intézménynek tekinteni. Észre kell venni 
azokat a haladó, demokratikus vonásokat, amelyek a szakmai és emberi magatartást 
á l ta lában jellemezték. Ezek az évek a korszak negatívumai ellenére is sok jó ered
ményt hoztak a könyvtár történetében. Elődeink igyekeztek - és ez becsületes tö
rekvés volt - a Tanácsköztársaság idején megjelent munkákat, továbbá a szom
szédos országok és a tengerentúl i ál lamok magyarnyelvű vagy magyarvonatkozású 
kiadványait megszerezni. Törekedtek a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére is: a 
nyugati és északi ( f inn, svéd) ál lamok könyvtárai mellett jelentékeny szovjet össze
köttetései is voltak a Nemzeti Könyvtárnak. Az akkor nem reklámozott akciók mö
gött tehát haladó irányzatok húzódtak meg. Ismeretes az is, hogy az Országos 
Széchényi Könyvtárban — Fitz József főigazgató irányításával — a harmincas évek
ben szakmailag példamutató reformok korszerűsítették a könyvtár munkáját. 

A haladó tendenciák nem véletlenül érvényesültek: sok kiváló haladó szel
lemű tudós dolgozott a harmincas években a Széchényi Könyvtárban. Az emberies
ség, a demokratikus magatartás szinte morális kötelezettség volt itt ebben az idő
ben. Ismét csak egy-két példát idézek: Ortutay Gyulától tudjuk, hogy 1943-ban 
Bajcsy-Zsilinszky Endrével az élén 23 író, tudós és közéleti személyiség írta alá 
azt a honvédelmi miniszterhez intézett kérvényt, melynek célja Radnóti Miklós ki
szabadítása volt. Az akció sikerrel járt. Hogy miért említem meg ezt a küzdelmet 
Radnótiért? Mert az Országos Széchényi Könyvtárból Fitz Józsefnek, Joó Tibornak, 
Kozocsa Sándornak és Trócsányi Zol tánnak volt bátorsága aláírni a kérvényt! 
1944-ben pedig Halász Gáborér t és Honf i Jánosért folyt a küzdelem: Fitz József 
és Kozocsa Sándor, Gor iupp Alisz mindent megtettek - egészen az utolsó napo
kig - megmentésükért. 

Mindezt nem a história kedvéért mondjuk el (ennek majd megfelelő helye 
lesz), hanem azért, hogy utal junk rá : egy valóban retrográd, fasiszta korszak könyv
tárainak és könyvtárosainak tetteit részletesen, árnyaltan kell elemeznünk, hogy 
eljussunk az igazsághoz. 

Végül is emlékezzünk Jacques Mar i ta in szavaira: humanizmus és kultúra el
választhatatlanok egymástól. Ennek az egységnek volt egyik képviselője — ha be
töltötte nemes hivatását — a mindenkori könyvtáros, még az embertelen korsza
kokban is. Val l juk és hisszük Bálint György szép szavaival: „egyszerre voltunk 
bent a sokaságban és fent a toronyban, mert hűek maradtunk eskünkhöz, mert 
néztünk, láttunk és jelentettünk. Szép volt az egész, ne sajnál junk semmit." 

És mi tegyünk meg mindent azért, hogy ezen el lentmondásos korszak könyv
tári vonatkozásait tárgyilagos kutatásaink segítségével a hazai művelődéstörténet 
számára megvilágítsuk. 
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