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ELŐSZÓ 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1983. évi évkönyve az 1983. augusztus 25—27. 
között Győrött rendezett XV. vándorgyűlés dokumentumaként jelenik meg. 

A vándorgyűlés A könyvtár és olvasója. Olvasóvá nevelés, a felhasználók és a könyv
tár kapcsolata című témaválasztása széles körű érdeklődést váltott ki, egyaránt foglalkoz
tatta a szakembereket és társadalmunk minden rétegét. Ezt tanúsították a plenáris ülés 
sokszínű és a témát különböző nézőpontból megközelítő előadásai, a szekcióülések 
bevezető referátumai és vitái. Az elhangzottak, a tapasztalatok és a vita tanulságai jó ala
pot szolgáltathatnak a további feladatok, a tennivalók meghatározásához és végre
hajtásához. 

Az előadásokat, hozzászólásokat zömében teljes terjedelmükben közöljük. Az el
hangzottak a személyes véleményeket, állásfoglalásokat tükrözik. 

A korábbiaktól eltérően az évkönyv nem tartalmazza az 1983. évi egyesületi mun
káról szóló beszámolót, mivel az Alapszabály ismert módosítása miatt 1983-tól küldött
közgyűlésre és ennek megfelelően beszámolóra a jövőben csak kétévenként kerül sor. 

Az 1983-1986 közötti időszakra megválasztott új tisztségviselők névsorát közre
adjuk. 

Budapest, 1983. december hó 
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RATKAI FERENC 
művelődési miniszterhelyettes 

A KÖNYVTÁRAK FELADATAI ÉS LEHETŐSÉGEI 
A MŰVELŐDÉS RENDSZERÉBEN 

Azért vállaltam, hogy néhány gondolattal bevezessem a könyvtárosok eszmecseréjét, mert 
a vándorgyűlés napirendjére tűzött témát: a könyvtár használatának társadalmi ügyként 
való kezelését a magyar könyvtárügy és szakirodalmi tájékoztatás — de ezen túlmenően 
egész művelődésünk — egyik kulcskérdésének tar tom. Mégpedig azért, mert mai társadal
munk s benne az egyének esélyeit minden téren rendkívüli módon befolyásolja az általá
nos és a szakműveltség színvonala, a tájékozottság és a tájékozódás képessége. Bizonyos, 
hogy mindebben a könyvtárnak mással nem pótolható küldetése van. A könyvtár művelő
désünk egyik alapintézménye. 

A téma időszerűségét csak fokozza számunkra, hogy az utóbbi évtizedben — néhány 
könyvtártípust, illetve könyvtári szolgáltatást leszámítva — mintha csökkent volna a 
könyvtár iránti érdeklődés hazánkban. A magyar könyvtárosok jól teszik tehát, ha az 
elemzés és a jobbítás szándékával szembenéznek a problémával. 

A másik ok, ami idehozott, az, hogy mondanivalóm kifejtésére különösen meg
felelőnek tartom éppen ezt a fórumot. Hiszen it t a magyar könyvtárügy valamennyi intéz
ménytípusát különböző beosztású dolgozók képviselik, akik mint a könyvtárosegyesület 
tagjai, a korábbi vándorgyűlések jó hagyományait követve, a demokratizmus megkövetel
te egyenlő jogon, elkötelezettséggel és nyíltsággal mondják el véleményüket mindannyi
unk közös ügyéről. 

Mondandóm elsőrendű célja, hogy segítségüket kérjem közös dolgainkhoz. Mert 
önök azok, akik a társadalom számára nélkülözhetetlen könyvtári szolgálatot napról 
napra ellátva, a legtöbbet tudják e tevékenység eredményeiről és hiányosságairól, önök 
tudják leginkább, mit és hogyan kellene tenni ahhoz, hogy egyre több honfitársunk váljék 
művelt olvasó emberré, s legyen képes az információk tudatos hasznosítására, hogy a 
könyvtár, mint a művelődés, az általános és a szakmai informálódás műhelye, valóban 
eleget tehessen küldetésének. 
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De célom az is, hogy a Művelődési Minisztérium nevében biztosítsam valamennyi
ünket: tudatában vagyunk a könyvtár és a szakirodalmi tájékoztatás ügyéért viselt ágazati 
felelősségünknek, és igyekszünk minden segítséget megadni feladataik eredményes el
látásához. 

Hogy egy, az egész társadalmi haladás szempontjából vitathatatlan fontosságú, 
sajátos és mással nem helyettesíthető szerepet betöltő intézményrendszer milyen hatás
fokkal teszi a dolgát, az függ egyebek között a mindenkori társadalmi környezet ösztönző 
vagy hátráltató hatásaitól, az intézményrendszer működésének személyi, tárgyi, pénzügyi 
feltételeitől, és nem utolsósorban az intézményekben dolgozó emberek ügyszeretetétől, 
hivatástudatuktól, amellyel vállalt feladataikat ellátják. 

Ha e tényezőket, illetve alakulásukat időben nagyobb távon vizsgáljuk, bízvást meg
állapíthatjuk, hogy a felszabadulás utáni évtizedek a magyar könyvtárügy korábban soha 
nem látott dinamikus fejlődését hozták. 

A társadalmi légkör — mindenekelőtt a lenini kulturális forradalom kibontakozta
tására tett erőfeszítések nyomán — kedvezett a könyvtárügynek: megnőtt a társadalmi 
presztízse, mégpedig nemcsak azokon a településeken, ahol a frissiben létrejött intézmény 
újdonsága is növelte a vonzerőt. 

Nagyarányú fejlesztési program valósult meg, s ennek eredményeként olyan rend
szer alakult ki, amely az egész országot behálózza, és minden érdeklődő számára lehetővé 
teszi, hogy közvetlen környezetében, lakó-, illetve munkahelyén élhessen a könyvtári 
szolgáltatásokkal. És természetesen mindeme folyamatokkal párhuzamosan egyre nőtt — 
számban és felkészültségben egyaránt — a magyar könyvtárosok tábora, amelynek mun
kássága a kulturális forradalom kibontakoztatásának is fontos tényezője lett. 

A visszatekintést nem a nosztalgikus múltbarévedés s kivált nem az a szándék 
magyarázza, hogy elfordítsuk tekintetünket a jelenről: a történeti megközelítés, mint 
pontos szemmérték a mai helyzet megítéléséhez nélkülözhetetlenül szükséges. Annak be
látásához például, hogy könyvtárügyünk fejlődése a múltban sem volt mentes ellent
mondásoktól és gondoktól, és természetesen ma sem az. Tudnunk kell azt is, hogy jól
lehet társadalmi, gazdasági fejlődésünk következtében javultak a könyvtári intézmény
rendszer működésének említett alapfeltételei, ezek sok szempontból megváltoztak, és a 
könyvtárügy munkásaitól is új szemléletű tevékenységet követelnek. Könyvtári szolgála
tunk hagyományaihoz akkor leszünk igazán hűek, ha képesek leszünk az új követelmé
nyektől diktált megújulásra. 

A IV. országos könyvtárügyi konferencián megtárgyalt fejlesztési programmal össz
hangban néhány ilyen úfszerű követelményre szeretném felhívni a figyelmüket, azt a célt 
tartva szem előtt, hogy a könyvtár — a benne felhalmozott hatalmas szellemi tőke működ
tetésével — a jelenleginél hatékonyabban szolgálja társadalmunk műveltségét és informált
ságát, végső soron a társadalmi haladást, azaz: feleljen meg küldetésének. Tegyük hozzá: 
nagyobb beruházások, újabb súlyos pénzügyi terhek vállalása nélkül. 

Ismerjük valamennyien az ország gazdasági viszonyait. Ezek között nem gondol
hatunk többre, mint a könyvtári ellátás szempontjából periferikus helyzetű körzeteknek 
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(az új lakótelepek és a kisebb települések bizonyos körének) fejlesztésére. Ez utóbbiaknál 
sem bizonyos azonban, hogy a szolgálati helyek telepítésének hagyományos formáit kell 
bevezetnünk, ellenben a mozgókönyvtári ellátást kell megszerveznünk. (Elkészült az e 
célra tervezett első magyar gyártmányú bibliobusz.) És természetesen néhány központi, 
illetve regionális szerepkörű intézmény feltételeit is lényegesen meg kell javítanunk, hogy 
rendeltetésszerű működésüket megfelelő színvonalon tudják kifejteni. 

De talán nincs is szükség könyvtári ellátásunk extenzív jellegű fejlesztésére. Tudom, 
nem mind igazi könyvtár az, amit a statisztikák annak tüntetnek fel. Mégis azt gondolom, 
hogy a nagyjából 15 ezer könyvtár és fiókkönyvtár, valamint a bennük tárolt állomány, 
mindent összevéve alkalmas az ország tényleges igényeinek kielégítésére. A hálózat kor
szerűsítését azonban - a szükséges anyagiak előteremtésével - folyamatosan el kell 
végeznünk. A valós szükségletekre is figyelemmel (elsősorban a központi, illetve a regio
nális szerepkörű könyvtárakban) meg kell oldanunk bizonyos könyvtári szolgáltatások és 
munkafolyamatok gépesítését, ki kell bontakoztatnunk a mikrofilmezesi programot — 
ideértve a mikrofilmolvasó berendezések elterjesztését is —, javítanunk kell az állomány
védelem műszaki és egyéb feltételeit, az arra alkalmas helyeken —akár kisebb települése
ken, iskolákban is — széles körűvé kell tenni a hangzó dokumentumok használatát. Meg
jegyzem, ez utóbbira több megyében már biztató példák vannak. 

A könyvtárügy korszerűsítésének azonban — a működés tárgyi feltételeinek javítá
sán túlmenően — ki kell terjednie olyan, nagyobb költségeket nem igénylő szervezeti, 
szemléleti változtatásokra is, amelyek nélkülözhetetlenek a szükséges megújuláshoz. 

Ezekről szólván mindenekelőtt a társadalom és a könyvtár kapcsolatának néhány 
elemére térek ki, nem azzal az igénnyel, hogy előre gyártott megoldásokat kínáljak, ha
nem, hogy együttgondolkodásra ösztönözzek. Kiindulópontul válasszuk azt a kérdést, 
milyen és mekkora figyelmet fordít a társadalom a könyvtáraira. 

Ismerem én is azokat a vizsgálatokat, amelyek a különféle szakmák társadalmi 
presztízsének megállapítására irányultak. Vagy azokat, amelyek azt kívánták föltárni, 
mekkora szerepet játszanak a könyvtárak, a könyvtárosok az olvasmányok megválasztá
sában. Hadd tekinthessek el azonban a nem mindig szívderítő adatok idézésétől. De meg
fordítom a kérdést: mit tettünk annak érdekében, hogy a könyvtári szolgálat jobban a 
társadalom figyelmének fókuszába kerüljön? 

A könyvtár iránti társadalmi figyelem ébrentartásában, tudatos szervezésében két
ségtelenül nagyobb részt kellene vállalnia a tömegtájékoztatásnak csakúgy, mint a fenn
tartóknak, illetve irányítóknak. 

A közelmúltban két évre visszamenően átnéztük a legnagyobb példányszámú köz
ponti politikai napilapok közművelődési tárgyú írásait. Örvendetesen sok cikk, tanul
mány, interjú foglalkozik a közművelődés különféle intézményeivel, elvi, elméleti kérdé
seivel. A könyvtárügy problémáira is viszonylag gyakran kitérnek. Viszont kevesellhetjük 
az igazán elmélyült, szakszerű és mégis közérdekű írások számát. Érdemes lenne ilyen 
szempontból tallózni a megyei napilapokban is. 

Ugyanitt említhető a rádió, a televízió is. Örülnénk, ha a nagymúltú könyvtárainkat 
bemutató sorozatának folytatásaként a televízió a kisebb hagyományokkal rendelkező, 
de az emberek mindennapjaihoz közelebb eső könyvtárak életét is rendszeresebben elénk 
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hozná. Elismeréssel kell említenünk a rádiót, amely szinte naprakészen, olykor a szak
sajtónál is bátrabban foglalkozik a könyvtárügy és persze a könyvolvasás kérdéseivel. 

A társadalmi figyelem élénkítését szolgálná, ha az érintett fenntartók, a tanácsok és 
a szakszervezetek illetékes fórumai gyakrabban tűznék napirendre egy-egy terület vagy 
üzem könyvtárának működését, a könyvtári ellátás helyzetét. Sajnálatos, hogy néhány 
megyében és városban több éve nem került erre sor. 

ígérhetem, hogy a Művelődési Minisztérium — mint ágazati felelős — azon lesz, hogy 
ösztönözze az említett szerveket és intézményeket a könyvtárakkal való foglalkozás 
erősítésére. 

A könyvtárak iránti figyelem felkeltése persze csak az első lépés. Igazából arról van 
szó, hogy egész társadalmunkat, annak valamennyi rétegét és egyedét megtanítsuk arra, 
hogy a saját és az egész társadalom érdekében éljen, s miképpen éljen a könyvtári rend
szer szolgáltatásaival. Ezért hiába a tömegkommunikációs intézmények jóindulata, a fenn
tartó és a felügyeleti szervek fokozott törődése, ha maguk a könyvtárosok nem vállalják 
az egész népre kiterjedő — talán nem használok nagy szavakat —, egy másik alfabetizáció-
val felérő könyvtárhasználati propaganda, oktatási, népművelési akcióprogram érdemi 
teendőit és szervezését. Sokakkal együtt meggyőződésem, hogy az embereknek létérde
kük a könyvtárhasználat, mert lényegesen megkönnyíti nekik az életben való eligazodást, 
a szakmai előrehaladást, önmaguk lehetőségeinek valóra váltását. Ezért nem "népboldogí-
tás" a könyvtárhasználat megtanítása, hanem alapszükségletek igényként való fel
ismertetése. 

Hatalmas lépést tettünk ebben az irányban az új iskolai tantervekké/, amelyek nagy
mértékben építenek a könyvtár szolgáltatásaira. A könyvtárosok, de mondhatom: a leg
jobb pedagógusok régi vágyálma teljesült ezzel. Rendelet, irányelv, tanmenet született 
már azzal a céllal, hogy a tanulók és a pedagógusok számára egyaránt elengedhetetlen 
legyen a könyv, a könyvtár használata. A szabályozás szükséges ugyan, de nem elégséges 
ahhoz, hogy gyerekeink már az általános iskolában megszokják: a könyvtár használata 
nélkül nem lehet jó dolgozatot, házi feladatot írni, dicséretesen felelni, s később egy-egy 
szakmai problémát megoldani, a világban és a társadalomban tájékozódni, vagy akár a kis
kertet művelni. Az iskolai és a közművelődési könyvtárosok összefogására, az oktatásügy 
és a közművelődés fenntartóinak és irányítóinak fokozott gondoskodására van szükség 
ahhoz, hogy olyan könyvtárak álljanak minden iskolás rendelkezésére, amelyek alkalma
sak is lesznek minderre. 

Nem elég, ha csak az általános és a középfokú oktatás fordít erre különös figyelmet. 
Számos egyetemi és főiskolai könyvtárunk tapasztalata arra int, hogy fontos feladat az 
egyetemi és a főiskolai hallgatók szakirodalmi forrásismeretre való megtanítása. A Buda
pesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára jó eredményeket ért el ezen a téren. 

A tartalmi és a szolgáltatási struktúra életszerű, természetes fejlődéséhez hozzá
tartoznak az eleven kapcsolatok a környezettel. Ezek már ma is, a jövőben pedig még 
inkább befolyásolják a könyvtárnak a kulturális, oktatási, információs infrastruktúrában 
betöltött szerepét. 

A könyvtáraknak továbbra is együtt kell működniük más művelődési intézmények
kel, szolgáltatásaikkal is felerősíteniük a partnerintézmények tevékenységének hatásfokát 
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az őket használó társadalmi rétegek között. Ennek során fordítsanak különös figyelmet a 
tájékoztató munkára, valamint a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátására. 
Fontos az együttműködésben, hogy a könyvtári fél hozzájárulása minden esetben a 
könyvtári alapfunkció ellátásából fakadjon, arra támaszkodjék, azt kamatoztassa. A köz
művelődés intézményei egymás munkájának ismeretében, együttműködésében alakítsák 
ki saját tevékenységi körüket, ezen az egymásra utalt intézményekből álló körön belül a 
könyvtárak tevékenységét alapozó jellegűnek tartjuk. 

A könyvtárakban rendszeresen vizsgálni kell az intézmény és a társadalmi környezet 
kapcsolatát, és a napi gyakorlatban törekedni kell a kutatási, igényfelmérési stb. tapasz
talatok hasznosítására. 

A könyvtári munka tartalmát a kitűzött célokhoz igazodva kell konkretizálni. 
A feladat: a könyvtárakat még nem használók, különösen a kulturális tekintetben elmara
dottabb rétegek bevonása az olvasók táborába, a könyv- és könyvtárhasználat tudatosságá
nak fokozása, a tájékoztató szolgálat népszerűsítése, a társadalmi szervek és intézmények 
által kezdeményezett olvasómozgalmak, valamint a könyvtár- és irodalomnépszerűsítést 
szolgáló akciók segítése. 

A könyvtáros szakmának országosan tartalmas és szoros kapcsolatot kell kiépítenie 
az iskolarendszer minden fokozatával. Az oktatásügy állami és intézményi irányításával 
együttműködve arra kell törekedni, hogy az általános és a középiskolai könyvtár egyaránt 
szellemi forrása legyen az oktatótestületnek és a tanulóközösségnek. 

Szükséges és fontos követelmény, hogy erősödjenek a kapcsolatok a könyvtárak és 
más közgyűjtemények között. Az egymásra mutogatás és szerepféltés gyermekbetegségé
ből lassanként kilábalunk, de a közös célokért való együttműködéssel éppen csak próbál
kozunk. Meggyőződésem, hogy sokat segítene egymás munkájának alaposabb megisme
rése. Javaslom, hogy a közös működési területen dolgozó intézmények tartsanak egymás 
dolgozói számára tájékoztató rendezvényeket, mutassák meg magukat belülről is. Ebben 
az esetben bizonyos, hogy nagyobb rokonszenvvel és több meggyőződéssel építik az 
együttműködést. A vezetők alkalmi értekezleti kapcsolata többnyire csak a különböző
ségek és nem az azonosságok megismerésére elegendő. 

Vannak példák arra is, hogy helyenként az együttműködést adminisztratív lépések
kel siettetik, formális megoldásokat erőltetnek. Különösen a városi intézmények esetében 
tartjuk vitathatónak, ha a munkamegosztás jó megszervezése helyett a funkciók egybe-
mosásától várják a sikert. Ám ilyenkor is a türelem álláspontján vagyunk. A helyi irányí
tásnak kell, hogy mozgástere legyen a kísérletezésre, ha hisz a siker esélyében. A sikerte
len kísérleteket azonban le kell zárni, ezt írják elő a demokratikus játékszabályok. 

Könyvtári rendszerünk működésének néhány belső problémájára is szeretnék ki
térni. A rendelkezésre álló statisztikai adatok, a szakfelügyeleti vizsgálatok jelentései és a 
könyvtárosokkal folytatott beszélgetések alapján úgy látom, hogy az azonos típusú és 
feladatkörű, lényegében azonos feltételek között dolgozó könyvtárak munkája és ered
ményei között túlságosan nagyok is a különbségek. Ezt felfoghatnánk természetes jelen
ségnek is. Ám, ha meggondoljuk, hogy mögöttük főként szubjektív tényezők (a munka
társak képzettsége és ügyszeretete, a vezetés színvonala, a környezettel és fenntartókkal 
kialakított kapcsolatok stb.) állnak, akkor elérhetőnek tarthatjuk a célt: a könyvtárak 
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felfelé nivellálását — ideje hát hozzákezdeni a szolgáltatások eltérő színvonalának kiegyen
lítéséhez, ideje megtenni mindent, hogy könyvtáraink szolgáltatásainak színvonala ki
egyenlítődjék. Nem állítom, hogy ez könnyű, vagy akár fájdalommentes folyamat, de 
huzamosan nem fogadható el, hogy bizonyos intézményeink lehetőségeik alatt telje
sítsenek. 

Azt tapasztaljuk, hogy egyes könyvtárak, függetlenül típusuktól és fenntartói hova
tartozásuktól, sokat kezdeményeznek, kezdeményezéseiket a gyakorlatban is kipróbálják, 
és így sok új, sikeres szolgáltatást hoznak létre. Önkritikusan mondom, jó lett volna, ha 
az ilyen biztató kezdeményezéseket sokkal több erkölcsi és anyagi ösztönzéssel támogat
juk, elismeréssel illetjük. Itt olyan vállalkozásokra gondolok, mint például a betegek, 
házhoz kötöttek részére a helyszíni könyvkölcsönzés, a felhasználó "testére szabott" 
folyamatos, állandóan karbantartott, sokszempontú figyelőszolgálat, a könyvtárközi 
kölcsönzés átfutási idejének rövidítése, a hatékony, az igénylés alapján másolatokat is 
gyorsan rendelkezésre bocsátó tartalomjegyzék-szolgáltatás, a közművelődési könyvtári 
kiadványokról szóló tájékoztatás megszervezése, a különféle könyvtárakban készített 
irodalomkutatások nyilvántartása és szolgáltatása stb. Ezzel szemben sok helyütt tapasz
talni, hogy a megszokás és a rutin tart fenn elavult kiadványokat, nemegyszer kínosan 
lassúak a szolgáltatások, s sokszor nem is elég szakszerűek, egyes mozgalmak kiüresedtek, 
és az életben tartásukra fordított erőfeszítések nem állnak arányban "hozamukkal". 

Ezekből a példákból adódik a következtetés: a jó kezdeményezéseket az eddiginél 
erőteljesebben kell propagálni, és főleg elterjeszteni, az elszigetelt eredményeket általá
nossá kell tenni, és fel kell hagyni a haszontalan, az elavult szolgáltatásokkal. 

Felvethető a kérdés, vajon a könyvtári szaksajtó eleget foglalkozott-e ezekkel a 
kedvező, illetve kedvezőtlen jelenségekkel? De továbbmenve: nem kellene-e erőfeszítése
ket tennünk annak érdekében, hogy a napisajtó is térjen ki rájuk, éppen a könyvtárak és 
használóik kapcsolatának élővé tétele érdekében. Okkal mondom, hogy éppen azok a 
rétegek, amelyeket olvasóvá, könyvtárhasználóvá szeretnénk nevelni, jószerivel azt sem 
tudják, mit nyerhetnének emberségben, kultúrában, szakmai és egyéb ismeretekben, ha 
rendszeresen igénybe vennék a könyvtárakat. Ugyanerre a megállapításra jutunk, ha azt 
nézzük, vajon a kutatásban, termelésben, oktatásban és a társadalmi gyakorlat egyéb 
szféráiban működő, különféle szintű szakemberek kellően tájékozottak-e olyan — szá
munkra köznapinak tűnő — szolgáltatásokról, mint például a könyvtárközi kölcsönzés. 

Nem hallgathatjuk el, hogy némelyik könyvtárban problémák mutatkoznak a 
különböző típusú, ingyenes, illetve eredmény-érdekeltségű könyvtári szolgáltatások ará
nyaiban. A könyvtári területen is indokolt a munka eredményességét jobban elismerő 
szabályozási rend bevezetése, ez azonban nem kérőjelezheti meg a könyvtári törvényben 
lefektetett alapszolgáltatások ingyenes jellegét. 

Munkánk fogyatékosságát jelzi az is, hogy az ésszerű munkamegosztás és az együtt
működés megszervezése helyett autarkiás törekvések érvényesülnek bizonyos könyvtárak
ban. A fölösleges párhuzamosságok nemcsak költségesek, hanem a teljes informáltság lát
szatát és érzetét keltik olyankor is, amikor a nagyobb gyűjtemények igénybevételével — 
a helyi kiskönyvtárak közvetítői funkciójának érvényesítése révén - teljesebb és jobb 
tájékoztatást lehetne nyújtani a felhasználónak. 
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Nem tartjuk kielégítőnek a szakmai, tartalmi munka, a munkamódszerek ellenőrzé
sét és folyamatos javítását sem. A fenntartók általában pénzügyi, gazdasági ellenőrzést 
végeznek, és hajlamosak elhanyagolni a munka tartalmának vizsgálatát. Az ellenőrzés és 
irányítás alacsony fokára és formalizmusára utal az a külsődlegesnek látszó, de a lényeget 
érintő tény, hogy a nyitvatartási idők sok helyen rendkívül rövidek, illetve néma számí
tásba vehető használók számára legalkalmasabb időszakra esnek. 

A könyvtárak — miként erre az előbbiekben utalni igyekeztem — más művelődési 
és egyéb intézmények tevékenységével kölcsönhatásban fontos szerepet játszanak a 
könyvtáron kívüli tényezők által elindított folyamatok kibontakoztatásában. 

Ez a könyvtárak részéről inkább kiszolgáló, katalizáló, kisegítő feladat azonban nem 
mellékszerep, hanem olyan fontos szolgálat, amely nem nélkülözheti a kezdeményezés, a 
kritika és a változtatás elemeit sem. A könyvtár ugyanis egyben véleménytár is, és ha a 
könyvtáros valóban ismeri azt, amit és akinek közvetít, akkor tevékenysége egyben érté
kelő, kritikai és orientáló, vagyis nevelő tevékenység is. A könyvtárügy sorsa, fejlődése 
döntően a könyvtárosokon múlik. 

Róluk szólva mindenekelőtt azt kell elmondanunk, hogy az utóbbi évtizedben 
jelentősen emelkedett a könyvtárakban dolgozók száma. Ennek ellenére ma is gyakori a 
panasz a létszámhiányra. Bizonyos, hogy némely könyvtártípusban indokoltan. Az is 
vitathatatlan azonban, hogy jobb munkaszervezéssel, feszesebb munkarendben és fegye
lemmel, egyes bízvást nélkülözhető tevékenységek kiiktatásával és más ésszerűsítésekkel 
a munkaerőhiány jelentékeny hányadát felszámolhatnánk. El kellene érnünk azt is, hogy 
a különféle szakképzettséget igénylő könyvtárosi munkakörökben és beosztásokban 
valóban szakképzettségük szerint dolgozzanak az emberek. A munka hatékonysága köve
teli ezt, úgyszintén az az igény is, hogy lehetőleg ne hozzunk létre a szakképzettség és az 
alkalmasság kritériumait mellőző foglalkoztatási viszonyokat. 

A könyvtárosképzés mára létrejött szervezete és szerkezete remélhetően nem igé
nyel lényeges változtatást. A képzés tartalmi korszerűsítése, az elméleti és a gyakorlati 
összetevők arányának célszerű kialakítása a felsőoktatás korszerűsítésének keretében 
megkezdődött. Ez a munka természetesen csak akkor jó, ha sohasem fejeződik be: a kép
zésnek is állandóan követnie kell a legújabb eredményeket, tapasztalatokat. 

A felsőfokú könyvtárosképzésben vannak mennyiségi fejlesztési elképzeléseink is. 
Szegeden 1983-tól, egyelőre levelező tagozaton, megindul a főiskolai könyvtárosképzés. 
Budapesten, az ELTE tanárképző karán remélhetőleg 1984 folyamán. A nappali és a 
levelező tagozatos keretszámok szükségessége kétségtelen, bár például az ELTE kiegészítő 
könyvtárosképzésében sikerült sort keríteni valamelyes korrekcióra. Meg kell azonban 
mondani, hogy az imént említett ésszerűbb foglalkoztatási struktúra a könyvtárak és a 
könyvtárfenntartók nagyobb közreműködését és megértését igényli ezen a téren is. 
Semmiképp sem látszik célszerűnek, hogy egy-egy közepes vagy nagy létszámú könyvtár 
minden munkatársa felsőfokú szakképzettséggel rendelkezzék, az meg különösen nem, 
hogy kivétel nélkül a munka mellett szerezzenek oklevelet. Sajnos, az igazán szerény 
számban nappali tagozaton végzők elhelyezkedése évek óta gondot okoz, s így nehéz 
keretbővítés mellett érvelni. 
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Bár a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elsősorban nem az intézmények, hanem a 
könyvtáros szakemberek társadalmi fóruma, befejezésül mégis hadd forduljak intézmény
rendszerünk meghatározó tényezőihez, a különféle intézményeket tömörítő igazgatói 
tanácsokhoz, a hálózati központokhoz, a szakterületi és a területi együttműködést össze
hangoló könyvtárakhoz, a koordinációs központokhoz és az Országos Könyvtárügyi 
Tanácshoz. Többet várok tőlük kezdeményezőkészségben, hatékonyságban, a felvetődő 
problémák szakszerű megoldásában, a javaslatok konkrét tervek formájában való meg
fogalmazásában és a gyakorlatba való átültetésében. Akkor, amikor aláhúzom a könyvtár
igazgatóknak, könyvtárügyünk vezetőinek személyes és első renden érvényesülő felelős
ségét, jól tudom azt is, hogy a testületeknek és a vezető intézményeknek, a könyvtárak 
igazgatóinak és különböző vezetőinek erőfeszítései csak akkor vezetnek célra, ha a leg
szélesebb könyvtárosi közvéleményre és együttmunkálkodásra támaszkodhatnak, ha a 
könyvtárosok elkötelezett szakemberekként és egyesületünk tagjaiként felelősséggel fog
lalkoznak a könyvtárügy időszerű kérdéseivel, javasolnak és bírálnak, a végrehajtásban 
pedig tevékenyen részt vállalnak. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének eddigi eredményes működése, tagságának 
ügyszeretete és remélhetőleg kiterjedő aktivitása, a fenntartó és az irányító szervekkel 
létrejött korrekt partneri kapcsolata, a tagság szakmai, politikai továbbképzésében vállalt 
szerepe mindehhez kellő fedezetül szolgál. 
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SZENTE FERENC, 
az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ igazgatója 

A KÖNYVTÁR FELADATAI ÉS LEHETŐSÉGEI AZ OLVASÓVÁ 
NEVELÉSBEN 

Engem egyszerre két dolog is zavar, miközben leírom a címet. Lelkem mélyén tiltakozom: 
a bizonyítatlan állítás ellen, hogy a könyvtárnak lehetősége van az olvasóvá nevelésre. 
Kaméleon szó a lehetőség általában is: a jövő felé fordítva mindig színesnek mutatja 
magát, a múlt felé opálos-szürkének. Ha közelebbről nézzük, "miféleségét" vizsgáljuk, 
visszakérdez: Milyen lehetőség érdekel, elvi vagy gyakorlati? Mire akarsz használni? Jel
szónak, biztatásnak, ösztönzésnek, netán ösztökének vagy fölmentésnek? Milyen korban 
élsz, kedves használni akaróm? A forradalmi romantikádhoz kellek, vagy a kritikai rea
lizmusodhoz? 

Zavar engem a feladat és lehetőség természetes párba állítottsága is. Igy, egymást 
fogva, egymás létét egyszerre bizonyítva nagyon erősnek látszanak, mint az egymásnak 
hamistanúzó cinkostársak. Szeretném leleplezni őket, ezért behelyettesítem más szavak
kal; a feladat helyett mozgást jelentő szavakat érzek használhatónak a kísérlethez, a lehe
tőség helyett a mozgások terét. Üszás és víz. Repülés és levegő. Az egyenrangú viszony 
felbillen, a mozgás a mozgás terének függőségébe kerül. Víz nélkül nem lehet, levegő nél
kül nem lehet, jelez az empíria műszere. Kapcsoljuk rá a műszert a feladat és lehetőség 
szópárra, olvassuk le az eredményt: ha az olvasóvá nevelésre van lehetőség a könyvtárban, 
akkor az olvasóvá nevelés a könyvtár feladata; másképpen: ha az olvasóvá nevelés a könyv
tár feladatának számít, és a könyvtárban nincs lehetőség az olvasóvá nevelésre, akkor a 
falrahányt borsó tipikus esetével állunk szemben. 

Adódik tehát az előbbiek szerint az elmélkedésnek néhány köre, egymásba hurko-
lódó, egymást többé-kevésbé fedő körök, amelyeket itt most, ahogy lehet s tőlünk telik, 
bejárhatunk. Induljunk el. Ki hogyan látja az olvasóvá nevelés lehetőségét? A könyvtáro
soktól kért 10 véletlen válaszból 9 kapásból nemleges; a könyvtár nem rendelkezik olyan 
lehetőségekkel, hogy olvasóvá nevelni képes legyen. Ám ez így túlságosan kategorikus, 
sőt elzárkózó, híjával minden népnevelői attitűdnek, mozgási, kezdeményezési lehetőség
nek. A válaszolók egy része ezért valamennyit enyhít: általában nem rendelkezik, nem 
minden könyvtár rendelkezik. Igy látszik a dolog belülről, ezért nevezzük ezt belső 
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válasznak. Természetesen van külső válasz is. Ez az előbbinek a kemény fordítottja. 
A könyvtár feladata az olvasóvá nevelés. A könyvtáros hasson oda, hogy növekedjék, 
emelkedjék, fejlődjék stb. . . . Ez a külső válasz lényege. Külsőnek mondjuk, bár ugyan
úgy célérdekelt, mint előbbi társa, csupán a célhoz való viszonya más. A ló és a kocsis 
egyaránt célérdekelt a szekér haladásában, a lónak mégis más az "érdekeltsége", attól 
függően, hogy közeledik vagy távolodik az abrak realitásához képest. A külső választ a 
könyvtáros mindenkori 10 főnöke közül 9 fogalmazza meg. 

Kinek a feladata? 

A belső válasz a lehetőségek hiányát így fejtegeti: a könyvtár a nevével, a vele társuló 
magasztossággal annyira félreérthetetlen kínálat-típusra utal, hogy más mint az olvasni 
tudó és az olvasás útján valamit akaró, nem is lépi át a küszöbét. A könyvtárba olvasók 
járnak. Olvasóvá nevelni a nem olvasókat szükségeltetik, s ha a nem olvasók nem a könyv
tárba járnak, őket ott lehet olvasóvá nevelni, ahova járnak. Az olvasóvá nevelésre tehát a 
könyvtárban nem lévén lehetőség, nem a könyvtár feladata. A külső válasz a lehetőségek 
igazolását fejtegeti: a könyvtár azért van, hogy az emberek olvashassanak. Akik ma még 
nem olvasnak, majd olvasnak holnap, ha megtudják, hogy ezt a társadalom intézménye
sen lehetővé tette számukra. Az lehet, hogy nincsenek erről felvilágosítva. Tudatni velük a 
lehetőséget a könyvtár dolga. A könyvtár ne befelé éljen, hanem kifelé, ne csak várja az 
olvasót, hanem menjen elébe, hívja be, adjon könyvet a kezébe, barátkozzon meg vele, 
ajánljon neki kedvére való olvasmányt, miből épülhet is. 

A belső válasz és a külső válasz az egész könyvtári gyakorlatban szembebeszél egy
mással, tartalmuk évek során alig változik, mint a süketek dialógusa. 

Létezik harmadik válasz, a dialektikus, a belső-külső válasz, így szól: az se baj, ha 
nem olvasó nem olvasás céljából jön be, csak jöjjön, legyen ott, legyen otthon a könyv
tárban, csináljon mást kedve szerint, nézelődjön, beszélgessen, játsszon. Az se baj, ha 
olvasni nem tud, csak bizodalma legyen hozzánk, a hely iránt, amelyhez állampolgári 
joga van. 

Ez a válasz első hallásra is nagyon rokonszenves, sugárzik belőle a szociális érzé
kenység, a nyitottság és a demokratizmus iránti elkötelezettség. De van egy baja: igazsága 
teljességgel elméleti, mert a kinyilatkoztatás gyakorlati értelmezésére fordítva azt állítja, 
hogy lehetséges olyan könyvtárat építeni, szervezni, amely térgazdagságával, felszerelt
ségével alkalmas arra, hogy alapfunkcióinak sérelme nélkül, vagyis a könyvtárat könyvtár
ként használók korlátozása nélkül legyen a kötetlen időtöltés, beszélgetés, játszás, a 
társasélet más formáinak színtere is. 

Ezzel az úgynevezett teljesen nyitott könyvtárral több országban is folytattak kísér
leteket a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején, és a leírások szerint a tapasztalatok 
nagyon biztatóak voltak. Jót tesz a könyvtárnak — mondják —, ha a művelődés templo
mának kétes szerepéből kilépve a közösségi élet természetes színterévé válik, amelyen 
többféle szellemi és nem szellemi tevékenység elfér egymás mellett. Igen ám, de a beszá
molók arról is bőven beszélnek, hogy mindez azt a követelményt írja elő a könyvtár 
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tervezőjének, a könyvtári működés szervezőjének, hogy a zajos és a csöndes tevékenység
formák ne egymás rovására, hanem egymást kiegészítve, egymást erősítve valósulhassanak 
meg. Mekkora épület kell ehhez? Lényegesen nagyobb, mint akkor, ha csak a könyvtári 
alapfeladatokban gondolkozunk, és még mindig lényegesen kisebb, mintha a spórolásra 
szabott könyvtárak mellé a sohasemvolt tömegművelődés lila álomvárait építjük. Több 
példán utánaszámolva a teljesen nyitott könyvtár építészeti feltétele 25—30 százalék 
többlet a mostani könyvtári alapterületi normákhoz képest. Ebből is kitűnik, hogy nem 
erre látszik menni az út. Nem jellemző, hogy a szerény normák fölötti négyzetméterekről 
folyna az alkudozás egy-egy beruházás alkalmával, hanem sokkal inkább arról, hogy ne 
kerüljünk túl mélyre a normák alá. A sárospataki művelődési központ úgy válik építészeti 
büszkeséggé, hogy a periférikusán belepréselt városi könyvtár mindössze fele a norma 
szerintieknek. A példa száma szaporítható, és ez azért egyre kínosabb, mert a hagyomá
nyosnak tekinthető könyvtári alapfeladatok is egyre bővülnek, és ez a bővülés önmagában 
is nagyobb nyitottságot kínál, vagy — egyre inkább — követel, mint a régebbi gyakorlat. 
Arra utalok, hogy már ma is van néhány tucat könyvtárunk, amelybe járnak, járhatnak 
nem olvasók is: zenét hallgatók, nyelvet tanulók, egyénileg és kisebb-nagyobb csoportok
ban, vagy mások, akik helytörténeti, természetismereti vagy képzőművészeti, foto- és 
diapozitívdokumentumokat keresnek, vagy akik szabásmintákat, kézimunka-, barkácsolási 
segédleteket tanulmányoznak. A könyvtáros ezeket is olvasónak nevezi, a könyvtári szak
irodalom könyvtárhasználónak, nem tartván — helyesen — rangosabb, kívánatosabb dolog
nak a betű útján való lelki, szellemi épülést a kép és a hang közvetítésével történőnél. 
Számos szkeptikus kérdéssel találkozhattunk a közelmúltban és máig is arra vonatkozólag, 
bizonyos-e, hogy érdemes célnak tekinteni az olvasóvá nevelést. A képes-hangos technika 
a tájékoztatásnak és a közlésnek az írott formákkal egyenértékű változatait kínálja. Miért 
ne választanánk a kényelmesebbet, a gyorsabbat, a korszerűbbet? A könyvtáros ebben a 
vitában oly nemes szerepet játszik, mint ama halhatatlan kocsmában a béke barátja, 
Bagarja. A könyvtáros nem azért osztályozza a dokumentumokat, hogy egyiket a másik 
rovására előnyben részesítse, hanem azért, hogy megkereshetővé tegye a használónak 
valamennyit, és választást kínáljon belőlük. Ezzel, magam is a béke barátja lévén, tisztelet
tel javasolni szeretném, hogy az olvasóvá nevelés jelszavát váltsuk fel a könyvtárhasználat 
társadalmi méretű elterjesztésének jelmondatával. Szoktassuk magunkat hozzá, hogy 
nekünk nemcsak kedves olvasóink, hanem kedves hallgatóink és kedves nézőink is vannak. 
A könyvtárnak nem ellenfele, hanem saját hadtápja a jól működtetett tömegkommuniká
ció: a rádió, a televízió, a sajtó és a könyvkiadás. A könyvtár és a tömegkommunikáció 
együtt jelentik a politikai, gazdasági, tudományos és művészeti információk nyílttá téte
lét a társadalomban. A könyvtár megkereshetővé, ellenőrizhetővé, felhasználhatóvá, egy
mással sokféle összefüggésbe hozhatóvá teszi a tömegkommunikációként szétáradó és 
szét is szóródó közleményeket. Amelyik ország fejlett tömegkommunikációra törekszik, 
és megelégszik a rosszul fejlett könyvtárakkal, az úgy tesz, mint az a paraszt, aki a meg
termelt gabonát nem magtárba gyűjti, hanem az árokba önti. Ma sokat hallunk a gazda
ságosságról, a termelőerők intenzív felhasználásáról. Ide tartoznak a szellemi erők is. 
A szellemi erő intenzifikálása a könyvtári-információs szféra alapos rekonstrukciója 
nélkül bajosan képzelhető el. Nehéz ugyanis a könyvtárhasználatra csábítani, ha a csábu-

22 



lásra hajlamosaknak nem tudunk érdemleges kínálatot nyújtani, mert a szűknél is szűkebb 
a keresztmetszetünk. A könyvtári propaganda eme akasztófahumorral írt felhívását sok 
használó díjazná: Jöjjön hozzánk bosszankodni! 

Pedig a könyvtárakban a szakmabeliek meggyőződése és szándéka szerint gyorsan 
felnőnek azok az új szolgáltatási formák, amelyek a társadalom sokirányú és sokfajta 
kíváncsiságára hivatottak jó választ adni. A nyitás megtörtént a széles sávban szóródó 
igények fogadására, de nagyon sok profilba illeszthető szolgáltatással csábíthatnak még 
híveket addig is, amíg a teljesen nyitott könyvtár jelszavával a kártyázókat és a snóbiizó-
kat is be akarnánk fogadni. Pedig bizonyára rájuk is gondolnunk kellene. 

A könyvtár lehetősége az olvasóvá nevelésben az önként vállalkozókkal, az együtt
működésre hajlamosakkal kezdődik. Azokkal, akiknek bevallottan szükségük van a 
könyvtárra, mint "ahová el lehet menni", mint a magánszféra teljesebbé tevőjére, mint 
menedékre. Az utóbbinak nem szükséges lekicsinylő értelmet tulajdonítani. Az otthon 
hiánya vagy a rossz otthon, az üres vagy éppen "túl lakott" lakás elől szökve rengetegen 
keresik az emberi társaságot személytelen természetességgel kínáló környezetet, a "társas 
magányt". Ezek között vannak azok a százezrek is, akik bizonytalanul téblábolnak a 
könyvtárban, akik nem ismerték meg az olvasás "tudományát" gyerekkorukban, mert a 
környezet nem volt ezirányban ösztönző. Valamit várnak a könyvtártól, maguk sem 
tudják, mit. 

A lélek kész, de a test erőtlen. Azok a bizonyos lehetőségek, amelyekre a cím utal, 
annyira szűkösek, hogy a nyitott könyvtár felé teendő kezdő lépések is nehézségekbe, 
még többször áthághatatlan akadályokba ütköznek. Ne tűnjön demagógiának, ha isten 
tudja hányadszor ismétlem, de a reményt föl nem adva, hogy könyvtárügyünknek nincs 
olyan területe, iskolai kis könyvtáraktól az országos könyvtárakig, amelyre ne a létfeltéte
lek nyomasztó hiánya volna jellemző. A művelődés presztízséért, a szabadidő tartalmas 
eltöltéséért folyó harcban a motorizált alakulatok között egyre gyalogosabbá válik a 
könyvtár, és a kiállítások se ígérnek mást, mint legfeljebb kerékpáros gyorshadtestet. 
Mindezek után mégse érjen bennünket váratlanul a fordulat, hogy a könyvtárnak vannak 
lehetőségei, vagy inkább esélyei a használóvá nevelésre. Ezek az esélyek a valódi és konk
rét lehetőségek helyére téve ugyancsak feladatokat jelentenek. Kitalálható, hogy merre 
akarom terelgetni közös gondolkozásunkat, ha egyszer a közvetlen lehetőségek szűkössé
géről, korlátozottságáról szóltam. A könyvtárnak leginkább áttételesen vannak lehetőségei 
az olvasóvá nevelésre. Mert kiket is kell olvasóvá nevelni? Minden olvasni tudót. Hol lehet 
olvasóvá nevelni? Mindenütt, ahol ennek esélye, hitele van: a kisgyereket otthon a család
ban, az óvodában, az iskolában, a napköziben, az úttörőcsapatban; a középiskolásokat, a 
fiatal munkásokat az iskolákban, a kollégiumban, a munkahelyeken, a mindennapi mun
kában, a KISZ-ben; a hadkötelezettségüket teljesítőket a hadseregben. Minden olyan hely 
olvasóvá nevelési szituációt kínál, vagy beleteremthető ez a föltétel, ahol az embert közös
ségi hatások érik. Ha a könyvtár ezeket az áttételeket nélkülözi, nem tudja megtalálni, 
megszervezni, nem sikerül szövetségeseket, összekötőket szereznie, attól még lehet jó a 
statisztikája. A könyvtárak zöme iránt elegendő a spontán megnyilvánuló érdeklődés. 
A felsőoktatási könyvtárakra és a nagyobb városok közkönyvtáraira jellemző zsúfoltság 
mellett nem is nagyon jut eszünkbe, hogy olvasókat kellene beédesgetni. A városi lakó-
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telepek könyvtár dolgában kevés kivétellel ellátatlanok. Ha ezeket az indokolt méretű 
közkönyvtárakkal "komfortosítanánk", országosan százezres méretekben növekedne a 
könyvtárhasználók száma — amint ezt az újonnan létesített könyvtárak tapasztalata 
igazolja. 

Megnyerni a döntéshozókat! 

Mindez természetesen nem a könyvtár mentsége szempontjából, hanem a társadalmi érde
kek szempontjából fontos. A közvetett lehetőségek között ezért első helyen tartom emlí
tendőnek a döntéshozókhoz való kapcsolatépítést. A könyvtáros érezze, hogy az ügyet 
szolgálja, amikor szinte kitalálja fenntartója, "felső kapcsolata" kívánságát, és főként 
annak tartalmasabb, formásabb, sikerültebb működéséhez minden lehetséges szakirodalmi 
segítséget tálcán kínál. Udvaroljuk körül legalább azokat, akiktől várhatunk valamit a 
szegényeinknek; a főnökök hadd érezzék magukat főnöknek nálunk, hátha később ide
kerülnek — így mondta egy szociális otthon vezetője. A tanácsok mellett már helyenként 
létesült hivatali szakkönyvtárak tapasztalataiból tudjuk, hogy mily szerény információs 
fundamentumon nyugszik a tanácsi igazgatási munka. Az előterjesztés, beszámoló jelen
tés, tájékoztató anyag készítésével megbízott tanácsi tisztviselő keservesen vergődve sze
degeti össze többnyire íróasztalokból és irattári előanyagokból a műalkotáshoz szükséges 
szerény konkrétumokat. A jelentések jelentésekből készülnek - mondják tréfálkozva a 
dörzsölt hivatali rókák. Pedig ennek a fele se tréfa. Azóta már mind többen tudják közü
lük, hogy a könyvtár képes egy-egy szakigazgatási témához olyan irodalomkutatásra, 
amely a problémák árnyalt összefüggésekbe ágyazott föltárását és az alternatív megoldá
sok mérlegelését is lehetővé teszi. A döntéselőkészítők és a döntéshozók könyvtár
használóvá szoktatása, nevelése a maga helyén minden rendű-rangú könyvtár megtisztelő 
kötelessége. Rendben van — mondhatjuk —, de a süket oroszlán nem óhajtja a hegedű
szót. Erőszakot tenni senkin nem lehet a segítőkészségünkkel. Igy igaz, de megkínálni a 
segítőkészséggel, már szinte kötelező. Minden könyvtárvezető tudja, hogy abban a társa
dalmi környezetben kik a formális és kik az informális vezetők — a hangsúly néha az 
utóbbi típusra kerül —, akiket értesíteni kell a nekik írott, ezért őket feltételezhetően 
érdeklő könyvekről, folyóiratcikkekről, egyéb újdonságokról. Kiket környékezzünk meg 
elbűvölő szavainkkal? 

A figyelemfelhívás a könyvtár új szerzeményeire, a "félre tesszük Önnek" típusú 
értesítések régi — bevált, de kevéssé alkalmazott — módszerek. A könyvtárak az úgyneve
zett igényes, magukra adókat, ha nem félnék a szótól, azt mondanám, hogy az új közép
osztályt, a hivatalnoki, alkalmazotti rétegeket és a kisszámú, a legjobb értelemben vett 
értelmiséget kötnék magukhoz, velük kerülhetnének beszélő viszonyba. Ők fontos áttétel
ként vehetők számításba, lévén, hogy szerep szerint gazdasági vezetőként, körzeti orvos
ként, állatorvosként, gyógyszerészként, közgazdászként vagy jogászként egész lakó- vagy 
munkahelyi közösségek anyagi és szellemi hogylétét befolyásolják. Az értelmiség könyv
tárhasználóvá szoktatása az olvasóvá nevelési program második harci kérdése. És mert itt 
csupa harci kérdésről beszélek, és a felsorolás nem rangsort, még csak nem is nehézségi 
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fokozatot jelez, mondhatom harmadiknak a társadalmi szervezeteket és mozgalmakat. 
E szervezetek a gazdasági, művelődési, tudományos, szociális, egészségügyi stb. tevékeny
ségek állami irányításának demokratikus kontrolljaként, a közösségi érdekek és az állami 
célok dialektikus integrátoraként hivatottak működni. Ezért tájékozottságukhoz a de
mokratizmus erősödésének magasztos érdeke fűződik. Széles körben gyűjtögetett tapasz
talatom szerint azonban tájékozódásuk forrására ma még felépítésük alapszavai közül 
inkább a centralizmus a jellemző. A hierarchia csúszdáin leeresztett központi anyagok ma 
bizonyára érdekesebbek, mint húsz éve, de arra nem elegendők, hogy életszerűen tájékoz
tassanak, arra viszont igen, hogy a tájékozódás megtörténte felől megnyugtassanak. 

Egy falusi könyvtáros mondta: "A párttitkár már előre kérdezi tőlem, hogy nem 
olvastam-e valamit róla, mert a pártépítésről, pártdemokráciáról és egyéb, a párt sajátos 
szerepéről szóló írásokat mindig úgy vittem el, vagy küldtem el neki, hogy "olvastam 
rólad valamit, téged nem érdekel?". Érdekelte." 

Jászberényben a városi könyvtár agit-prop klubot szervezett, ahol a legizgalmasabb 
politikai és szociális kérdések szakirodalmával találkozhatott, aki előadásra készült vagy 
cikket írt. Ennek is sikere volt. Van néhány jól megszerkesztett ajánló cikkbibliográfia: 
például a salgótarjáni megyei könyvtáré, a debrecenié, amely a vezetők számára készül; 
de a példák és lehetőségek még távolról sincsenek kimerítve. 

A szakszervezeti mozgalom országos könyvtárhálózatot tart fönn, amelynek több 
fontos célja közül az egyik a mozgalom tisztségviselőinek és aktivistáinak ellátása szellemi 
munícióval szerepük minél felkészültebb betöltéséhez. Maga ez a tény azonban késztetés
nek kevés. Jó lenne, ha a mozgalmak és szervezetek minden fórumon több útbaigazítást 
adnának tagjaiknak is, de kiváltképpen a vezetőknek arra, hogy tudatába kerüljenek a 
könyvtárhasználat fontosságának. Egyáltalában nem tartom merészségnek, ha azt mond
juk: a mozgalmi oktatás minden szintjén tantervi célként kellene kezelni a közgyűjtemé
nyi szemlélet formálását. Anélkül, hogy nagyobb kitérőt akarnék tenni ez irányba, szeret
nék hangot adni abbéli meggyőződésemnek, hogy az általános emberi és a nemzeti kultu
rálisjavak megőrzésével, átörökítésével és a jelenben való közművelődési hasznosulásával 
való törődés a politikai munkában is nagyobb hangsúlyt érdemelne. A Hazafias Népfront 
támogatónk és szövetségesünk az olvasóvá nevelésben, mint az Olvasó népért mozgalom 
avatott gondozója. Darvas József kezdeményezése óta évtizednyi tapasztalat gyűlt össze 
arról, hogy mit lehet és mit nem: lehet akciókat szervezni, de nehéz vagy nem lehet az 
akciókat folyamattá fejleszteni; lehet közösségeket szervezni ott, ahol vannak konkrét 
közösségi célok és vannak ezekhez elismert vezetők, de ezek nélkül teljességgel remény
telen. Az Olvasó népért mozgalom az összes korábbi olvasómozgalmak közül a legtöbbet 
tette a benne résztvevő értelmiségiek, mozgalmi emberek, könyvtárosok, népművelők 
realitásérzékének és őszinteségének összhangba hozásáért. Ez az első kulturális mozgalmi 
akció, amely nem félt beismerni, hogy a mozgalom nem ért el átütő sikert, legfeljebb 
némileg hozzájárult ahhoz, hogy a művelődés helyzete, az olvasás presztízse nem romlott 
még erőteljesebben. 

A Népfront továbbra is a könyvtárak elhelyezésének, a működés jobb feltételeinek 
elérésében segítsen minket, a könyvtárak pedig keressék a kapcsolatot a Népfront égisze 
alatt folyó társadalmi-közösségi vállalkozásokkal, a honismereti körökkel, a táj- és 
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környezetvédelem aktivistáival, a kertbarátokkal és az itt-ott mégis csak éledező művelő
dő kisközösségekkel. 

A KISZ és az úttörőmozgalom kulcshelyzete következtében sokkal többet is tehet
ne azért, hogy a társadalmi szerepre való felkészülésnek, a közösségi viselkedésformák el
sajátításának és gyakorlásának keretében erőteljesebb hangsúlyt kapjon az olvasás. Ha 
arra gondolok, hogy a régi mozgalmi gyakorlatban mekkora jelentőséget tulajdonítottak 
— okkal - annak, hogy tagjaik ismerjék az irodalom jeles alkotásait, akkor nem érzem 
még azt sem túlzóan naiv kívánságnak, hogy az úttörőkorban legalább tucatnyi, a KISZ-
ben legalább kétszer ennyi irodalmi művet tekintsünk olyan penzumnak, amelynek elolva
sása mozgalmi feladatnak számít. Másfelől a könyvtárnak is jobb szívvel kell viseltetnie az 
ifjúsági mozgalmak iránt, hiszen a lakóhelyi könyvtárak olvasóinak tekintélyes száma 
hozzájuk tartozó korosztályok tagjai közül kerül ki. A jobb gyermekkönyvtárakban eddig 
is kitűnő szellemű közösségek alakultak ki. Az olvasás mellett változatos tevékenységi 
formák megismerésével, kisebb-nagyobb megbízások teljesítésével kiválasztódnak a 
véleményformáló személyiségek, akikhez sokan igazodnak. Azt tanácsolom, hogy a 
könyvtárak is küldjenek aktivistákat az ifjúsági mozgalomnak, amolyan legátusokat. 
Nekik, a személyes hatással több hitelük van a könyvtárba invitálásra, mint bárki másnak. 

A fiatalok, a fiatal felnőttek érdekében a legfontosabb szerep a munkahelyi könyv
táraké. A munkahelyi könyvtárnak közvetlenül vagy áttételei révén minden fiatallal kap
csolatot kell tartania, lehetőleg a munkába lépés első hetében fel kell keresnie minden új 
fiatal dolgozót. Az új ember számára a beilleszkedés időszakában minden közeledési 
gesztusnak fokozott szocializációs jelentősége van, ilyenkor a könyvtár hívó szava hitele
sebb, ezért hatásosabb is, mint később bármikor. Szülőfalum bányászszakszervezeti 
otthonának falán gyermekkoromban ez a felirat állt: "A könyvtár segítőtársad és barátod, 
minden örömödben, minden bajodban melletted áll. Segít eligazodni a világban, segít 
céljaid megvalósításában." Ezt kell tudatosítani a fiatalokban, akiknek egy része, sajnos, 
ma irányítatlanabbul, bizonytalanabb távlatokkal kezdi az útját a társadalmi munka
megosztásban, mint amit a legnagyobb szerénység mellett is óhajtanánk. 

A könyvtárügy első vonala az olvasóvá nevelésben 

Végül az olvasóvá nevelés elsőrangú színteréről, az iskoláról kell szólnunk. Az iskoláról, 
az iskolákról, amelyek együttesen néhány évtizedes rotációval az egész társadalmat hiva
tottak magasabb szinten megújítani, minden értéket közösségi értékként átörökíteni, 
minden új érték iránt a fogékonyságot kifejleszteni. Az iskola ehhez a feladathoz minden 
lehetséges támogatást megérdemel, és ehhez képest a támogatásból a lehetségesnél mindig 
sokkal kevesebbet kap. E lehetséges támogatás egyike ma a könyvtár. Immár nincs lénye
ges elvi akadálya, hogy kibontakozzék az a program, amelynek eredményeként minden 
iskolának lesz jellegének megfelelő könyvtára. Elvi akadálya ugyan nincs, gyakorlati 
bizony van. Mindjárt több is. Először is az, hogy a jó alapozás a legköltségesebb: drága 
kézikönyveket kell beszerezni több példányban; a tantervi előírásokhoz igazodva szak
ismereti műveket sok példányban; több tucat folyóiratot; ezeket mind munkába venni, 
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belőlük könyvtárat formálni; ehhez még hozzáértő ember is kell, szakképzett vagy betaní
tott könyvtáros. Annak meg álláshely kell, vagy fizetett órakedvezmény. Aztán tovább: 
a könyvekhez állványok kellenek, a munkához asztalok, székek, a könyvek feldolgozásá
hoz egybek között nyomtatványok, katalógusfiókok, szekrények. Még továbbá: hely kell 
a könyvtárnak, könyvtári szoba — legalább tanteremnyi. Látjuk tehát, hogy az iskolai 
könyvtárhoz is alapjában véve három dolog kell: pénz, pénz és pénz. Érthető, hogy a le
fegyverző pénzügyi ellenérvek ismeretében az iskolavezetők felemás érzéssel fogadják a 
művelődési igazgatás felől érkező szelíd nyomást. Az iskolai könyvtárak száma azért las
san szaporodik, és ezzel kezd létrejönni a könyvtárügy első vonala az olvasóvá nevelésben. 
Mert a könyvtárosok mind tudják, hogy a tömegeket olvasóvá nevelni egyedül az iskolá
nak van esélye. Méghozzá úgy, hogy az eredménye egy-két nemzedékkel később lehet lát
ványos; amikor a mai olvasó gyerekek szülőként életmintában adják át az olvasás szoká
sát. Ezért a könyvtárnak az iskola szervezetébe úgy kell beépülnie, hogy míg egyfelől 
maga is alkalmazkodik az iskola műhely jellegéhez, másfelől át is alakítja a hagyományos 
iskolát. A könyvtár, ha nem kényszerítik mellékes szerepre, de szerepet adnak neki a fő
folyamatokban is, nemcsak hatásosabbá teszi az oktatást, hanem a tudnivalók nyitottá, 
elérhetővé tételével az egyéni vállalás, a személyes ambíciók érvényesítése előtt is utat 
nyit. A könyvtárral megerősödött iskola, ha a szellemét is hagyják érvényesülni, beindít
hatja a gyerekközösségekben a szerepvállaláshoz vezető második liftet, ami az órán való 
konformista viselkedés liftje mellett a rokonszenvesebb emelkedést biztosítja. 

És ez már a nevelési céloknak abba a csoportjába tartozik, amely (bízom benne) 
jogosultságában erősödni fog: nevezetesen a szürke irányába való nivellálás helyett a me
zőny színesebbé tétele, az egyéniség fontosabbá válása felé történik elmozdulás a honi 
pedagógiában. És mert ebben a folyamatban a könyvtárnak különös szerepet tulajdoní
tok, hadd szóljak erről is. 

Valójában soha se csökkent (csak szunnyadt), de most újból különleges a szerepük 
a választottaknak, a küldötteknek, a közösségből kiemelkedő irányítani, vezetni, példát 
adni tudó személyiségeknek. A szerepében többszörösen megzavart iskolának minden 
fokozatban kudarca, ha az arra alkalmasakból nem nevelődött, nem nevelődik ki a veze
tésre termettek folyton megújuló csapata. Ha nem nevelődött ki a művelődést presztízs
kérdéssé tevők apostolainak csapata sem. Végső soron bizonyosan nem az iskolát kell el
marasztalni ezért. Hanem mit is? Bizony elmarasztalandó most és nem elégszer az a kap
kodó, improvizáló oktatásirányítási gyakorlat, amely állandó átszervezésben tartotta, 
irreális teljesítmények felé hajszolta, lefokozta nehezen kivívott rangjáról, és az ideológiai 
türelmetlenség légkörével vette körül azt az intézményt, amelynek az ember szocializá
lása, akaratának, szellemi erejének a jóféle célok irányában való fölszabadítása, a közösség 
demokratikus eszményeinek a célok rangjára való emelése lett volna a feladata. A meg
levő bajt továbbival tetézni már bűn volna. Az Olvasó népért mozgalom utóbbi éveinek a 
mérlege figyelmeztet. A mozgalom által megcélzott rétegek és a szellemi források között 
hiányoznak az emberi áttételek, a közvetítők. 

A közvetítőknek már a gyerekközösségekben ki kellene választódniuk, de erre ott 
csak elvétve kerülhet sor, mert az uralkodó pedagógiai szemlélet, régi, rossz beidegződé
sekkel is tetézve, egyedül a konformista magatartás útján való kiemelkedés lehetőségét 
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ismeri el jogosnak, a gyerekközösség pedig ezt nem hitelesíti. Érdemes utalni itt Vathy 
Zsuzsa Úgy hívtak, hogy nyúlpatikus című könyvére, amelynek szakmunkástanuló szerep
lője elmondja, hogy a jobbak számára a tanulmányi eredmény szándékos lerontása a be
lépőjegy az ifjúsági közösségbe. 

Bizonyos, hogy jobban kell építeni a közösség spontán kiválasztódó képviselőire, 
ezeknek a szerepét kell kiteljesíteni a társadalmilag kívánatos viselkedésmintákkal, elhívén 
Leninnek, hogy társadalmat építeni hús-vér, eleven emberekkel kell, velük és nekik. Félre
értés ne legyen, Leninre hivatkozva nem a teljesítmények leértékelésére buzdítok, hanem 
mellettük más értékek hangsúlyozott elismerésére a pedagógiai gyakorlatban is, amilyen 
például a leleményesség, a szervezőkészség, az állóképesség, bátorság, a fellépés, a szerep
vállalás, az igazságérzet. A jótanulóság önmagában nem tesz alkalmassá a közösségi köz
vetítő szerepre egyéb dolgokban sem, a példaadásban sem. Pedagógus barátaim elbeszélé
séből tudom, hogy a közvetítők hiánya ijesztő tüneteket produkál a kamaszkorban levő 
fiatalok körében. Az ifjúsági szervezetben már nem a közösség valódi vezetői vállalnak 
funkciót, hanem a jó tanulók valamelyikét választják meg a rájuk hallgató tagsággal mond
ván, ezen nem múlik semmi, a funkcióval járó terhes formalitásokat meg intézze, aki 
szereti a látszatfőnökösködést. A közösségi játékszabályok megtanulására a kritikus hely
szín az általános iskola. Ott kell, mert ott lehet a legfontosabb szemléleti korrekciókat el
végeztetni: nem a kis buzgó rendeskéket tukmálni a közösségekre vezetőnek, hanem a 
közösség természetesen is kiválasztódó vezető egyéniségeit rábírni a példaadó teljesítmé
nyekre. Ennek a szemléletnek a megerősödése, csakúgy, mint a könyvtárhasználatnak az 
iskolában való meghonosodása, nagyban függ a pedagógusképző felsőfokú intézmények 
szellemének megújulásától is. Csak ettől lehet remélni, hogy a könyvtári szolgálatnak, 
mint a pedagógiai, oktatási és közművelődési folyamatok eszközének becsülete lesz a 
tanító testületekben. Követeljük meg a felsőoktatásban minden hallgatótól a könyvtárban 
való jártasságot, s akkor az önálló művelődés igénye majd a gyakorlati munkában, a példa 
erejével felkelthető lesz a tanuló gyerekek tömegeiben is. 

És végül a könyvtáros: A könyvtárosok mint a szakmai közösség egymásra figyelő 
tagjai, nem ismerték még fel: pályájuk — ha pályának tekintik, nem állásnak — pszicholó
giai ihletésű pálya. Társadalmi elismertetésünk végett túl sokat emlegettük az információ
közvetítést, ami önmagában oly rideg és lestrapált fogalom, hogy a szakmában dolgozók 
többsige nem tud, nem is tudott soha mit kezdeni vele. Segíteni minden rendű-rangú 
embernek, tehát az alkotónak is, életéhez, munkájához megtalálni a szellemi muníciót, 
persze, hogy információközvetítés; tudni, hogy miként és miből segítsünk, persze, hogy 
tudomány, de a segítőkészség, mint a mesterség tartozéka roppant sérülékeny érték, ha 
nem az embert, hanem a puszta feladatteljesítést célozza meg. Az informatikusra szabott 
könyvtárosnál a tulajdonságok felsorolásában túl hosszan szólnak a technokrata és túl 
röviden a-demokrata erények. Az informálásra programozott könyvtárosa föltett kérdés
re igyekszik tökéletes választ adni, a szociálisan beoltott abban segít, hogy a kérdés jól 
legyen föltéve, még inkább, hogy a jó kérdés legyen föltéve. Most is ezen fáradozunk. 
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És legeslegvégül: megint a könyvtáros, mint az olvasóvá nevelés karmestere, aki 
helyzeténél fogva tudja is, hallja is, hogy kinek-kinek hogy kellene fújni-húzni a magáét, 
hogy együtt legyen a dallam, de ehhez még egy olyan pici vékony pálcája sincs, amivel 
kopogtathatna, ha rosszul szól a nóta. 

Igy legfeljebb a karmesterek vándorgyűlésén elmondja a kollégáinak, hogy kis javu
lást azért érez, csak éljen tovább a muzsika, csak legyen kinek muzsikálni! 
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SÁNDOR GYÖRGY, 
a Magyar Televízió mű sor igazgatója 

A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE ÉS HATÁSA A KÖNYVTÁRAK 
ÉS AZ OLVASÓ KAPCSOLATÁBAN 

A művelődés alapproblémái sokszor a művelődés bizonyos eszközeinek ellentmondásai
ban jelentkeznek. Ennek bizonyítására vessünk egy pillantást a közelmúltba: húsz eszten
deje, 1963-ban például az volt a fő gond, hogyan oldja meg az ország az elodázhatatlan 
gazdasági korszerűsítést, a társadalmi szerkezet átalakítását, és mit segíthet ebben a műve
lődés? Ma már látjuk, ezek voltak az igazi kérdések. Mi akkor, 1963-ban egy Salgótarján
ban tartott népművelési konferencián azon vitáztunk, hogy abban az időben első, bátor
talan lépéseit tevő televízió, a már az egész országot átfogó rádiósugárzás, továbbá az 
egyéb audiovizuális eszközök elterjedése valóban az olvasás, a könyv végnapjait, a nép
művelés élő formáinak feladását jelentik-e. Mentségünkre szóljon, hogy McLuhan jóslata 
a Gutenberg-galaxis végéről akkoriban világszerte divatos vitatémája volt az értelmiségnek, 
és mi éppen azokban az években kapcsolódtunk be újra a tágabb világ szellemi áramla
taiba. Talán azt is felhozhatjuk az ott vitázok mentségére, hogy a húsz év távlatából 
visszatekintve — mértéktartó válaszokra jutottunk: megállapítottuk, hogy minden új köz
lési eljárás elterjedése hasonló riadalmat váltott ki az elmúlt évezredek során. Az új közlési 
eljárások (a beszéd, az írás, a nyomtatás, az elektronikus médiumok) mindig a nagy társa
dalmi változások velejárói. Az új eljárások sohasem szüntetik meg a régebbieket, de a tár
sadalom új szükségletei átrendeződést hoznak létre, az információáramlás jelentős kibőví
tését követelik. Akkori válaszaink teoretikusak voltak, a múlt társadalmi és az azzal járó 
kommunikációs forradalmainak történeti tapasztalataira épültek. Azóta viszont adatokkal 
is bőven rendelkezünk. 

Mit mutatnak például a mai statisztikák? A tömegkommunikáció elterjedése való
ban az elmúlt két évtized szembetűnő jelensége. Hazánkban csaknem minden családban 
van rádió, sőt a rádiókészülékek 5 millióra becsült száma jelzi, hogy ez a közvetítési esz
köz már nemcsak az otthonokban szolgálja tulajdonosait — mégpedig egyre inkább sze
mélyenként —, hanem a járműveken és számos munkahelyen is ott van. 2 900 000 körül 
jár a tévé-előfizetők száma. Több családban már két készülék is van. A lakosság 90—95 
százaléka rendszeresen televíziózik, rádiót hallgat. Ismeretes a lemezjátszók, magnetofo-
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nok széles körű elterjedése, sőt a képmagnók számát is vagy félszázezerre becsülik. Ezek 
az adatok az európai országok középmezőnyében jelölik ki helyünket. Hazánkban is létre
jött tehát az elektronikus kommunikációs eszközök új rendszere, s az emberek naponta 
2—3 órát fordítanak tv-nézésre, rádió ha Ugatásra; ünnepeken még ennél is többet. 

Hogyan alakult ugyanebben az időszakban, azaz 1963 és 1983 között a könyv és az 
olvasás helyzete, miféle változásokat figyelhetünk meg? A könyvtári látogatók száma 
fényegében nem változott. A könyvtári szolgáltatások egy része iránt az érdeklődés vala
mit talán erősödött is, miközben a könyv üzleti forgalma az áremelkedésektől függetlenül 
több mint a kétszereséYe nőtt. Több embernek van ma otthoni könyvtára, többen is olvas
nak, ám a statisztikák szerint valamivel kevesebb időt fordítanak olvasásra, mint koráb
ban. Megváltozott az olvasmányok összetétele is. Talán éppen a képernyő kínálata miatt 
kevesebb szórakoztató irodalmat, több dokumentumkötetet, ismeretterjesztő művet 
vesznek az emberek a kezükbe. Ugyanezt a tendenciát mutatják az időszaki kiadványok 
adatai is, amelyek a folyóiratok és a helyi sajtó előfizetői táborának szembetűnő növeke
déséről tanúskodnak. A színházak látogatottsága nem esett vissza, a moziké viszont a 
felére csökkent. A művelődési házakban kevesebb szórakoztató előadást rendeznek, 
viszont nőtt az ismeretterjesztő előadások és a különböző klubok látogatottsága. 

Az adatok tükrében úgy látszik, hogy beigazolódott az 1963-ban vallott feltevés: 
az új közlési eszközrendszerek nem okozzák a korábbiak megszűnését. A mi esetünkben 
a bővebb információáramlásra igényt tartó új társadalmi rétegek, területek, országrészek 
sürgették az új eszközök terjedését. Azt is igazoltnak vehetjük, hogy bizonyos értékrend
változás, átszerveződés a művelődésben, az olvasásban is megfigyelhető. Egészében azon
ban leszögezhetjük: tévedtek, akik már ezekre az évekre jósolták a Gutenberg-korszak 
végét. A könyv, az olvasás, ha bizonyos változásokkal, de ma is a művelődés alapvető for
rása, társadalmi presztízse nem csökkent. (S ez a megállapítás akkor is igaz, ha az olvasás 
minőségi és mennyiségi tényeivel nem lehetünk elégedettek.) 

Együtt a művelődésért - nagy változások előtt 

A könyv helyzetét természetesen nem egyetlen tényező határozza meg, és a tömeg
kommunikáció elektronikus ágának hatásában is mélyebb gazdasági-társadalmi mozgások 
tükröződnek. Mégsem szabad lebecsülnünk azt a hatást, amit például a könyv és az olvasás 
pozícióinak erősítése érdekében tettek és tehetnek az új közvetítési rendszerek. Mi 
Magyarországon elég korán felismertük, hogy az ostoba konkurrencia-harc mekkora káro
kat okozhat a közös törekvések megvalósításában, ezért az együttműködés olyan változa
tos módszereit kerestük, mint amilyenek a könyvismertetések a megjelenő új könyvekről; 
a Nyitott könyv nevű új sorozat a televízióban; s a legkülönfélébb ajánlóműsorok, a 
könyvvel, a könyvtárakkal kapcsolatos vetélkedők, játékok a rádióban; az ismertterjesztő 
műsorokhoz kapcsolódó könyvajánlások — ez utóbbiak különösen a gyermekek körében 
hatásosak - ; a legnépszerűbb (rádiós és televíziós) sorozatok és a könyvkiadók terveinek 
egyeztetése (például a Shakespeare-sorozat); a legérdekesebb rádió- és tévéműsorok 
könyvalakban való megjelentetése (évi 10-14 könyv); a könyvtárhasználat oktatása az 
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Iskolatelevízió és az Iskolarádió adásaiban; híres régi könyvtárainknak (Keresztury Dezső 
sorozata), illetve mai könyvtáraink eredményeinek, gondjainak bemutatása, a könyv
tárosportrék stb. felvillantása. 

Bár a felsorolás nem teljes, és az is bizonyos, hogy az eddiginél jóval több új ötletre, 
kezdeményezésre van szükség, mégis számottevő eredmény, hogy kialakult az együtt
működés sok fajtája. A rádió- és tévéműsorok gyakran keltenek elmélyültebb érdeklődést 
a hallgatókban, nézőkben az olvasásra, és a könyvtárak nagy része ki is aknázza ezt. Szinte 
általánossá vált például az úgynevezett tévépolc, ahol az olyan könyvkínálat várja az olva
sót, amely kielégítheti a könyvtár látogató kíváncsiságát, ha egy-egy regényfeldolgozás 
vagy ismeretterjesztő sorozat élményétől hajtva olvasnivalót keres a könyvtárban. 

Nyilván az a dolgunk, hogy az együttműködés tapasztalatait gondosan elemezzük, 
és a megismert, bevált módszereket közös tervezéssel mind tudatosabban alkalmazzuk. 
Az együttműködés módszertanát, mint a korszerű kulturális tevékenység fontos ismere
teit oktatnunk kellene a szerkesztők és a könyvtárosok körében egyaránt. Ez annál is in
kább szükséges, mert a következő évek feladatait csakis az ilyenféle tartalékok kiaknázá
sával oldhatjuk meg. 

Mi a fő gondunk 1983-ban? Tudjuk-e folytatni a felzárkózást a fejlett országok gaz
dasági színvonalához, vagy a garmadával tornyosuló akadályok hatására visszaesünk az 
elmaradottak társaságába? Lépést kell tartani, sőt a korábbinál nagyobb erőfeszítéssel is 
gyorsítani kell fejlődésünket — ez most a fő feladat, s ennek megoldásában kiemelkedik a 
sokszor említett emberi tényező szerepe, fontossága. Ez egyszerűbben azt jelenti, hogy 
mennyi tudást, vállalkozó kedvet tud mozgósítani közéletünk erősödő demokratizmusa, 
alkotó légköre, s mennyi ismeretet, készséget, alkotóerőt, fantáziát tud átadni művelődési 
rendszerünk (iskola, könyvtár, tömegkommunikáció stb.) ehhez. A legfőbb feladat meg
oldásához járul hozzá tehát az, aki a művelődési rendszer fejlesztésén, korszerűsítésén 
munkálkodik. 

Mire, milyen változásokra számíthatunk a tömegkommunikáció és a könyvtár 
vonatkozásában az ezredfordulóig terjedő időben? Nagy változásokra! Olyanokra, ame
lyek az alapfogalmak fényegének átalakulását is hozhatják. A tömegkommunikáció terü
letén ezekben az években korszakos változások mennek végbe. Különösen a televíziós 
technika fejlődik rohamosan, és hogy ilyen tekintetben igazi társadalmi igényekről van 
szó, az a tény is igazolja, hogy a válság, a gazdasági visszaesés idején is világszerte virágzik 
a tévétechnikát gyártó ágazat. Az új eljárások egész sora valósul meg a gyakorlatban. 
Csak címszavakban: a közvetlen műholdas műsorszórás, a kábeltelevízió, a képmagnó, a 
teletext és Videotext eljárások - és ezek hátterében a videotechnika miniatürizálása, a 
digitálistechnika alkalmazása a kommunikáció területén is. 

A változásokat talán azzal tudjuk a legjobban érzékeltetni, ha összevetjük egy húsz 
év előtti és egy képzeletbeli, húsz év múlva működő otthoni tévékészülék kínálatát egy 
átlagos európai háztartásban. Húsz évvel ezelőtt - nálunk lényegében ma is — a televízió 
azt jelentette, illetve jelenti, hogy leginkább esténként néhány órára két hazai program 
ajánlatából választhatunk valami néznivalót. A lakosság egyharmada külföldi műsort is 
néz képernyőjén, s néhányan már rendelkeznek azzal a dekóderrel, amely a képernyő
újság (teletext) vételét is lehetővé teszi. A készülékek egy kis részén már feltűnnek a 
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különféle elektronikus játékok, és néhány ezer ember képmagnójával rögzít műsorokat, 
illetve saját választása alapján játszik le kazettán tárolt, kölcsönzött vagy vásárolt fel
vételeket. 

Húsz év múlva a képernyő legfontosabb kínálata várhatóan a "hagyományos" tévé
műsor lesz, de a kínálat lényegesen bővül. Mi azon gondolkodunk, hogy két egésznapos 
nemzeti műsor mellett egy harmadik, műholdról sugárzott nemzetközi program is adjon 
majd választási lehetőséget. Ezt indokolják a változó belső igények, valamint az a várható 
verseny a nézőért, amelyet a nagyszámú műholdas program megjelenése hoz magával. 
Országunk területén előreláthatólag nemcsak valamennyi szomszédos ország műsora lesz 
fogható, de számos távolabbi ország kínálata is. 

A nemzeti és a külföldi programok mellett nő a szerepük a speciális körzeti és váro
si, helyi adásoknak. Elképzeléseink szerint az öt nagy gazdasági-kulturális régió központjá
nak (Pécs, Szeged után Miskolcnak, Győrnek és Debrecennek is) legyen olyan tévéstúdió
ja, amely nem a körzetről az országnak — mint most —, hanem a körzetnek készít fontos 
helyi információkat tartalmazó műsorokat. 

A demokratizálás és a decentralizálás jegyében épülnek majd ki a városi, úgyneve
zett nagyközösségi antenna- vagy kábeltelevíziós rendszerek. (Pécsett már folynak a kísér
letek, de más városokban is történnek kezdeményezések.) A kábeltelevízió sok csatornán 
működik, alkalmas arra, hogy jó vételi lehetőséget teremtsen a hazai és a külföldi progra
mokhoz, de igazi lehetősége az, hogy egy-egy lakótelep, város lakosainak olyan témákról 
adhat információkat, amelyek közvetlenül csak őket érdeklik. A kábeltelevíziózás speciá
lis adottsága, hogy a visszacsatolást is lehetővé teszi: a néző is véleményt nyilváníthat. 

A könyvtárosokat a kábeltévének különösen az a tulajdonsága érinti majd a jövő
ben, hogy számítógéppel összekapcsolva sokcsatornás információs adattárat alkot, s ez
által nem írásos, hanem elektronikus kölcsönzést valósít meg. 

A képernyő további alkalmazási lehetőségei közül mindenekelőtt a képújság érde
mel említést. Nem abban a formában, ahogy ma esténként látjuk, hanem ahogy teletext 
vagy Videotext néven már egyre több helyen működik. E technikai megoldás lényege az, 
hogy a kisugárzott műsort vivő sorok igénybe nem vett hézagjaiban láthatatlanul el lehet 
juttatni a képernyőkre egy nagyterjedelmű, 100 oldalas újság legfrisebb kiadását. Mind
azok, akik megfelelő dekóderrel rendelkeznek, bármikor láthatóvá tehetik ezt az újságot 
a műsorok szünetében, reklám, konferálás idején, vagy akár a számukra érdektelen műsor 
helyett — ilyen pedig szép számmal akad. Ez a technika már megvalósult, ám arra, hogy 
készülékünk az előfizetett napilap papírra vetett másolatát adja kezünkbe, még néhány 
évet várni kell. Mivel a számítógép segítségével bármely szöveg, ábra kiírható a képernyő
re, a jövő könyvtárosának a képernyővel éppen úgy kell boldogulnia, mint ma a papírra 
nyomtatott szöveggel. 

A képújság és a képernyőn továbbított szöveg még feltételezi a közösségi szerkesz
tőségeket, adattárakat, de a képernyő az egyéni tevékenységnek, az önálló választásnak is 
több helyet ad majd. A képmagnók, videojátékok elterjedését külön meg kell említenünk. 
A képmagnó egyéni felvételt vagy automatikus műsorrögzítést és vásárolt vagy kölcsön
zött kazetták lejátszását egyaránt lehetővé teszi. A videojátékok szintén az egyéni válasz
tás körét bővítik, és a képernyőnek otthoni, illetve közösségi, iskolai játékszerként Való 
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alkalmazását jelentik. A képernyő mindinkább az otthonok információs és kommuniká
ciós központjává válik, tehát a mostaninál jóval többféle funkciót fog betölteni. Hogy 
mikor és milyen ütemben terjednek el majd az új szerkezetek, készülékek, nehéz meg
jósolni. Ám a rádió, a televízió is szűk körből indult, és ma szinte minden család rendel
kezik ezekkel a már nélkülözhetetlennek tűnő készülékekkel. 

Nyilvánvaló, hogy a holnap könyvtára nemcsak könyvet, hanem mindenféle más 
információhordozót is kölcsönöz majd látogatóinak: hangfelvételt és képfelvételt, video
játékot, mégpedig legalább olyan mértékben, mint a továbbra is nélkülözhetetlen nyom
tatott könyvet. A holnap városi könyvtárosa kábeltelevízión értesítheti olvasóit a könyv
tár legfontosabb híreiről (ahogy ezzel Pécsett már próbálkoznak), és a számítógéppel 
rendelkező nagyobb könyvtárak körzeti és helyi rendszerek adatbankjaként vesznek majd 
részt a tömegkommunikáció munkájában, illetve mondhatjuk fordítva is: a tömegkommu
nikáció vállal részt a könyvtárak munkájában. 

Mindez természetesen sok beruházást igénylő bonyolult folyamat, de a technikai 
rendszerek kialakításánál is nagyobb feladatnak tűnik az, hogy élni tudjunk mindezzel a 
lehetőséggel. Mert lehet mindezt rossz célokra vagy ostoba módon működtetni, és lehet 
a nagy gazdasági-társadalmi feladatok szolgálatába állítani, hisz erre valók. Az utóbbi 
munka alapos végiggondolása izgalmas közös feladatunk. Mert nem a különféle "galaxi
sok", az információhordozók versenye korunk igazi problémája, hanem az, hogy ember
hez méltó és az embert szolgáló művek, gondolatok, információk jelenjenek meg akár a 
villogó képernyőkön, akár könyv formájában. És ezek el is jussanak lényegében minden
kihez. 
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NÉMETH ZSÓFIA, 
a szegedi József Attila Tudományegyetem 
Központi Könyvtárának osztályvezetője 

A KÖNYVTÁRHASZNÁLATRA NEVELÉS ÉS A SZAKIRODALMI OKTATÁS 
EGYES KÉRDÉSEI A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN 

A könyvtári, könyvtárhasználati ismeretek, szakirodalmi ismeretek egyetemi okta
tásának a kérdése mint egyetemi könyvtári feladat, vagy legalábbis az egyetemi könyvtár
ban folyó tájékoztató munkát alapjaiban meghatározó feladat, csakúgy, mint külföldön, 
Magyarországon is az egyetemi könyvtárosok törekvései nyomán került napirendre. 
Az 1950-es évek végétől kezdve - 1957-ben SEBESTYÉN Géza és PÁLVÖLGYI Endre, 
1958-ban VÉRTESY Miklós és MÓDIS László - majd a következő években egyre töb
ben sürgették: a könyvtári—bibliográfiai ismeretekre meg kell tanítani az egyetemi és 
főiskolai hallgatókat.1 A könyvtárosokat a hallgatókkal való találkozásaik alkalmával 
szerzett tapasztalataik késztették arra, hogy szóvátegyék: igen sok hallgató járatlan a 
könyvtárhasználatban, s általában tájékozatlanok a bibliográfiák és az információs eszkö
zök világában. S hogy mindez nem csak könyvtárosi tapasztalat, és hogy a probléma ma 
is él, arra álljon bizonyítékul HAJDÚ Péter akadémikus nyelvészprofesszornak a közel
múltban megjelent nyilatkozata: "Nemrég negyedéves finnugor szakos hallgatók közt 
tájékozódtam az előképzettségről: forrásismeretükről, a szakfolyóiratokat illető tájéko
zottságukról. ... Az világlott k i , hogy a legszűkebb szakterületükön kívül eléggé tájéko
zatlanok."2 

1959-ben az egyetemi könyvtárak Szegeden tartott első országos konferenciáján 
HALÁSZ Pál, a pécsi Állam- és Jogelmélet Tanszék professzora a tisztázandó kérdések 
közé utalta annak megoldását: miként tanítja meg a hallgatóknak a tanszék és a könyvtár 
közösen a könyvtár használatát. A konferencia határozatai az egyetemi könyvtárra 
bízzák a feladatot: "... ismertesse meg ... az elsőéves hallgatókat a könyvtárral, szolgálta
tásaival, használatával." Előremutató lépés az 1961-ben Gödöllőn tartott országos bib
liográfiai munkaértekezlet ajánlása: "Valamennyi egyetemen és főiskolán gondoskodni 
kell a bibliográfia elemi ismereteinek és az irodalomkutatás módszereinek oktatásáról."4 

A szegedi Egyetemi Könyvtárból HAVASI Zoltán igazgató a felsőoktatási szaksajtóban 
az elsők között jelzi: a könyvtár az egyetemi oktatókkal közösen kívánja megtanítani a 
hallgatókat a könyvtár, a szakirodalom használatára.5 
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Mégis, a ki oktasson, kinek a hatásköre, kinek a feladata kérdés már a hatvanas 
években polarizáltán vetődött fel. A Felsőoktatási Szemlében 1962-ben vita indult. Ennek 
során a neves irodalomtörténész professzor BARTA János tiltakozott az ellen, hogy a 
bibliográfiai ismereteket külön tantárgyként, s könyvtárosok tanítsák. A bibliográfiák, 
szakkönyvek, szakfolyóiratok, a legfontosabb forrásmunkák megismertetőse — legalábbis 
a bölcsészeti karokon — tanári feladat, s az egyetemi szaktárgyi oktatás szerves része. 
S csaknem szó szerint ugyanígy nyilatkozik húsz esztendővel később az ELTE nyelvész
tanára HORVÁTH Mária: a kutatáshoz szükséges segédeszközök megismertetése, haszná
latuk megtanítása "az egyetemi oktatók munkaköri kötelessége"' 

Aligha vitatható, hogy amikor egyetemi ős főiskolai hallgatók szakirodalmi ismere
tekre való oktatásáról beszélünk, nemcsak könyvtári kérdésről szólunk, hanem egyben az 
egyetemi és főiskolai oktatómunka egyik legbensőbb területét, intim szféráját érintjük. 
Ezt ismerte fel igen bölcsen CSŰRY István, s figyelmeztetett rá szellemi végrendeletében, 
a Levél a szakreferensekhez-ben: " ... megbecsült külső előadóként vonják be a szakiro
dalmi bevezető előadások/gyakorlatok tartásába szakreferenseinket azokból a tárgyakból, 
amelyeknek van a szakreferensek közt partnerként értékelt képviselője — különben pedig 
az az elv érvényesül, hogy a fő kollégiumok szerves része a források, bibliogáriák s más 
alapművek ismertetése: következésképp indokolatlan a szakirodalmi bevezetőt össze
függéséből kiragadva, idegen előadóra bízni."8 

Felhasználók oktatásán (a kifejezés az angol user education, a német Nutzerschu
lung tükörfordítása) általában két dolgot szoktunk érteni. Az egyik az, amit könyvtár
használati bevezetőnek emlegetünk, s amelynek keretében a hallgatók — általában az 
elsőévesek - megismerkednek az egyetemi (főiskolai) könyvtár használatával kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókkal: a katalógusokkal, az igénybevehető szolgáltatásokkal stb. 
Az oktatásnak ez a része az oktatók által is elfogadottan a könyvtári—könyvtárosi szféra* 
ba tartozik. A másik oldal az ún. szakiroda/mi oktatás (és terminológiai variánsai: szak
irodalomismereti oktatás, irodalomkutatási képzés, informatikai oktatás).9 Ez szorosan 
kapcsolódik a stúdiumhoz: alapvető kézikönyvek, bibliográfiák, referáló lapok, szak
folyóiratok, szakkönyvek megismerését, használatuk megtanulását, az irodalomkutatás, 
a dolgozatírás (referátum, szakdolgozat stb.) módszereinek, formai szabályainak az el
sajátítását szolgálja. Ez az a terület, amelyet Keith HARR IS a felsőoktatás és az egyetemi 
könyvtár közötti földrengési övezetnek (earthquake zone) nevez, ahol az egyes földréteg
lemezek összeütköznek, hogy aztán szerencsésen összeforrjanak, egymáshoz illeszked
jenek.10 

A földrengési övezet dilemmára a nag yta paszta lat ú VÉRTESY Miklós már egy 
negyedszázada megfogalmazta a megoldás irányát. A hallgatók számára, írja "a lelkiisme
retes professzorok eddig is tartottak bevezető előadásokat szakjuk könyvészetéből.... Ezt 
kellene általánossá tenni és kibővíteni könyvismerettel, gyakorlati tanácsokkal arra nézve, 
hogy mit, hol, hogyan kell Keresni."11 Egyszerű, ma is aktuális tanács: általánossá keil 
tenni az oktatást, vagyis minden hallgatóra kiterjeszteni, valamint a könyvek, információs 
eszközök használatára vonatkozó gyakorlati tanácsokkal bővíteni. Mindez egyetemi okta
tásnak és egyetemi könyvtárnak vitathatatlanul egyaránt feladata. Közös terület, ahol 
egyik fél a másik nélkül boldogul ugyan, de a különállásnak a hallgató komoly kárát 
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látja. Szerencsés módon az egyetem és könyvtára közötti együttmunkálkodás szellemében 
fogant a szakirodalmi forrásismeretek egyetemi oktatásának bevezetését jogilag megala
pozó 169/1966.(M.K.21.) MM. számú utasítás, amely a tárgy oktatását az egyetem és a 
könyvtár közös vállalkozásává teszi. 

A miniszteri utasítás óta eltelt több, mint másfél évtized gyakorlata túlhaladottá 
tette az utasítás korlátozott kiterjedésű hatályát, s a szakirodalmi ismeretek oktatásának 
minden egyes felsőoktatási intézményre, egyetemi karra való kiterjesztése irányába hat. 
A VI . országos könyvtárügyi konferencia óta kibontakozóban van a könyvtárhasználati 
képzésnek, s ahhoz szervesen hozzáillesztve a szakirodalmi oktatásnak az óvodától a felső
oktatásig terjedő rendszere. Ebben a rendszerben a könyvtárhasználatra nevelés már az 
óvodáskorban megkezdődik. Általános és középiskolás korban az ismeretszerzés, a tanulás 
módszereként fejlesztendő ki a könyvtárhasználat készsége és szokása, a felsőoktatásban 
pedig a szakirodalmi információk megszerzése és felhasználása már közvetlen feltétele, 
alapja az önálló tanulmányi munkának.12 

Nem feladatunk most e rendszerré fejlődés realitásának, feltételeinek, feladatainak 
akárcsak körvonalazása. A továbbiakban arra szeretnék kitérni: milyen keretek, milyen 
formák között él ma hazai felsőoktatásunkban, elsősorban az általam közelebbről ismert 
területen: tudományegyetemeinken a könyvtári—szakirodalmi ismeretek oktatása.13 

A könyvtárhasználati képzés, szakirodalmi oktatás szóbeli formái 

Első évfolyamok: A könyvtárlátogatással egybekötött bevezető foglalkozások a legtöbb 
esetben túlmutatnak a hagyományos könyvtárhasználati bevezető keretein, több-kevesebb 
hangsúllyal könyvészeti, szakirodalomismereti ismertetések irányába mutatnak (debreceni 
és szegedi bölcsészek,debreceni természettudományi kari hallgatók); illetve szakirodalom
ismereti stúdiumba torkollnak (pécsi jogászok, közgazdászok). Ez utóbbi esetben - ter
mészetesen nem egyszeri foglalkozásról, hanem több alkalmat felölelő kurzusról van szó. 
Van, amikor a foglalkozások minden — illetve csaknem minden — hallgatóra kiterjednek 
(debreceni és szegedi bölcsészek, szegedi történelem szakos főiskolások, pécsi jogászok), 
más esetben a részvétel fakultatív, s ennek következtében a látogatottság valamivel 
gyérebb (debreceni természettudományi kari hallgatók). Igen hatékonyak a szemináriumi 
órakeretben tartott könyvészeti bevezetések (szegedi magyar szakos bölcsészek, angol 
szakos hallgatók, főiskolás történészek, pécsi jogászok), valamint a proszemináriumi 
keret és forma (pécsi közgazdászok). Az oktatás — ha a könyvészeti bevezető jelleg domi
nál — már az első évfolyamon a felsőoktatási intézmény oktatómunkájába integráltan 
folyik. így például a pécsi jogászok oktatása az állam- és jogtörténeti szeminárium óra
keretében, tantárgyi keretben történik. Arra is van példa, hogy a szakképzés keretei közé 
sorolt — vagyis tanrendbe iktatott — külön kollégiumot tart oktató és könyvtáros közö
sen. Ilyen a pécsi elsőéves közgazdászok alternatív proszemináriuma. E foglalkozások 
során megalapozódik a hallgató-olvasószolgálati könyvtáros és a hallgató—szakreferens 
könyvtáros kapcsolat. És minél erősebb a könyvészeti, a tartalmi jelleg, annál szorosabb 
az oktató—könyvtáros, az oktató—szakreferens könyvtáros kapcsolat. Egyébként az 
oktatás sikerének kulcsa ez utóbbiban van. 
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Felsőévesek: A szakirodalmi ismeretek oktatásának alakulásában igen nagyjelentő
ségű a már említett miniszteri utasítás. Az utasításban foglaltak a mérnökképzésben hoz
tak létre nemzetközi elismerést is kivívó eredményeket. Egyébként — mint láttuk — már 
az első évfolyamokon és olyan oktatási intézményekben, egyetemi karokon vezették be, 
vagy gazdagították új színekkel, formákkal a szakirodalmi, irodalomkutatási ismeretek 
oktatását, amelyeket az utasítás rendelkezései nem érintettek.15 

Sajátos helyzetképet mutatnak a tudományegyetemek természettudományi karai. 
Az 1966. évi miniszteri utasításban előírt keretek között és óraszámban, külön tantárgy
ként egyedül a szegedi természettudományi kar vezette be a szakirodalmi ismeretek okta
tását, s végezte azt az Egyetemi Könyvtárral közösen egészen az 1981—1982. tanévig. 
Újabban a Természettudományi Kar a szakirodalmi képzésnek reá eső 2x2 órás részét ki
emelte az összesen 8 órás külön kurzusból, s e kiemelt részt a szaktárgyi oktatásba integ
rálta. Mindennek megértéséhez tudnunk kell, hogy az Oktatási Minisztérium által 1975-
ben kiadott, "A tudományegyetemek természettudományi karainak képzési rendje és tan
tervi irányelvei" című dokumentum rendelkezése szerint "a szakirodalmi ismeretek okta
tását a természettudományi karokon a szakmai tantárgyak keretében kell megoldani'. 
(Kiem. N.Zs.)16 Alapjában véve tehát az egyetemi hagyományokhoz való visszatérésről 
van szó. A szakirodalmi ismeretek oktatását éppen a szegedi kar már jóval az 1966. évi 
jogszabály megjelenése előtt bevezette: 1958 óta végzi az irodalomkutatás oktatását a 
Szerves Kémiai Tanszék, ahol a tanszék könyvtárában a tanszéki könyvtáros a laborató
riumi órák keretében tart a tanszék által igényelt időpontban és forrásanyaggal irodalom
kutatással egybekötött forrásismereti gyakorlatot megadott laboratóriumi kísérlethez 
kapcsoltan.17 Debrecenben az Egyetemi Könyvtár szervezetében működő Kémiai Szak
könyvtárban mérhető a Természettudományi Kar szakirodalom-kutató tevékenysége: 
a felsőbb évfolyamokon tanuló vegyész, illetve kémia szakos hallgatók jelentkeznek iro
dalomkutatási feladataikkal a kémikus szaktájékoztató könyvtárosnál. 

Aligha tévedünk, ha azt állítjuk: a tudományegyetemek természettudományi karain 
a szakirodalmi ismeretek szaktárgyi keretek közé való iktatása az oktatás számára olyan 
szakkönyvtári környezetet tételez, amelyet a tudományegyetemek központi könyvtárai 
nem tudnak biztosítani. A KLTE integrált Kémiai Szakkönyvtára az a modell, amely felé 
a fejlődés iránya mutat.18 

Szakirodalmi oktatás és a "hagyományos" könyvtári tájékoztatás, 
a tájékoztatás individualizált formái 

Szokták mondani, hogy a szakirodalmi ismeretek oktatása akkor igazán hatékony, ha 
valamely konkrét feladathoz, elsősorban írásbeli feladathoz kötődik. A dolgozatához 
anyagot gyűjtő, s a könyvtárossal konzultáló bölcsészhallgató alakja az egyetemi könyv
tárban hagyományos, mindennapos jelenség. Az évfolyamdolgozatok rendszerének az 
állam- és jogtudományi karokon való bevezetése következtében fellendült a joghallgatók 
szakirodalom iránti érdeklődése is. Az évfolyamdolgozatok témáit, valamint az ezekhez 
feldolgozandó források jegyzékét a szaktanszékek megadják ugyan, de a forrásjegyzék 
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módosítható, bővíthető. Az évfolyamdolgozatát készítő joghallgató részben mint "egy
szerű" könyvtárhasználó jelentkezik tehát (adott könyvet, folyóiratcikket, tanulmányt, 
jogszabályt keres), részben — s ebben a tájékoztató könyvtáros kezdeményezőkészségének 
és segíteni tudásának döntő szerepe van — tárgyi katalógusokban, bibliográfiákban kutat, 
nem egy esetben könyvtárközi kölcsönzést is igénybe vesz. Mindezzel tovább léptünk a 
könyvtári tájékoztatómunka területére. A hallgató egyéni, specifikus problémával fordul 
a könyvtároshoz, s a könyvtáros egyénre szabott tájékoztatást, segítséget nyújt. 

Az egyéni tájékoztatásnak kevesebb hallgatót érintő, magasabbrendű formája az a 
fajta megoldás, amelynek illusztrálására Pécsről vesszük a példát: itt a polgári jogi diák
kör új tagjai részére az Egyetemi Könyvtár jogász szakreferense előadást tart a jogi szak
irodalmi források felkutatásáról és felhasználásáról, a bibliográfiai hivatkozás módjáról. 
Ezt követően a jogász szakreferens több héten keresztül egyénileg is foglalkozik a hallga
tókkal: az egyes témákhoz nyújt szaktájékoztatást. 

Mindezzel kapcsolatban meg kell jegyezzük: a hallgatónak nyújtott könyvtári tájé
koztatás, legyen az valamely tájékoztató eszköz használatára vonatkozó felvilágosítás, 
vagy a szakirodalomkutatás tartalmi kérdéseit érintő szaktájékoztatás, alapjában véve igen 
sok esetben a szakirodalmi oktatás, iroda lomkutatási képzés egyénre szabott, individuali
zált formája. Az egyéni tájékoztatás során a felhasználó oktatása hallgató—könyvtáros 
párbeszéd formájában realizálódik. Az egyéni tájékoztatás éppen a legfejlettebb felső
oktatással, könyvtárüggyel rendelkező országokban reneszánszát éli. Az amerikai egyete
mi könyvtárakban "individualized instruction" (egyénre szabott, egyénhez szóló, egyéni 
oktatás) elnevezéssel illeszkedik a szakirodalmi oktatás rendszerébe. Üj vonása, amely 
megkülönbözteti a hagyományos szóbeli könyvtári tájékoztatástól az, hogy a tájékozta
tást adó könyvtáros előre készül. A diák egy-két nappal korábban bejelenti a témát, s a 
könyvtáros felkészülten fogadja. Irányítást ad a kutatási stratégia kialakításához, útmuta
tást az igénybe veendő információs eszközök körére vonatkozólag. A szolgáltatás neve 
"tutorial library service". Alapjában a hagyományos egyéni tájékoztatás körültekintőbb, 
gondosabban kialakított formája.19 

Egyébként erős az az irányzat, hogy a tömegesen ismétlődő ismeretelemekre sem 
csoportos oktatás keretében tanítják meg a hallgatókat, hanem egyénre szabott (illetve 
szabható) eszközökkel. Divatba jöttek a szakiroda/mi oktatásnak olyan individualizált 
formái is, ahol modulelemek összességéből áll össze a képzés a hallgató igényei és szük
ségletei szerint. Olyan eszközök tartoznak ide, mint egy-egy tájékoztató eszközt (akár 
könyvtári katalógust, vagy valamely referáló la pot) ismertető röplapok, vagy diafilmek, 
vagy egyéb audiovizuális eszközök, vagy éppen az adott tájékoztató eszköz, információs 
forrás használatának gyakorlását segítő programozott munkafüzetek vagy számítógépes 
programok.20 

A szakirodalmi oktatás színvonaláról 

KATSÁNYI Sándor a Könyv a Nevelésben közreadott tanulmányában a középiskolás 
diákok szakirodalmi oktatásáról szólva felhívja a figyelmet az alulképzés veszélyeire, 
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arra, hogy a szakirodalmi ismeretek oktatásának egyes állomásai nem kapcsolódnak: a fel
használók oktatását minden stációnál alapfokon kezdjük, s ez részben igénytelenséget 
eredményez, részben nem készít fel a jövő számítógépes, korszerű könyvtárainak, infor
mációs rendszereinek használatára.21 Kétségtelen: a mezőny máris erősen széthúzódott a 
főiskola, az egyetem világában is. Néha hajlunk arra, hogy megkérdőjelezzük: tud-e a 
hallgató egyáltalán írni és olvasni. HEIT Gábor és szerzőtársai a Könyvtáros 1983. évi első 
számában bemutatnak egy "valamilyen szófejtő könyvet kell elemeznem" kéréssel könyv
tárba tévedő, kérését még olvasmányjegyzék birtokában is megfogalmazni képtelen böl
csészhallgatót. Ez a figura nem karikatúra: mindannyiunk által jól ismert, létező jelenség, 
típus. Ezt a hallgatót sokszor a könyvtárban, az egyetemi oktatásnak e háttérüzemében 
kell megtanítanunk a VÉRTESY Miklós által megfogalmazott MIT - HOL - HOGYAN 
elemeire. A másik póluson áll a jól tájékozott, s ezért szívesen tájékozódó hallgató, ő az, 
aki ETO táblázatot kér, s elhárítva a könyvtáros segítségét maga búvárkodik a szisztema
tikus szakkatalógusban, viszont örömmel fogad el jó tanácsot a továbbkeresés útjaira 
vonatkozólag, bújja a bibliográfiákat, kézikönyveket, lexikonokat... 

Az ismeretszint változatossága alapján azt hiszem elmondható: a szakirodalmi okta
tásban a felsőoktatásban jelenleg élő, differenciált, a hallgatók szükségleteihez és igényei
hez szabott formáit érdemes fenntartani, tovább szélesíteni, a csoportos oktatás külön
böző válfajaitól egészen az egyéni tájékoztatásig, a hallgató—könyvtáros párbeszédig. 

írásos segédletek 

Szót kell ejtenünk a szakirodalmi ismeretek oktatásának nélkülözhetetlen eszközeiről, 
a bibliográfiai segédkönyvekről. Egyetemi (főiskolai) hallgatók, kezdő kutatók, s könyv
tárosok részére egyaránt szánják őket szerzőik. Elsősorban szaktárgyi bevezető bibliog
ráfiák, kalauzok, valamint ajánló bibliográfiák tartoznak a szakirodalmi oktatás e segéd
leteinek körébe. Az előbbiek terén — nem szólva itt a Budapesti Műszaki Egyetem Könyv
táráról, s általában a műszaki felsőoktatás kitűnő kiadványairól - napjainkban a KLTE 
Egyetemi Könyvtára jeleskedik.24 Az utóbbiban (az ajánló bibliográfiában) a budapesti 
Egyetemi Könyvtár vívott ki magának az 1950-es évektől kezdve rangot. 

De mindezen kiadványoknak közös betegsége: nem kaphatók, holott a hallgató 
házikönyvtárában lenne a helyük. Ugyanúgy, mint a helyesírási szótárnak, vagy az idegen 
szavak szótárának. Másrészt: egyikük-másikuk (a természet- és alkalmazott tudományi 
segédletekre gondolok itt elsősorban) régen jelent meg, kiegészítésre, bővítésre szorul. 
Amellett nagy részükről még a könyvtárosoknak is csak szűk köre tud, mert ún. házi 
jegyzet, kari jegyzet köntösben láttak napvilágot.25 

Arról, hogy szükség van-e az egyetemeken, főiskolákon a szakirodalmi ismeretek 
külön tantárgyként való, kurzusszerű oktatására, vagy sem, lehet vitatkozni. De arra a 
kérdésre: szükség van-e bibliográfiai bevezető kézikönyvekre, kalauzokra, szaktárgyi 
ajánló bibliográfiákra, egyértelműen csak igennel felelhetünk. Ezekről gondoskodni és 
minden hallgató kezébe adni minden felsőoktatási intézmény elemi kötelessége. 
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A szakirodalmi ismeretek oktatása és a könyvtárak közötti együttműködés 

Vajon egyetemi, főiskolai, egyetemi könyvtári, főiskolai könyvtári belügy-e a felsőoktatá
si intézmények hallgatóinak szakirodalmi oktatása, tájékozódási, informálódási kultúrájá
nak formálása? Tudjuk, hogy a hallgatók ott vannak a közművelődési és a tudományos 
szakkönyvtárakban egyaránt: ezek a könyvtárak az egyetemi és főiskolai oktatásnak meg
annyi háttérintézményei, segítőtársai. (így felsőoktatási könyvtára Szegednek például a 
Somogyi Könyvtár is.) Részben ez a körülmény — a hallgatók jelenléte a különböző 
könyvtárakban —, részben a felhasználók oktatásának kiterjesztése az iskolarendszer 
minden fokára előbb vagy utóbb felveti a tapasztalatcsere, sőt az együttműködés szüksé
gét felsőoktatási könyvtárak és nagyobb közművelődési könyvtárak, felsőoktatási könyv
tárak és tudományos szakkönyvtárak között. 

S hadd utaljunk itt az esti és levelező egyetemi és főiskolai hallgatók szakirodalmi 
oktatásának a megoldatlanságára. Óriási hallgató-népességről van szó: a Magyarországon 
ma tanuló több, mint 100 000 egyetemi és főiskolai hallgatóságnak csaknem 50 százaléka 
tanul esti és levelező tagozaton. A megoldás kulcsa részben a már említett írásos segédle
tekben van (szakirodalomhasználati kalazuzok, bibliográfiai bevezető kézikönyvek, ajánló 
bibliográfiák), részben azokban a kísérletekben, amelyek a nagyobb közművelődési 
— egyelőre megyei — könyvtárak tanulóközpontokká alakítása irányában hatnak, bár 
ezidő szerint megtorpanni látszanak. 

Szép példája az intézményi együttműködésnek a Kandó Kálmán Villamosipari Mű
szaki Főiskola Könyvtárának, valamint az ELTE Könyvtártudományi Tanszék és az 
OMIKK együttes, koordinált részvétele a Főiskola hallgatóinak szakirodalmi oktatá
sában.27 

E hosszúra nyúlt vitaindítóban nem tértem ki a szakirodalmi oktatásnak a tanár
képzésben való kiemelt fontosságára. Megtette ezt minden fontos vetületet érintve, s 
nagyon okosan a tavalyi vándorgyűlésen FUTALA Tibor. Amit ott elmondott, ma is ak
tuális, megvalósítható és halasztást nem tűrően megvalósítandó program. 
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TIMON LASZLÖ, 
a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának 
főkönyvtárosa 

A SZAKIRODALMI ISMERETEK OKTATÁSA A BUDAPESTI 
MŰSZAKI EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁRÁBAN 

Nehéz az olvasóvá nevelés, különösen a könyvtárhasználatra nevelés olyan társadalmi 
közegben, ahol a képnek nagyobb a becsülete, mint az írásnak. Az emberek egyszerű 
figyelmeztető táblákat nem olvasnak el, de a tévé mindennapi kenyerük. 

Az egyetemi oktatók sem mind kívánják meg a jegyzeteken, tankönyveken kívül az 
egyéb szakirodalom használatát az évközi feladatokhoz, bár vannak olyanok is (pl. a BME 
Építőmérnöki Karán, ahol nem kötelező a szakirodalmi ismeretek oktatása), akik saját 
szaktárgyi órakeretükből áldoznak arra, hogy hallgatóik a Központi Könyvtár mérnök
tájékoztatójától tudják meg a bővebb szakirodalom feltárásának lehetőségeit. 

Mit tehet egy műszaki felsőoktatási intézmény könyvtára ebben a helyzetben? 
A művelődésügyi miniszter 169/1966. MM. számú utasítása óta nagyon sokat. A BMEKK 
meg is tette a tőle telhetőt eme utasítás végrehajtásáért a szakirodalmi ismeretek okta
tása terén. 

Minden elsőéves hallgató már az első félév elején szervezett szóbeli tájékoztatást 
kap a könyvtár szolgáltatásairól, s hogy ez feledésbe ne menjen, kis tájékoztató füzetet is. 

A szakirodalmi ismeretek oktatásának története 

A magasabb évfolyamokon a hallgatók karonként változó órakeretben és évfolyamokon a 
Szakirodalmi ismeretek, il l. Irodalomkutatás c. tantárgyak keretében megismerkednek a 
szakirodalom feltárásának módszereivel. 

A vegyészmérnöki karon még az említett rendelet megjelenése előtt 1958-ban kez
dődött a szervezett oktatás. (Erről bővebbet Konkoly-Thege Csabáné előadása tartalmaz.) 

A vegyészmérnöki kar után elsőnek a közlekedésmérnöki karon vezették be a szak
irodalmi ismeretek oktatását a nappali hallgatók részére 1969-ben "Irodalomkutatás" 
címen, kötelező tantárgyként. Kezdetben az ötödéven tanították, de párhuzamosan azon
nal a harmadik év 2. félévére hozták előre. 
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öt évvel később, 1974-ben a gépészmérnöki kar tette kötelezővé a "Szakirodalmi 
ismeretek" tárgyat ötödéves nappali hallgatói részére. Ma már e karon is a harmadik év
ben (az 1. félévben) folyik ez az oktatás. 

1979-től kezdődően az építőmérnöki kar negyedéves levelező hallgatói is kötelező 
formában részesülnek a szakirodalmi ismeretek oktatásában. 

1983-ban a közlekedésmérnöki kar ötödéves levelező hallgatói részére írta elő a 
szakirodalmi ismeretek oktatását a járműgépész szak, valamint az anyagmozgató és építő
gépész ágazatok részére. 

Meg kell említeni, hogy a mérnöktanár-képzésben, továbbá a Mérnöktovábbképző 
Intézetben is indítottak ilyen célú tanfolyamokat. 

Különleges az építészmérnöki kar helyzete. Itt a negyedéven a diplomatervhez 
hasonló komplex tervezési feladathoz kapcsolódóan fakultatív a szakirodalmi ismeretek 
oktatása. Általában azonban a hallgatók már másodéves korukban jelentkeznek a könyv
tár tájékoztatási osztályán egyéni tájékoztatásért, és már ekkor elsajátítják — a szervezett 
kereten kívül — az irodalomkutatás leglényegesebb tudnivalóit, így a negyedik évre kevés 
érdeklődés marad a tantárgy iránt. 

Az oktatás követelményei, tartalma, segédletei 

Az ismertetett, jelenleg is folyó oktatás a nappali tagozaton félévi 8, illetve 10 óra. 
Az aláírás feltétele az előadáson és gyakorlatokon való részvételen kívül, hogy a megtalált 
szakirodalmat a könyvtári hivatkozás szabályainak megfelelően tudja leírni a hallgató. 
Ez nem formális kérdés, mert a szakkatalógusból kiböngészett irodalmat szükség esetén 
— esetleg más könyvtár betűrendes katalógusában — nem tudja megtalálni az, aki nem 
írja le helyesen a megtalált művek bibliográfiai adatait. 

A címleírási szabályokon kívül a hallgatók megismerik a magyar nyelvű műszaki 
referáló folyóiratokat, az ETO szerkezetét, használatának módját. A gyakorlatokon meg
határozzák egyéni kutatási területük ETO-jelzeteit. A feladatot a szaktanszékek oktatói 
adják ki a hallgatóknak, így a szakirodalmi ismeretek oktatása szorosan ágyazódik be a 
szaktárgyak oktatásába. 

A szakirodalom keresése gyakorlatban elsősorban a BME Központi Könyvtárának 
szakkatalógusaiban,az Országos Műszaki Könyvtár Figyelőkartontárában, fordítási kata
lógusában történik. 

Az oktatás keretében ismertetjük a hallgatók szakterülete szempontjából fontos 
könyvtárakat, tájékoztatási intézményeket, azok kiadványait, szolgáltatásait. 

A szakirodalmi ismeretek oktatásában jelenleg rendelkezésünkre álló, a Szakiro
dalom-kutatás segédkönyvei c. sorozat a BME karainak megfelelően, amelyek a módszer
tani útmutató mellett szakok szerinti csoportosításban a kézikönyvekről, fontosabb 
folyóiratokról stb. adnak bibliográfiát az 1960-as évek végének állapotát tükrözve. Kiegé
szítésük, felfrissítésük folyamatban van. 

Jó eredménnyel használtuk a szakirodalmi ismeretek oktatásában is az 1982 előtt 
megjelent Tájékoztató a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtáráról című kiad
ványt. Újabb kiadása .már inkább csak az elsőévesek tájékoztatására alkalmas. 
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Az oktatást diafilmsorozattal, irodalomkutatási feladatlap szerkesztésével, hivatko
zási mintalapok közreadásával tettük szemléletesebbé, gyakorlatibbá. 

A szaktanszékekkel való együttműködés a szakirodalmi ismeretek oktatása eredmé
nyességének nélkülözhetetlen feltétele. Csak értelmes cél érdekében lehet eredményesen 
irodalmat keresni; a várható eredmény serkenti a hallgatót a jobb munkára. Az együtt
működés számos tanszékkel jó, támaszkodnak a munkánkra. 

A szakirodalmi ismeretek oktatását nem célszerű a szaktanszékek oktatóira bízni, 
ez ismétlődésekhez vezetne, ugyanakkor kimaradnának az ismertetésből a lényeges tájé
koztatási segédeszközök, melyek különben is a könyvtárban állnak csak maradéktalanul 
rendelkezésre. 

A szakirodalmi ismeretek oktatásának eredményei 

A közlekedésmérnöki és a gépészmérnöki kara szakirodalmi ismereti oktatás megkezdése
kor már felméréseket végzett a hallgatók között. Általában fontosnak és nélkülözhetet
lennek tartották a tárgy oktatását, és javaslataik alapján került a szakirodalmi ismeretek 
oktatása a diplomatervezés időszakából a harmadik évre. Személyes tapasztalatom, hogy a 
kötelező szakirodalom ismereti oktatás bevezetése után megnőtt a könyvtár- és szak
irodalom-használat, míg ez elenyészően csekély ama karok hallgatói részéről, ahol ilyen 
nem folyik. 

Örvendetes, hogy az építészhallgatók gyakorlata eltérő: ők nagymértékben használ
ják a könyvtárat, bár nincs kötelező szakirodalomismereti oktatásuk. 

A szakirodalmi ismeretek oktatásának fejlesztése és kiterjesztése 

Az oktatott anyag folytonos szakmai fejlesztése nélkülözhetetlen, korszerűsítésük 
folyamatos, beleértve ma már a számítógépes szakirodalmi információs rendszerek is
mertetését. 

Az oktatás kiterjesztésében újabb eredményünk: az építőmérnöki kar új tantervé
ben a nappali hallgatók részére a választható kötelező tantárgyak közé iktatta. 

A szakirodalmi ismeretek további kiterjesztésének azonban részben személyi, rész
ben tárgyi korlátai vannak. 

Ahhoz, hogy egy 300 fős évfolyamot egyetlen 14 tanulmányi hetes félévben 6 fős 
csoportokban oktathassunk, minden héten legalább négyszer egybefüggő hatórás órarendi 
helyre van szükség. Ha az egyéb tárgyak beosztása a karon belül olyan, hogy minden szak 
— azaz minden hallgató — szabad délelőttje vagy délutánja azonos, vagy csak két ilyen 
alkalom van a héten, az előírt 6 fős csoportból azonnal 12 fős lesz, és ezzel együtt a hat 
45 perces órából hat 60 perces óra egyvégtében. A legjobb esetben is — 300 fős évfolyam 
egy féléven belüli oktatása esetén — a gyakorlatvezető heti terhelése 18—24 óra. Ennél 
pedig nagyobb létszámú évfolyamok is vannak. 
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A tárgyi korlátok között meg kell említeni, hogy a BMEKK tájékoztatási és mód
szertani osztályának szakolvasótermei az év egy részében a szakirodalmi ismeretek okta
tása miatt már most is zárva vannak az olvasók elől. Az oktatás kiterjesztésével a jelenlegi 
körülmények között ez a helyzet tovább romlana, és így ellentétbe kerül az olvasóvá neve
lés lehetővé tétele. További tárgyi korlát az oktatási segédletek mennyiségi hiánya is, és 
például két csoport párhuzamos oktatására már azért sincs lehetőség, mert összesen 10 
ETO-kötet áll a hallgatók rendelkezésére. 
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KONKOLY THEGE CSABÁNÉ, 
a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának 
vegyész szaktájékoztatója 

A BME VEGYÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ 
SZAKIRODALOMKUTATÁS-OKTATÁSRÓL 

A tudományág jellegének következménye, hogy a vegyészek szak iroda lomkutatási mód
szerei és segédeszközei alapvetően különböznek más karokétól. 

Az oktatás az 1978-as oktatási reform óta két fokozatban történik: a második és a 
negyedik éven. 

Mindkét alkalommal előadás és gyakorlat is van: a másodévben két órás előadás, 
három órás gyakorlat, a negyedévben egy órás előadás, három órás gyakorlat. 

A három órás hallgatói gyakorlat sajnos kevés önálló irodalomkutatási feladat meg
oldására, ezért a hallgatók általában 3—6 órát töltenek még el a vegyészolvasóteremben 
egyéni, önálló irodalomkutatási munkával. 

A másodévesek előadásában a legfontosabb kémiai segédkönyveket és referáló 
műveket ismertetjük részletesen a Beilstein's Handbuch der Organischen Chemie-t és a 
Chemical Abstracts-et. A negyedévesek számára tartott előadás témái: a kurrens referáló 
folyóiratok használata, a nem hagyományos dokumentumtípusok és a gépi irodalom
keresés. 

A vegyészkari oktatás jellegzetessége, hogy közvetlen kapcsolatunk van a Szerves 
kémia tanszékkel, amelynek oktatói minden hallgatónak egyéni szakirodalomkutatási 
feladatot adnak. Ennek előnye, hogy színvonalas, a szaktárgyi oktatáshoz kapcsolódó, sőt 
a negyedévesek esetében az oktatók legfrissebb kutatásaihoz kapcsolódó kérdéseket 
irodai máznak a hallgatók. 

Olyan feladatot (pl. egy vegyület előállítását) kapnak a laboratóriumi gyakorlat 
keretében, amelyet csak az irodalom segítségével tudnak megoldani. Ennek kapcsán ismer
kednek meg az irodalmi adatgyűjtés módszereivel és eszközeivel. Igy az irodalomkutatás 
nem mint az amúgy is túlzsúfolt tanterv további terhelését, hanem mint a kapott feladat 
megoldásához nyújtott segítséget jelenti. 

Ennek a szoros kapcsolatnak azonban hátrányai is vannak: tekintettel arra, hogy a 
tanszék biztosít időt a szakirodalomkutatás oktatására saját órakeretéből, csak szerves 

48 



kémiai problémákkal foglalkozunk a gyakorlatokon; ez viszonylag bonyolult része az 
irodalomkutatásnak, de mégis csak egy része. 

Másik hátránya az oktatásnak, hogy nem jut idő a könyvtári katalógusok megismer
tetésére sem. E tárgykörben egyénileg kell mindenkinek tájékoztatást adni, amikor szük
sége van rá. 

Végül fel kívánom hívni a figyelmet, hogy az olvasóvá nevelésnek csak egy része a 
szakirodalomkutatás oktatása. Ugyanilyen lényeges, vagy talán még lényegesebb a tájé
koztató magatartása és az adott tájékoztatás minősége, amely vagy bizalmat ébreszt az 
olvasóban, vagy elriasztja attól, hogy használja a könyvtárat, az információt. 
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"B"SZEKCIÓ 

A könyvtárhasználatra nevelés és a 

tájékozódási szokások kialakítása az 

alsó- és középfokú oktatásban 

A gyermek és az ifjúsági könyvtáros szekciók 
rendezésében 



NAGY ATTILA, 
az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
osztályvezető-helyettese 

NÉHÁNY ISKOLÁN KÍVÜLI INTÉZMÉNY FELELŐSSÉGÉRŐL 
A KÖNYVTÁRHASZNÁLATRA NEVELÉSBEN 

A központi téma megvitatása — a gyermekekkel és a fiatalokkal foglalkozó könyvtárosok 
körében — szükségszerűen az iskolát, a tanterveket, a tankönyveket, a pedagógusképzést 
sodorta a figyelem előterébe. S ez jól is van így! Érthető, de talán mégsem mindenáron 
elkövetendő egyoldalúság lenne viszont, ha nem szólnék legalább jelzésszerűen még 
néhány intézménytípus szerepéről, felelősségéről ebben a vonatkozásban. Hangsúlyozom, 
hogy a következőkben a felelősség fogalmának használatakor nem egyszerűen bizonyos 
feladatok gazdáit akarom megnevezni, nem csupán az el nem végzett munkák felelőseit 
kívánom felsorolni, hanem sokkal inkább a lehetséges együttműködés legfontosabb szá
lait, a felelősség megosztottságát, kölcsönviszony jellegét szeretném néhány konkrét 
esetben megfogalmazni, tudatosítani. A könyvtárnak nyilvánvalóan kezdeményező, ötlet
adó szerepet kell vállalnia az egyéb kultúraközvetítő intézmények esetében, tehát mások 
felelősségének átgondolása egyúttal saját tennivalóink pontosítását is szükségszerűen 
magával hozza, s ebben az összefüggésben válik világossá a kölcsönösség hangsúlyozásá
nak oka. 

Család 

A sokat kritizált iskola jelentőségét nem csökkenteni, csupán pontosítani kívánom, mikor 
emlékeztetek: a legkülönfélébb szociológiai jellegű vizsgálatok eredményei ismételten 
bizonyítják, hogy a gyermekek és fiatalok olvasási-, művelődési szokásai főként a szülők 
réteghelyzetével, a munkamegosztás rendszerén belüli elfoglalt helyével mutatnak össze
függést. 
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Már több mint egy évtizede jelennek meg itthon is olyan közlemények, amelyekből 
teljesen nyilvánvaló, hogy az iskola kultúraközvetítő funkciója csak bizonyos (középső) 
rétegek esetében minősíthető "vezető szerepű"-nek, s jól tudjuk, hogy az iskolával kap
csolatos motívumok, a tanulási ambíciók, a művelődési szokások megalapozása éppen a 
családban a leghatékonyabb. Vagyis, a legfontosabb kultúraközvetítő intézmény — min
den válságtünet ellenére - még ma is a család. Pontosabban fogalmazva, az úgynevezett 
identifikációs kulcsszemélyiségekkel (azonosulásra, másolásra méltó szülőkkel, család
tagokkal stb.) létrejövő tartós, érzelemteljes kapcsolatok eredményeként, a családon 
belüli, korai szocializáció által "elültetett" értékek, attitűdök, megismerési stratégiák 
döntő módon határozzák meg, hogy a későbbiekben — például az iskolás-korban — mit 
ért meg, vesz fel, fogad el a gyerek a közoktatás és a közművelődés kínálta értékekből, 
vélekedési és magatartásmintákból. Vagyis, az egész életen át tartó tanulási folyamat 
(szocializáció) - melynek azért a korai szakasza sokkal intenzívebb, hatékonyabb, mint 
a későbbiek — legalábbis kétlépcsős folyamat, amelynek során eleinte alapvetően a kultu
rális környezet alakítja a motivációs és a megismerő folyamatokat, később pedig már 
főként ezek határozzák meg, hogy mit fog például az iskoláskorú gyerek vagy fiatal tanu
lással (megfigyeléssel, utánzással, logikai műveletekkel) meríteni az adott környezetből. 

Természetesen itt két külön igazság csúszott kissé össze, egyrészt a család hallatlan 
jelentőségét akartam tudatosítani, másrészt a modelIkövetés, utánzás, a példaadó maga
tartás általános fontosságára is utalok, melynek ereje, hatékonysága nyilvánvalóan nem 
múlik el a gyermek- vagy az ifjúkor lezárulásával. Ugyanakkor semmiképpen nem szeret
ném abszolutizálni ennek az összefüggésnek, a szociális tanulás irányzatának erejét, s 
ezért emlékeztetünk, hogy az úgynevezett mezőfüggőség (a környezeti feltételek összes
sége milyen mértékben határozza meg a személyiség reakcióit, magatartását) az újabb 
vizsgálati eredmények szerint jól mérhető személyiségváltozó, tehát bizonyos egyénekre 
a körülmények, a helyzet rendszerint erőteljesebb hatást gyakorolnak (ők, akiket mező
függőknek neveznek). 

A jelenség mindenképpen létezik, csak éppen nem egyformán vagyunk hajlamosak 
az adott helyzetekhez igazodni, vagy a mégoly rokonszenves gesztusokat, vélekedéseket 
mindenáron lemásolni, utánozni. 

Mit kezdhet a fenti igazságokkal a könyvtáros? Miért jó azt tudni, hogy az iskolai 
kultúraközvetítés szándékán, törekvésein is egyértelműen átsüt a családi szokások, tra
díciók mélyen beültetett vélekedések és készségek ereje? 

A válasz elég nyilvánvaló. Gyermekkönyvtárainknak sikerült ugyan már sokágú 
kapcsolatot kiépíteni az iskolákkal, de vajon a legfontosabb közvetítő közeget, a családot 
megcélozta-e már a könyvtári kapcsolatszervező, propaganda mechanizmus? Néhány 
tétova igen bizonyára megfogalmazható, de átütő sikereink még bizonyára nincsenek 
ezen a térem Szülői értekezlet a gyermekkönyvtárban, a szülői minta és példaadó fele
lősség tudatosítása az olvasási szokások tekintetében, szülők és gyermekek együttes 
könyvtár látogatása inak népszerűsítése, nagyobb könyvtárak gyermekcsoportokat tartósan 
foglalkoztató nyári és évközi sorozatainak (újra) megszervezése — és még sorolhatnám —, 
mind-mind olyan kezdeményezések lennének, ahol a család, a szülők együttműködési 
kedvét is meg lehetne nyerni, érdeklődését fel lehetne kelteni. 

53 



További intézmények 

Ismét csak utalásokkal élhetek, amikor az óvodai nevelés folyamatának és tantervének 
ilyen irányú korszerűsítését szorgalmazom. A nevelésszociológiai vizsgálatok egybehangzó 
eredményei szerint a szülők réteghelyzetéből adódó hátrányok csökkentésére, a hiányzó 
kulturális (esztétikai és magatartásbeli) motívumok, minták beépítésére az óvodás kor
osztályban sokkal nagyobb esély van — természetesen a családi háttér együttműködési 
szándéka itt is az egyik előfeltétel —, mint a későbbi évjáratokban. Vagyis ösztönző példá
nak kellene tekintenünk néhány skandináv ország eredményeit, ahol az óvodások harma
dát könyvtárhasználóként tartják nyilván. (Nálunk ez az arány a jószándékú becslések 
szerint is csak 5—10% körül lehet.) 

Természetesen nem a 4—5 évesek tömeges olvasóvá tanítását szorgalmazzuk, nem az 
óvodai játékosság életkori sajátosságokhoz jól igazodó légkörét szeretnénk felszámol
tatni; csupán a mesehallgatás, a könyvek lapozgatása, a bábozás megszerettetése, a könyv
tári közeg ismerőssé tétele, az otthonosság élmény megteremtése lehet az elsőrendű 
célunk. A következő évek legfontosabb könyvtárpolitikai feladatainak egyike az iskolai 
könyvtárak fejlesztése, de egy percre sem szabad azzal az illúzióval áltatni magunkat, 
hogy ennek elvégeztével a gyermekek könyvtárhasználatra nevelésében már nem, vagy 
alig marad tennivalónk. Annál is inkább világosan kell fogalmaznunk, mett sokan a gaz
dasági, pénzügyi érvek hangoztatásával hárítják el a gondolkodás és a tettek felelősségét, 
holott a követendő példákért nem kell feltétlenül sokkal gazdagabb országokba ellátogat
nunk, hiszen Csehszlovákia ilyen jellegű eredményei is ugyancsak figyelemre méltóak. 

Az óvodák csaknem általánosnak mondható hatókörét (az érintett korosztály több 
mint 85%-a) ugyan nem közelíti, de a 10—18 évesek majdnem felét mégis vonzza a 
művelődési házak rendszere. Jól tudjuk, az ott folyó tevékenységek hátterében döntő 
motívum a szórakozni, kikapcsolódni akarás, s a tanulás, az önépítés szándéka csak alig-
alig jellemző, míg a könyvtárak használatával fordított a helyzet. 

A fentiekkel kapcsolatos, a megosztott felelősség, a sajátos kölcsönviszony kérdése 
főként az egyre inkább szaporodó művelődési központok, az úgynevezett komplexek, 
közművelődési intézmények esetében válik különösen élezetté. Valóban szerves egységek 
jöttek létre? Az egyes, korábban elkülönülő funkciók most már egymásra épülnek, a 
kölcsönhatás, az együttműködés a jellemzők? Bizonyára nem egybehangzó igenlő vála
szokat kellene megfogalmaznunk, hanem sokkal inkább a korábbi kölcsönös erőfeszíté
sekre, a konkrét kísérletek megtervezésére és ellenőrzésére, saját könyvtárosi ötleteink 
minél pontosabb megfogalmazására s a partnerek kritikus, de megérteni akaró meg
hallgatására lenne múlhatatlanul szükségünk. 

Végül egy minden kétséget kizáróan létező, bizonyos közművelődési hatékonyság
gal dicsekedhető, ám valamilyen módon mégis szinte tabuként kezelt intézményrendszer
rel kapcsolatos gondolkodni és tennivalónkról is ejtsünk szót. Hadd kezdjem egy szemé
lyes élménnyel! Az utóbbi egy évben szerencsém volt látni az ország két távoli szögleté
ben egy-egy ritka, becses műemlékünket, a veleméri (Vas megye) katolikus és a csarodai 
(Szabolcs-Szatmár megye) református templomot. Mindkettőről rendelkeztem bizonyos 
elemi (útikönyv) ismerettel, de a látvány mégis lenyűgözött — hosszú percekig fogva 
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tartott, s egyre olthatatlanabb érdeklődés, kíváncsiság támadt bennem az építés és átépí
tés, a freskálás és annak megszüntetése, a tűzvész, a beomlás a teljes helyreállítás körül
ményeit, a freskók jelentésrendszerét, az intézmények mai funkcióit illetően. Velemérben 
találtunk egy alig olvasható, elkoszlott, de tartalmában rendkívül izgalmas egy példányos 
gépiratot, a helyi plébános dolgozatát, Csarodán pedig a tiszteletes asszony lelkes és ala
pos ismertetését személyesen volt szerencsénk meghallgatni. Tehát nem jöttünk el ismere
tek és élmények nélkül, de azóta is bujkál bennem a hiányérzet: vajon a kiemelkedően 
fontos műemlék templomaink közelében működő járási és megyei könyvtárak helytörté
neti részlegei nem írathatnának egy-egy 5—10 oldalas szakszerű, de egyúttal érdeklődést 
keltő, további könyvtárhasználatra, búvárkodásra ösztönző ismertetést, melynek önkölt
séges sokszorosítása és terjesztése ugyancsak kézenfekvő lehetne? 

Az egyházak közművelődési funkcióit emlegetve kár lenne kizárólag a helytörténeti 
gyűjteményekre gondolnunk, nyilvánvalóan sok esetben felszólító, példaadó ereje lehet 
annak is, amikor a Babits-évforduló kapcsán egy-egy városban szinte kizárólag ez az intéz
mény rendez a fiatalok részvételével szavalóversenyt, tart szakemberek bevonásával 
előadás-sorozatot az emberi kapcsolatok kultúrájáról, vagy megteremti a deviáns (unat
kozó) fiatalok személyes kapcsolatokon alapuló terápiájának első lépcsőfokát. 

Tagadhatatlanul nehéz terepre érkeztünk, ahol gyakran az egyes lépések, gesztusok 
mögött rejtett szándékokat, politikai érintettségű célokat is szoktak talán nem is ok nél
kül keresni. Mégis, a létező erővonalak, a működő intézmények tudomásul nem vétele, a 
kínálkozó együttműködési alkalmak elszalasztása, az ösztönző példák, módszerek és ki
hívások észrevétlenül hagyása tűnik a legnagyobb hibának egy olyan "versenyképes" 
intézményrendszer esetében, ahol a felsőfokú szakképesítés alapvető követelmény s a 
módszereket illetően a megújítási szándék általánossá válásának vagyunk szemtanúi. 
A könyvtárosok esetében pedig, mint ismeretes, a szakképzetlenek aránya helyenként a 
30—40%-ot is eléri, s ráadásul egyéb vonatkozásokban sem éppen a fellendülés, a jelentős 
mértékű fejlesztés, a megújulás éveit tapossuk. 

Elvégzetlen munkát, felelősöket, részben vagy alig működő funkciókat emleget
tünk, s talán nem véletlenül mégis újra meg újra saját tennivalóinkhoz jutottunk vissza. 
Ha valóban változtatni, alakítani akarjuk környezetünket, kulturális közállapotainkat, 
lehetséges, hogy a jelenlegi körülmények között csakis ilyenfajta logika adhat reményt 
a sikerre. 
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BERNATH JÖZSEF, 
a Janus Pannonius Egyetem Főiskolai Kar 
neveléstudományi tanszékének adjunktusa 

A PEDAGÓGUSJELÖLTEK FELKÉSZÍTÉSE A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 
TANÍTÁSÁRA 

(Megjegyzések egy nyugtalanító helyzetről) 

A PROBLÉMA TÉTJE 

Minden változtató, beavatkozó, tehát gyakorlati-kritikai tevékenységnek intellektuális 
előfeltétele, hogy az ember képes legyen a dolgokat saját fejével megismerni és megítélni. 
Ezért az iskola pedagógiai tevékenységének szükségképpen egyik tartalma és célja a meg
ismerő tevékenység elsajátíttatása^. A megismerő képesség pedig feltételezi — többek 
között — a könyv- és könyvtárhasználatban való jártasságot. 

Az elmúlt 10-15 évben az általános iskolák pedagógiai gyakorlatában érezhetően 
és bizonyíthatóan nagyobb jelentőségre tett szert a könyv- és könyvtárhasználat. Egyre 
több igazgató, osztályfőnök és szaktanár vallja — Németh Lászlóval együtt —, hogy 
"A jó iskola ma: bevezetés a könyvtárba vagy a laboratóriumba. Az a történész végzett jó 
munkát, akinek a tanítványai később is felütik Gibbont vagy Tacitust. S az a fizikus, aki
nek a tanítványa maga csinálja meg a rádiót"2. Ezt a gyakorlatot részben kodifikálta, 
részben a további fejlesztés lehetőségét kínálta az 1978-as (új) általános iskolai tanterv, és 
ezzel kapcsolatban olyan hiánypótló kézikönyvnek a megjelentetése, amely elméletileg is, 
gyakorlatilag is igen sok segítséget nyújt a nevelőknek3. 

Miközben az általános iskolai — könyv- és könyvtárhasználattal kapcsolatos —gya
korlat sok tekintetben biztatóan alakul, aggodalomra ad okot az általános iskolai tanár
jelöltek ilyen irányú felkészítése. A "tét" ennélfogva nem kevesebb, mint hogy a pálya
kezdő tanárok nem, vagy csak részben tudják támogatni a — többkönyvű ismeretszerzés
sel, rendszeres könyvtárhasználattal kapcsolatosan kibontakozó — iskolafejlesztést. 

Ezek előrebocsátásával lehetséges is, de szükséges is a konkrét helyzet ismertetése, 
legfőképpen a főiskolai tantervek tükrében. 
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KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A TANÍTÓKÉPZÉSBEN 
4 

Az 1976—77. tanévtől érvényben levő tanterv két helyen tartalmaz ilyen jellegű felada
tokat és tanórakeretet. 

Igy az Irodalom című tantárgy Gyermek- és ifjúsági irodalom blokkja az 5—6. fél
évben, heti két órával (Tanterv 214—215. p.). A stúdium egyik feladata, hogy "ismertesse 
meg a 6—10 éves gyermekek olvasóvá nevelésének feladatait", a tananyagot pedig egy 
nyolc soros bekezdés tartalmazza. 

E tantárgy értékes vonása, hogy a benne levő programot valamennyi tanítójelölt 
tanulja. Hátránya, hogy a képzés utolsó évében kerül rá sor, így a hallgatók saját több
könyvű ismeretszerzésükben ezt nem hasznosíthatják tanulmányaik első két eszten
dejében. 

A másik, könyvtárhasználattal kapcsolatos tantervi keretet a választható szakkollé
giumok sorában találjuk. A Könyvtári szakkollégium (240—243. p.) mind a hat féléven 
át tart, félcsoportos (10—12 fős) foglalkoztatással, egyre nagyobb heti óraszámmal (3,4, 
4, 6, 6, 6). Azok a hallgatók, akik e kollégiumot választják, ebben a tantárgyi elrendezés
ben sajátítják el a tudnivalókat: könyvtártan; könyvtári tájékoztatás, katalogizálás; osztá
lyozás és könyvtári gyakorlat. 

A tanítóképző főiskolák — szakkollégiumi keretek között megvalósuló - olvasás
pedagógiai törekvéseiről és (részben eltérő) elképzeléseiről több publikációban olvasha
tunk. Önmagában a ténynek is örülhetünk, mert azt jelzi: a tanítóképzésben jelentős 
szerepet tulajdonítanak a könyvtárral összefüggő feladatoknak. Az egyik ilyen tájékoz
tató írásból5 megtudjuk, hogy 1975-1980 között 1500 szakkollégiumot végzett tanító 
hagyta el a főiskolákat, s számuk azóta tovább emelkedett. Egy másik közlemény6 a 
sárospataki — igen értékes — tapasztalatokról: az olvasószolgálat tanításának változatos 
útjairól és az iskolai — gyermekkönyvtárosi felkészítés komplex módszereiről tudósít. 

Könyv-, folyóirat-, könyvtárhasználati ismereteket és készségeket sajátíthatnak el a 
hallgatók az Irodalom című tárgyon és a szakkollégiumon kívül a képzés egyéb területein 
is. Igy a szemináriumi munka keretében — ha arra több könyvből kell készülniük — búvár
kodniuk kell a hallgatóknak. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta a jászberényi tanítóképző 
főigazgatója eltökélt szándékukat, hogy az intézmény valamennyi tanszéke nevelje a 
hallgatókat az oktatott tárgyakban könyvtárhasználatra, alapvető kutatási-tájékozódási 
feladatok megoldására7. A könyvtárba vezető utat egyengetheti a diákköri munkálkodás, 
a tanítási gyakorlat vagy a kollégiumi szakköri tevékenység. (Sárospatakon például két 
ilyen lehetőséget kínálnak: van egy olvasásszociológiai és egy gyermekklubvezető kör. 
Ezek iránt kb. 50%-osa hallgatók érdeklődése.) 

Az általános iskolai tanárképzés problémái 

1. Amire a (ma érvényes) tanterv szoros értelemben lehetőséget ad 

Az egyik — könyvtárhoz, tanulói olvastatáshoz közelálló — stúdium a magyar nyelv és 
irodalom szak tantárgyi rendszerében foglal helyet Ifjúsági irodalom címen. Oktatására a 
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hatodik félévben kerül sor, heti két órában. E tárgynak nem kevesebb, de nem is több a 
feladata, minthogy "Ismertesse meg az ifjúsági irodalom elvi kérdéseit, fejlődésének 
folyamatát, legjelentősebb íróit és műveit, segítse azoknak a készségeknek a kibontakozta
tását, amelyek az ifjúság olvasmányainak helyes pedagógiai, pszichológiai és esztétikai 
értékeléséhez nélkülözhetetlenek" (Tanterv, 41. p.) 

Tudjuk, hogy a tanulók könyv- és könyvtárhasználatra való felkészítésében az 
iskola valamennyi (minden szakos) tanárának vannak feladatai, mégis a magyartanárok 
szerepét kiemeli az általános iskolai tanterv. E fokozott szerepet — a főiskolai tanterv 
alapján — aligha veszi észre a magyar szakos tanárjelölt! 

Minden főiskolai szak tanterve tartalmazza a pedagógiai tárgyak egyikét, a didakti
kát. (3. félév, heti 3 óra; 4. félév, heti 1 óra). A didaktika tananyaga 11 témát sorol fel. 
E felsorolásban a nyolcadik helyen árválkodik a Szakirodalmi és könyvtárhasználati is
meretek. Gyakorlati kivitelezése többesélyes: a didaktikus ért hozzá és szorít rá időt; 
ért hozzá, de átugrik rajta; nem ért hozzá és ezért valamelyik könyvtárost kéri fel, legyen 
segítségére a témánál; nem ért hozzá és nem is foglalkozik vele. 

Hasonlóképpen minden tanárjelöltre vonatkozó utalással találkozunk "A közös 
tantárgyak" egyikében, mégpedig a Gyakorlati képzés-ben. Ennek tananyag-felhasználá
sában a 7. bekezdés: "szertár, könyvtár". (Tanterv, 28—29.p.) 

A helyzet ilyenformán az általános iskolai tanárképzésben bizony nyugtalanító. 
Annál is inkább, mert e területen két fokozatban végrehajtott sorvasztásra kerül sor8. 
Az 1973/74-es főiskolai tanterv előnytelenebb volt — az önálló könyvtárhasználat szem
pontjából - az 1971/72-eshez képest, és az 1976/77-es tanterv előnytelenebb lett az 
1973/74-esnél. Vagyis most a legelőnytelenebb időkeretek között, nagy mértékben a 
véletlenre bízva folyik a tanárjelöltek szervezett felkészítése a könyv- és könyvtár
használatra. 

Persze, a felkészítés más területeiről sem szabad megfeledkezni. Mert tanterven 
kívül, a képzés gyakorlati folyamatában is kaphatnak — elvileg legalább is - a hallgatók 
ösztönzést az egyetlen jegyzeten túli tanulmányozásra, kerülhetnek olyan pedagógiai 
helyzetbe, hogy könyvtári gyűjtőmunkát végeznek. 

2. Tantervileg nem garantált lehetőségek 

A tanítóképzéshez hasonlóan a tanárképzés különböző területei is kínálnak alkalmat a 
könyvekkel kapcsolatos munkára. Igy számításba vehetők a szemináriumok, a diákköri 
tevékenység, a gyakorló tanítás és a szakdok/ozatkészítés. 

Csakhogy ezek a keretek különbözőképpen működhetnek. Egy országos vizsgáló
dás és értékelés szerint a magyar felsőoktatásban az oktatási folyamat szervezettsége és 
módszerei tekintetében lassú a fejlődés; nem terjedtek el eléggé a gyakorlati és a kutató 
munkába való bevonáson, az egyéni foglalkozásokon alapuló oktató-nevelő módszerek; 
az oktatás nem nevel eléggé önálló munkára és gondolkodásra. Akik a pedagógusképzést 
közelebbről ismerik, azok tudják, hogy az előadások és szemináriumok óraaránya 2:1, 
éppen fordítottja a ma már felismert szükségletnek, s e rossz arányon belül sem biztos, 
hogy a hallgatók szemináriumi munkája erőfeszítéssel teli, intenzív tevékenység. Diák-
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körben a hallgatók kisebb hányada vesz részt. A gyakorló tanítás szervezése nagymérték* 
ben függ a szakvezető tanár orientálásától, meg a gyakorló iskolai (függetlenített vagy 
óradíjas) könyvtáros tanár közreműködésétől. A szakdolgozatkészítés — a hallgatók zömé
nél — a képzés utolsó félévében valóban feltételez szakirodalmi tájékozódást. De igazából 
már csak arra jó (az államvizsgával együtt), hogy figyelmeztessen bennünket, milyen 
hiányokkal, képzésbeli adóssággal hagyják el a tanárjelöltek a főiskolát. 

Hogy a hallgatók egy részében milyen képzetek élnek, azt jól illusztrálja egy 1978-
ban publikált vizsgálat9. Mivel a helyzet azóta nem javult, hanem inkább romlott, nem 
állíthatjuk, hogy az alábbi válaszok elvesztették érvényüket. A főiskolai könyvtárból nem 
kölcsönző tanárjelöltek a következőképpen indokolták kölcsönzésük hiányát: 1. Nem 
kölcsönöz, de azért olvas. Saját, vásárolt vagy másoktól kért könyveket. (Vegyük úgy, 
hogy itt még nincs semmi baj.) 2. Nem kölcsönöz könyveket, mert már nem tanul magyar 
és világirodalmat. Középiskolásként, mikor tanulta e tárgyat, kölcsönzött és olvasott 
irodalomból. (A válaszban lévő félreértés aligha kíván kommentárt.) 3. Nincs rá ideje. 
A két szak tanulása minden erejét leköti. (A hallgatók formális időterhelése valóban 
magas a legtöbb szakon. De az is nyilvánvaló a válaszból, hogy az említett "tanulás" a 
tankönyvnek vagy jegyzetnek a tanulását jelenti.) 4. Nem olvasni kell azokat, hanem 
tudni.(Veszedelmes és nagyképű tévképzet, különösen, ha hangadói befolyásos, tekintélyt 
élvező személyek.) 5. Minek olvassak, ha meg lehet lenni a főiskolán olvasás nélkül is? 
(Egyetlen méltánylandó szempont, hogy a válaszoló helyzetértékelő képessége fejlett.) 

Valószínűleg senki sem hiszi, hogy a könyv- és könyvtárhasználat szempontjából 
kialakult helyzet megváltoztathatatlan. Megváltoztatható, de nem könnyen, mert — mi
ként egy szakértő írja — az egyetem az egyik legkonzervatívabb intézmény a világon, ahol 
a változások lassan és fájdalmasan mennek végbe. Ennek okaként említi az oktatás merev
ségét, a hallgatókkal szembeni tanszéki hegemóniát, a munkahelyekkel való kapcsolat 
hiányát, a tanári előadást és passzív diákrészvételt, a magolást és vizsgacentrikus szemlé
letet10. 

A változtatás lehetőségei 

Fel kell hívnunk a megyei pedagógiai intézetek és fogadó iskolák figyelmét: a kezdő 
nevelők számára tegyék hozzáférhetővé a Könyv és könyvtár az általános iskolában 
(Az önálló ismeretszerzés útján) c. segédanyag megfelelő füzetét, hogy így — működésük 
kezdetén — pótolhassák vagy kiegészíthessék a könyv- és könyvtárhasználati tudnivalókat. 

Szükséges — és még lehetséges is —, hogy a Művelődési Minisztérium illetékesei meg
vizsgálják: az 1984 szeptemberében életbelépő főiskolai tantervek — kiváltképpen az álta
lános iskola felső tagozatán tanító nevelőjelöltek tematikái — mennyire "programozzák" 
a könyvtártechnikai ismeretek elsajátítását, és egyáltalán: a tanító- és tanárjelöltek ilyen 
irányú felkészítését erősíti-e az új (készülő) tanterv, vagy sem. 

A szóbanforgó téma illetékesei természetesen maguk a képző intézmények is, ame
lyek kétségtelenül rendelkeznek bizonyos lehetőségekkel, mozgástérrel a képzési színvo
nal javításában. Ennek megfelelően ösztönözhetik az oktatógárdát az intézményi könyv
tár és könyvtárhasználat szervezett bemutatására, az önálló könyvtári búvárkodáson 
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alapuló szaktárgyi képzés erősítésére, könyvtártani ismeretek elsajátítására, szervezett 
tanfolyamokat, speciálkollégiumokat indíthatnak, és tudatosíthatják a gyakorló általános 
iskolák vezetői és szakvezetői körében, hogy e fontos gyakorlóterepek modellként jó pél
dát adjanak a több könyvű olvastatás, a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása 
és készségek alapozása szempontjából is a leendő tanárok számára. 

JEGYZET 

1. V.o.: Vázlat a szocialista nevelőiskoláról. Szerk.: Mihály Ottó. Bp. Országos Pedagógiai Intézet, 
1983. 110. p. 

2. NÉMETH László: A kísérletező ember. Bp. Magvető, 1963. 148-149. p. 
3. Könyv és könyvtár az általános iskolában. (Az önálló ismeretszerzés útja) Szerk.: Kisfalud! 

Sándor. Bp. Tankönyvkiadó, 1980. 234. p. 
4. Az általános iskolai ós óvodai pedagógusképzés tantervei az 1976—77. tanévtől. Szerk.: Miklós

vári Sándor. Oktatási Minisztérium Tudományegyetemi és Tanárképző Főiskolai Főosztály 
Pedagógusképző Főosztály. Bp. 1976. 

5. SUPP Györgyné: A könyvtári szakkollégium helye a tanító- és könyvtárosképzésben = Könyv
táros, 1982. 12. sz. 718-721. p. 

6. BALÁZSI Zoltánná: Az olvasószolgálat tanítása a tanítóképző főiskolákon. Sárospataki tapasz
talatok = Könyvtáros, 1983. 1. sz. 28-31. p. 

7. ARATÓ Antal: Valamennyi tanszékünk a könyvtárhasználatra is neveli a hallgatókat. (Beszél
getés Fábián Zoltánnal, a Jászberényi Tanítóképző Főiskola főigazgatójával) = Könyvtáros, 
1981.2. sz. 77-80. p. 

8. V.o.: Merkovszky Pál: Az önálló könyvtárhasználatra nevelés — és ami mögötte van (Egy 
tanárképző főiskolai gyakorlat könyvtárosi szemmel) = Könyvtáros, 1980. 12. sz. 702—706.p. 

9. BERNÁTH József: Tanárjelöltek olvasási kultúrája - Könyv és nevelés, 1978. 4-5. sz. 197-
205. p. 

10. CHAMBERS, M.M.: Obstacles to the implementation of principle of lifelong education in 
higher education = Higher Education in Europe, 1979. 4. sz. 11—13. p. 

60 



"C" SZEKCIÓ 

Az olvasóvá nevelés feladatai és 
módszerei a zenei könyvtárakban 

A zenei könyvtáros szekció rendezésében 
az audiovizuális bizottság közreműködésével 



GYIMES FERENC, 
az Állami Gorkij Könyvtár osztályvezetője 

A ZENEI KÖNYVTÁROSOK FELADATAIRÓL 

(Rövidítve.) 

A'zenei gyűjtemények munkájával kapcsolatosan a célt többek között már az 1978-ban 
kiadott gimnáziumi tanterv is megfogalmazza: meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy 
a tanulókban kibontakozhasson a permanens zenei önművelés igénye és képessége. 

Vitányi Iván megfogalmazása szerint a műveltségnek nem az a szerepe, hogy az 
élettel és a gazdagodással szemben valamilyen menekülési lehetőséget nyújtson. Sokkal 
inkább az, hogy az élethez adjon segítséget még akkor is, ha a művelődés nem mindig 
szórakoztató jellegű. 

Mi tehát a zenei könyvtárosok feladata? Megismertetni gyűjteményünkkel, meg
szerettetni gyűjteményünket, odaszoktatni gyűjtményünkhöz, megtartani gyűjtemé
nyünkben minél több olyan embert, akikkel egy hullámhosszon vagyunk, akik nem zár
kóznak be egyetlen stílus vagy műfaj bástyái mögé, akiket eligazíthatunk önművelő szán
dékuk megvalósítása során és akiktől lelkesedést, megszállottságot és kitartást tanulha
tunk. Segítenünk kell a szándékot igénnyé, az igényt törekvéssé, a törekvést szükségletté, 
a szükségletet a megvalósítás gyakorlata során kialakuló képességgé fejlődni. Olyanná, 
amely állandó. 

A legkézenfekvőbb az ifjúsági korosztályok megnyerése. Vállalni kell a közművelő
dési intézmények által biztosított lehetőségek könyvtári integrálásának egy cseppet sem 
hálás feladatát. Fontos, hogy a rendszer bármely pontján dolgozók tisztában legyenek az 
egész működésével. Az iskolai könyvtáros az igények felkeltésével teheti a legtöbbet. 
A közművelődési könyvtár zenei szakrészlege már javarészt kielégítheti állományával a 
felébredt igényeket, fokozhatja azokat, továbbadva-irányítva az elmélyülésre vállalkozó
kat a zenei szakkönyvtárak felé, igénybevéve azok többirányú szolgáltatásait. 

Tegyenek meg minden tőlük telhetőt a képzés műhelyei: a tanárképző szakok; 
a továbbképzés fellegvárai: az Országos Pedagógiai Intézet (könyvtáros tanárok — tanár
könyvtárosok tudásának kiegészítésére a legújabb eredmények ismertetésével), a Könyv
tártudományi és Módszertani Központ (a közművelődési könyvtárosok újabb generációi-

62 



nak felvértezése a korszerű ismeretekkel) azért, hogy kialakuljon mindenkiben legalább 
országnyi egészben j ó i funkcionáló rendszerben való gondolkodás. 

Addig a nem kis ideig, amíg mindannyiunknak vérévé válik a nagyobb formátum 
léptékei szerinti cselekvés,az MKE zenei könyvtáros szekciójának és a KMK-nak karöltve 
kell különféle dokumentumok ajánlójegyzékeivel, állománygyarapítási tanácsadó kiadvá
nyokkal, állomány vizsga latok elvégzésével, a szakmai közvélemény megteremtésével és 
ébrentartásával gondoskodnia a zenei könyvtárak jó működését biztosító személyi háttér 
felkészítéséről és segítéséről. 
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TÓTH DEZSŐ, 
az Országos Oktatástechnikai Központ osztályvezetője 

AZ AUDIOVIZUÁLIS DOKUMENTUMOK ÉS AZ OLVASÁS KAPCSOLATA 

(Rövidítve.) 

Az utóbbi évtizedekben a hagyományos könyvtári dokumentumok mellett a nyilvános 
gyűjteményekben új ismerethordozók (hangfelvételek, fotók, diafilmek, pergőfilmek 
stb.) jelentek meg. Megkezdődött az átmenet a századok óta nagyjából homogén könyv
kultúrából a technikai eszközök által közvetített ismeretek kultúrájába. 

A könyvtárak fennállásuk óta segítik az intézményes oktatást és az egyéni elképze
lések megvalósítását. A permanens képzés és a képességek kibontakoztatásának szolgála
tát vállaló könyvtáraknak a jövőben vállalniok kell — nemcsak a lépéstartás érdekében — 
az új dokumentumok befogadását, gyűjtését és szétsugárzását, a társadalom új formában 
feltett kérdésére az új forma nyelvén a válaszadást is. 

A könyvtárak információterjesztő feladatukat a nem is olyan távoli jövőben a nagy 
számítógépes hálózatokhoz való csatlakozásukkal oldhatják meg, a technikai eszközökkel 
való bánás elsajátításával jóelőre felkészülve a gépi technika alkalmazására. 

Ezek a gyűjtemények nevelő szerepüket úgy tölthetik be, hogy az olvasóikat meg
ismertetik többek közt a vizuális jelrendszerrel, közreműködők igénybevétele nélkül 
önállóan élni a tömegkommunikációs eszközök által nyújtott lehetőségekkel. 

Az audiovizuális anyagok által közvetített tartalom befogadása az olvasáshoz 
hasonló aktív folyamat. Az ismeretek elsajátításának útján az AV-dokumentumok az 
olvasással együtt eszközként szolgálnak a cél eléréséhez. Hatásmechanizmusuk érvényesü
lése során támogatják egyúttal a könyvolvasás motivációját is. A tapasztalatok azt mutat
ják, hogy az irodalmi alkotások AV-adaptációinak megtekintése után számosan érdeklőd
nek az eredeti művek iránt. 

Kevéssé ismert az a tény, hogy az ember életpályája során mindössze 2000 könyvet 
olyas végig. A világirodalom "termését" számbavéve rájöhetünk, hogy még a legjobb mű
vek olvasásáról is le kell mondanunk. Tudomásul kell vennünk, hogy a hang- vagy kép
felvétel által közvetített alkotás is jóval több annál, mintha egyáltalán nem találkoznánk 
a művel. 

64 



A videokazetták elterjedésével lehetőség nyílik a közgyűjtemények videotárainak 
kialakítására, azaz a gyűjtéssel és a feltárással megvalósulhat a videofilmekben való "vissza-
alapozás", a kutatás, az oktatás céljaira való igénybevétel, a kölcsönzés. 

A tennivalókat számbavéve az elsődleges feladat az összes nem hagyományos doku
mentum gyűjtése a könyvvel való egyenrangúság alapján. A könyvtáraknak meg kell 
teremteni a gépi közlésmód olvasására és írására való tanítás feltételeit, a technikai eszkö
zök által közvetített ismeretek megszerzésének lehetőségét. Ezzel egyidőben meg kell 
tanítani az embereket válogatni, hogy mit olvassanak, mit hallgassanak meg, mit nézze
nek meg. 

Az ismeretterjesztés eszközeit és forrásait harmonikus együttessé kell kovácsolni. 
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ITTZÉS MIHÁLY, 
a kecskeméti Kodály Intézet főiskolai docense, 
igazgatóhelyettes 

MIT VÁROK A KÖNYVTÁRTÓL? MIT VÁRNAK KÖNYVTÁRUNKTÓL? 
(Rövidítve.) 

A gyakorló muzsikus a legváratlanabb igényekkel fordul a zenei könyvtárhoz. Nemcsak 
egyéni érdeklődése, a különböző szereplésekre való felkérések is meghatározzák, milyen 
dokumentumokra van szüksége. Természetesen mindig a soron következő feladatra való 
felkészülés élvez elsőbbséget, de a távlati tervekben szereplő darabokkal is jóelőre meg 
kell barátkoznia. A gyakorló zenész "rapszodikussága", az átlag olvasóhoz viszonyított 
"más-sága" főként az említettekből fakad. 

A gyakorló muzsikus (vagy zenepedagógus) a számára elengedhetetlenül fontos 
kottákon kívül nagy számban igényli a különböző zenei szakkönyveket és hangfelvétele
ket (utóbbiból olykor egy zeneműnek minél több előadóval készült, az összevetés lehető
ségét biztosító felvételsort). A jól gyarapító (és természetesen a feldolgozást kellő mély
ségben végző) zenei könyvtár gyűjteményével (és a könyvtárközi kölcsönzés igénybevéte
lével más gyűjtemények anyagával) mentesíti a muzsikusokat az egyre költségesebbé váló 
"önellátás" terhétől. 

A gyűjtemény által biztosított szellemi és anyagi háttér tényleges hatóerővé csak a 
zenei könyvtáros tudása és személyes hitele által válik, olykor egy egész település ízlését 
és igényét meghatározó fokon. 

A Kodály Intézet könyvtárának sajátos feladatai vannak: a világ minden tájáról 
érkező hallgatók nemcsak nemzeti zenéjükhöz kapcsolódó, hanem a nagy európai meste
rek muzsikáján túl sajátosan magyar vonatkozású különféle dokumentumokat is igényel
nek. A kiegészítő anyagok csoportosításával a könyvtár is hozzájárulhat érdeklődésük 
irányításához. Az Intézet nyári tanfolyamain résztvevő magyar zenepedagógusok főleg a 
kórusművek iránt érdeklődnek. Mivel a muzsikusok kottakép után döntenek, az irat
gyűjtőkben alfabetikus rendben tárolt mintakollekció szolgál ez esetben "katalógusként". 

A könyvtár munkájához tartozik az Intézet tevékenységével kapcsolatos dokumen
tumok (kéziratok, fotók stb.) megőrzése és feltárása, a kutatók és tanárok publikációinak 
gondozása is. A közeljövő tervei között szerepel szakfordítói szolgálat (folyóirat-cikkek 
idegen nyelvből magyarra és magyar cikkek idegen nyelvre való fordítása) bevezetése. 
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SZABÓ FERENCNÉ, 
a Baranya megyei Könyvtár zeneműtárának vezetője 

EGY ÚJ ZENEMŰTÁR MŰKÖDÉSÉNEK TAPASZTALATAI 
(Rövidítve.) 

A Baranya megyei Könyvtár zenemű- és hangtára két és fél éves "múltra" tekinthet vissza, 
egyelőre még nem a könyvtári normák szerint kívánatos alapterületen (új épületszárny 
építése során megvalósuló bővülés reményében). Kilenc különböző programot tizenketten 
hallgathatnak egyidőben. 

Az új szolgáltatás bevezetése előtt csak mértékkel éltünk a propagandával, szem 
előtt tartva mind "tanuló" zeneműtár voltunkat, mind pedig azt, hogy egy tömegesen 
megnyilvánuló érdeklődésnek csak a jelenleginél tágasabb helyiségben, nagyobb volumen
ben tudunk megfelelni. 

A heti 26 órás nyitvatartáshoz járul még a csoportos foglalkozások, rendezvények 
szervezése és lebonyolítása, a folyamatos állománygyarapítási és feldolgozó munka, a 
igényes szaktájékoztatást megkövetelő referensz tevékenység. 

Jószerével megkétszereződött az induló hanglemez állomány, a látogatók száma e 
mértéket jóval meghaladta, a helyben hallgatott zeneművek száma pedig három
szorosára nőtt. 

A csoportos könyvtárbemutató foglalkozások bizonyultak leghatékonyabbnak a 
könyvtárhasználatra nevelésben, melyekkel a különböző korosztályok megnyerését tűz
tük célul. Ehhez járultak a zeneműtárban megtartott órák, továbbá az önálló szervezésű 
zenei rendezvények. 

A látogatók egyéni igényeinek (aktív muzsikusoknál hangszer vagy hangfaj) feltün
tetése az adatlapon megkönnyíti a zenei könyvtáros tevékenységét, hogy "testreszabott" 
javaslatokkal kedveskedhessen "törzsközönségének". Zenehallgatáshoz kottát, ennek 
hiányában szövegkönyvet, műismertetést, lemezborítót vagy mellékletet adunk kézbe. 
A segéd könyvtárra épülő, egyre színvonalasabbá váló szaktájékoztatás kedvet csinál a 
szakembereknek az anyagban való önálló búvárkodásra és a továbbiakban arra is, hogy a 
tanárok növekdékeiket szintjüknek megfelelő öntevékeny feladatokkal bízzák meg. 

Az intézményes és személyes kapcsolatok kialakulása lassan egész rendszerré ala
kul (a város oktatási intézményei, a megye könyvtárainak zenei részlegei, a Magyar Rádió 
Pécsi Stúdiója, a Pécsi Nemzeti Színház művészei, hivatásos és amatőr muzsikusok), lehe
tővé teszi a gyűjtemény beilleszkedését a város, a megye, az ország kulturális életébe. 
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"D" SZEKCIÓ 
• 

Az olvasóvá nevelés — mint oktatási 
feladat a könyvtárosképzésben és. 

továbbképzésben 

Központi rendezésben 

• 



KATSÁNYI SÁNDOR, 
az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
osztályvezetője 

AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS - MINT OKTATÁSI FELADAT 
A KÖNYVTÁROSKÉPZÉSBEN ÉS TOVÁBBKÉPZÉSBEN 

A könyvtárosegyesület győri vándorgyűlésének vezértémája: a könyvtár és olvasója. Tehát 
a dokumentumok, illetve információk szervezett tára egyfelől, a használó másfelől. 
A könyvtárosi munkában ez a két pólus elméletileg jól elkülöníthető: egyfelől áll a rend
szerezett gyűjteménytár létrehozásának és fejlesztésének feladata, vagyis az állomány 
építése, rendezése, visszakereshetőségének biztosítása, másfelől az olvasó szükségleteinek 
feltárása, kiszolgálása, orientálása. (Az "olvasóvá nevelés" fogalmát tehát tágan értelme
zem: a könyvtári munka minden emberi kapcsolatát oda sorolom.) 

"Ami kint van, bent is van"; a tényleges könyvtári tevékenység struktúrája valahol 
a képzés szerkezetében is tükröződik. Nem mechanikus tükörképként természetesen, 
hiszen az ismeretek tananyaggá szerveződésének sajátos törvényei vannak, s ezek sokszor 
átformálják az átadandó ismereteket is. 

Éppen itt kezdődnek a gondjaink. 
Nézzük meg figyelmesen, immár az oktathatóság szempontjait is figyelembe véve, 

hogy mi jellemzi a könyvtárosi tevékenységnek azt a két nagy tartományát, melyet ki
indulópontként elkülönítettünk. 

Az információk (illetve az ezeket hordó dokumentumok) rendszerezett tárának 
kialakítása elméleti alapként — végső soron — az informatikára épül, alappillérei a mate
matika, a matematikai nyelvészet, a formális logika. Az ismereteknek ez a tartománya 
tehát alkalmasnak látszik arra, hogy megalapozott tudományként elegánsan vonuljon be 
akár a hagyományos egyetemi diszciplínák közé is. Ami pedig a gyakorlati ismereteket 
illeti: a legfontosabb területeket, pl. a katalogizálást, a könyvtári osztályozást részletekbe 
menő, nemzetközi együttműködéssel csiszolt szabályok rendezik, az oktatás számára 
jól körülhatárolt, és könnyen számonkérhető ismereteket nyújtva. Ezen a területen a 
könyvtárosképzés viszonylag kemény, jól oktatható és önálló diszciplínává szervezhető 
ismeretanyaggal dolgozik. 
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Mindez nem mondható el a könyvtáros és az olvasó kapcsolatát előkészítő stú
diumokról. 

Könnyen belátható: ha egy új dokumentum kerül be a könyvtárba, annak kategó
riája, következésképpen helye és kezelési módja könnyen meghatározható a rendszer és az 
előírások ismeretében; de ha új olvasó lép be, akkor ez a szép elméleti rend azonnal fel
borul. Nincs szabványunk az olvasó kategorizálásához, sem elhelyezéséhez, sem kezelési 
módjához. Gyakorlati-tapasztalati ismereteink édeskevésnek tűnnek ahhoz, hogy önálló 
stúdiumként, felsőoktatási tantárgyként oktatni lehessen őket. 

Nem lehet, de kell 

Ha tehát a könyvtáros emberi kapcsolatainak témaköréhez a tantárggyá szerveződés felől 
közelítünk, az első reakció valószínűleg a "nem lehet" lesz. Ám, ha a szakma tényleges 
szükségletét, ismétleten megfogalmazott igényét tekintjük, kategorikus "kel l " a válasz. 
Gyakorló könyvtárosok nem ritkán éppen e területen érzik leghiányosabbnak felkészült
ségüket. Álljon erre itt két példa: 

Néhány éve egy megye tanácsi hálózatának minden főfoglalkozású könyvtáros dol
gozóját megkérdezték egy vizsgálat keretében: a könyvtári munkához szükséges ismeretek 
egyes területein a képzés mennyire készítette fel őt jelenlegi munkája végzéséhez? 
A könyvtárosi ismeretek tíz felsorolt területe közül a legmélyebb szakadékot a szükséges 
tudás és a képzés során megszerzett tudás között az olvasóismeret tárgykörben jelezték1. 

És egy friss külföldi adat a probléma egyetemességének illusztrálására: a hamburgi 
könyvtárosképző főiskola három végzett és könyvtárban (felerészt szakkönyvtárban!) 
dolgozó évfolyamának tették fel azt a kérdést, hogy az iskola mire nem készítette fel 
őket eléggé? A legtöbben azt felelték: az olvasókkal való foglalkozásra.2 

A példákkal nem azt kívántam bizonyítani, hogy ilyen ismeretekre szükség van; ez 
a gyakorló könyvtárosok számára evidencia. Azt kívántam érzékeltetni: ilyen ismeretekre 
rendkívül nagy igény és szükség van. 

Mit? 

Milyen ismeretekről, milyen ismeretkörökről van tehát szó? 
Természetesen nem valami leszűkített prakticista "olvasóismeretről". Diplomás 

könyvtárosoknál a gyakorlati ismereteknek a szociológia, a pszichológia és a két pillért 
összekötő szociálpszichológia szolid alapjain kell nyugodniuk.3 A szociálpszichológiai 
jelenségek (attitűd, szocializáció, vonatkozási csoport, konformitás, a személyközi kap
csolatok szabályszerűségei stb.) ismerete alapozza meg egyrészt a műbefogadás törvény
szerűségeinek feltárását, másrészt az irodalmi hatás irányíthatóságának ismeretét (olvasás
pedagógia, biblioterápia, a könyvtáros-olvasó interperszonális kapcsolatai stb.). A szocio
lógiai alapismeretek és az ezekre épülő művelődésszociológia nélkül csak frázisok mond
hatók a könyvtárosi pálya átfogó céljairól (az olvasási kultúra fejlesztése, a szakmai 
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műveltség elmélyítése, a kultúra demokratizálása stb.), még kevésbé tárgyalhatók olyan 
témakörök, mint a könyvtárak közönségkapcsolatai, a hátrányos helyzetű rétegek könyv
tári szolgálata, a könyvtár szerepe a művelődési egyenlőtlenségek mérséklésében stb. 

összegezve: széles elméleti alapon nyugvó, de a könyvtári gyakorlatig ívelő, össze
függő ismeretanyag átadása lenne kívánatos. 

A dilemma és feloldási kísérletei 

A könyvtárosképző intézmények világszerte válaszút elé kerülnek: vagy az informatikai 
alapozottságú és hangsúlyú képzést választják (erre ösztönzi őket a tájékoztatási rendsze
rek viharos gyorsaságú fejlődése, a gépesítés bevonulása a könyvtári gyakorlatba és több 
más tényező is), lemondanak viszont a szociológiai-pszichológiai alapozásnak fent vázolt 
teljességéről? vagy vállalják az utóbbi témakör beható oktatását (eleget téve a gyakorló 
könyvtárosok már idézett igényeinek), kényszerűen lemondva az informatikai irányultság 
többletéről. 

A dilemma a képzőintézményeken belül nehezen oldható fel, egy-egy ország teljes 
könyvtárügyében viszont többféle megoldással is találkozunk. Van, ahol az egyetemi 
képzés egyértelműen informatikai jellegű, a könyvtáros-olvasó kapcsolatok témaköre csak 
a főiskolai szintű könyvtárosképzésben jelenik meg. Másik megoldás: a főiskolák egy 
csoportja informatikai jellegű képzést ad, más csoportja humán tárgyakkal feldúsított 
közművelődési jellegűt. A leggyakoribb — engedményekkel járó - megegyezés: közös 
alapképzés után kétféle irányzat, informatikai-szakkönyvtári és humán-közművelődési, 
olykor egyetlen intézményen belül is.4 

A magyar viszonyokat a következők jellemzik: az egyetemi és főiskolai szintű 
könyvtárosképzés a tanárképzés keretében történik, az néhány alapozó tárgy (pl. lélektan, 
általános pedagógia) részletes feldolgozását jelenti. Ugyanakkor hiányoznak vagy csak 
ötletszerűen szerepelnek az összekötő ívek, melyek az általános alapokat (lélektan, szo
ciológia, pedagógia) a könyvtári alkalmazással kapcsolnák egybe. (Jellemző epizód: fő
iskolai pedagógia szakon (I) végzettek tanfolyamot igényelnek a könyvtári rendezvények 
módszertanáról — az elméleti pedagógia és a gyakorlat között űr tátong.) Továbbá: a 
tanárképző főiskolai tanszékeket leszámítva (ahol a nemzetközi mezőnyből is kiemelkedő 
óraszámban tanítják az olvasásismeret tantárgyat ), egyik képzési formában sincs elég tág 
órakeret a tárgyalt témakörünk beható tanulmányozására. 

A dilemma feloldása: képzés és továbbképzés egysége 

A "mit?" kérdését feszegetve leszögeztük: széles elméleti alapon nyugvó, de a könyvtári 
gyakorlatig ívelő, összefüggő ismeretanyag átadása kívánatos. Csakhogy az elméleti alap 
ős a gyakorlati készség átadása merőben más megközelítési módot, módszereket követel, 
az utóbbi pl. gyökeres szakítást a hagyományossá vált módszereinkkel; esettanulmányok
ra, helyzetgyakorlatokra épülő képzési formát. Dokumentumleírást, osztályozást lehet 
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tanteremben is gyakorolni, könyvtáros-olvasó szituációkat nem, különösen akkor nem, 
ha a hallgatónak nincs e téren elég gazdag személyes tapasztalata. 

Az átadandó ismeretek jellegéből következően az elméleti ismeretek oroszlánrészét 
az alapképzés keretében célszerű átadni, a gyakorlati készségek kialakításának viszont a 
továbbképzés a legjobb gyakorlóterepe. Az alapképzés és a továbbképzés eleve megterve
zett, összefüggő, egymásra épülő egésze e területen az egyetlen megfelelő szervezeti forma 
— véleményem szerint. 

Javaslatok a szervezeti megoldásra 

Az előző gondolatmenet alapján az ismeretátadást minden képzési szinten (egyetem, fő
iskola, könyvtárkezelők) kétlépcsős formában: az alapképzés és továbbképzés egységében 
látom megvalósíthatónak. Az alapképzés feladata az általános alapok (lélektan, szocioló
gia, pedagógia) továbbépítése (művelődés- és tudományszociológia, olvasáslélektan, 
könyvtár pedagógia stb.), valamint a szakmai induláshoz szükséges alapozó gyakorlati 
ismeretek átadása. Ez a program a tantervek soron levő reformjainak, illetve kiigazításai
nak keretében elérhetőnek látszik. Az alapképzést azonban valójában alapozásnak tekin
tem, amit minden egyes, olvasókkal foglaikozó közművelődési vagy iskolai könyvtáros 
számára, központilag, illetve regionálisan szervezett, az alapképzettségnek megfelelő szin
tekre tagolódó továbbképzési rendszer egészítene ki. Tehát a szakképzettséget megszer
zők néhány évi gyakorlat után lehetőséget kapjanak olvasáspedagógiai ismereteik el
mélyítésére. 

Ez a terv a továbbképzési kapacitás nagyobb bővítése nélkül is megvalósítható 
lenne, részben a képzőintézmények bevonásával, részben az eseti jellegű, széttagolt 
továbbképzési alkalmak koncentrálásával, részben azoknak az erőknek a felhasználásával, 
amelyek a megyei és fővárosi könyvtárkezelő képzésben az első évek tú(duzzasztott kapa
citásának csökkenésével fel fognak szabadulni. 

Továbbképzési helyek és formák a következők lehetnének: 
1. Egyetemi szintű továbbképzés — a posztgraduális képzés keretében; ennek kibontako

zását az ELTE könyvtártudományi tanszékének vezetője a szakma messzemenő egyet
értése mellett támogatja. Egy korábbi tervezet szerint a szakkönyvtárak kétéves infor
matikai posztgraduális kurzusához hasonlóan lehetőség nyílna a sajátos közművelődési 
ismeretek hasonló formában történő átadására; ennek keretében a "Könyvtár és társa
dalom", "Könyvtáros és olvasó" témák előtérbe kerülnének. 

2. Elodázhatatlan feladat a tanárképző főiskolai könyvtárosképző tanszékek személyi 
megerősítése és a budapesti főiskolai képzés bázisának megteremtése; a főiskolai szintű 
könyvtárpedagógiai továbbképzés adekvát bázisai ezek lehetnének. 

3. Mivel a továbbképzési terv feltétele, hogy megyénként helyi előadók, szeminárium
vezetők működjenek kellő felkészültséggel, a Könyvtártudományi és Módszertani 
Központnak kell vállalnia a regionális továbbképzési előadók szakmai és didaktikai 
felkészítését. 
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4. Az iskolai könyvtárosok és a gyermekkönyvtárosok színvonalas olvasáspedagógiai 
továbbképzése megyénként — lehetőleg közös formában — kiemelten fontos feladat. 

5. Meg kell szervezni az olvasókkal közvetlen kapcsolatban álló könyvtárkezelők olvasó
szolgálati továbbképzését; ki kell dolgozni számukra tartalmilag és módszertanilag a 
továbbképzésnek végzettségükhöz és munkakörükhöz igazodó formáját. A könyvtár
kezelői tanfolyamokat szervező megyéknek kell a továbbképzésről is gondoskodniuk. 

Elméleti feladataink 

A szervezési kérdések mellett számos elméleti feladat is megoldásra vár. Mindenekelőtt 
megírásra várnak a magyar nyelvű szintézisek: olyan elméleti színvonalú alapművek, 
melyek a témakört mint felsőoktatási diszciplínát is képesek elfogadtatni. 

A témakör magyar irodalmában sok még a fehér folt, a műveletlen terület. Alig van 
módszertanilag hasznosítható irodalma olyan fontos témaköröknek, mint az egyetemi és 
főiskolai hallgatók könyvtárhasználatra oktatása, a hátrányos helyzetűek egyes rétegeivel 
való könyvtári foglalkozás stb. 

Megírásra vár a könyvtárosok számára alkalmazott lélektani ismeretek összegezése; 
szükség lenne az iskolai neveléselméletre alapozó, de attól elszakadni is tudó, a könyvtá
rosi szükségleteknek megfelelő könyvtárpedagógiára. Hasonlóképpen összegezésre vár a 
könyvtárszociológia is; és a példák sora tovább folytatható. 

A módszerről 

Témánk gyakorlati oktatása — utaltam már rá - a hagyományostól gyökeresen elszakadó 
módszereket követelne. A könyvtárosok mindennapi munkájában jelentkező szakmai, 
társadalmi, pedagógiai konfliktusok százait kellene összegyűjteni, elemezni, s a tényleges 
konfliktus- és problémahelyzetek mentén építeni föl a gyakorlati továbbképzések logikai 
vázát; az egyéni és közösségi esettanulmányok, majd ezekből kifejlesztett helyzetgyakor
latok ̂ kollektív helyzetjátékok és elemzések módszereinek felhasználásával. 

Jelenleg továbbképzésünkben még mindig a csekély intenzitású, ámde kényelmes 
verbális módszer az uralkodó; mielőbb frontáttörésre lenne szükség. 
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"E" SZEKCIÓ 

A levéltárak és a művelődés 

A levéltáros szekció rendezésében 



összeállította: dr. DÓKA KLARA, 
a Budapest Főváros Levéltára főmunkatársa 

BESZÁMOLÓ AZ "E" SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL 

A vándorgyűlés " E " szekciójának tanácskozását a levéltárosok szervezték. A témát úgy 
választották meg, hogy az része legyen a vándorgyűlés programjának és kapcsolódjék az 
elhangzott fő előadásokhoz: az olvasóvá-kutatóvá nevelés kérdéseihez. Ahogyan az olva
sóvá nevelés a könyvtárak egyik fontos tudományszervező és népszerűsítő tevékenysége, 
úgy a levéltári anyagnak és használatának megismertetése is része a levéltári munkának a 
közművelődési területen. A két tevékenység közt azonban különbségek vannak: míg a 
könyvtárak - főként a közművelődési és ifjúsági könyvtárak — öntevékeny munkával 
maguk is növelhetik olvasóik körét, addig a tudóssá, kutatóvá nevelés nem a levéltárak, 
hanem elsősorban az oktatási intézmények feladata. Azok, akik a közművelődési munka 
során idősebb vagy fiatalabb korban a levéltárakkal megismerkednek, nem válnak mind
nyájan történészekké. A levéltárakban folyó nevelői tevékenység célja, hogy a szélesebb 
közönséget megismertessék a levéltári anyagokkal, mint olyan emlékekkel, amelyek kör
nyezetük múltját dokumentálják, és ezen keresztül erősítsék a nemzeti tudatot, a kötő
dést a szülőföldhöz, az ország múltjához és jelenéhez. A levéltárosok munkája e területen 
nem száraz kutatásokra, hanem sok esetben érzelmi motívumokra épül. Ezért van külö
nös jelentősége annak, ha a fiatalok már iskoláskorban megszerzik az első élményeket a 
történeti dokumentumokról. 

A közművelődési munka levéltári területen nagy figyelmet és emberismeretet kíván. 
Míg a tudományos eredmények közzététele és megismertetése szűkebb szakmai körben 
történik, addig a közművelés a tudományos munka aprópénzre váltása, ahol szélesebb 
rétegekkel kerülnek kapcsolatba a levéltárak. A munka fontosságának megítélése szakmai 
körökben nem egyértelmű. A fiatalok általában szívesen végzik e feladatokat, de a gya
korta tapasztalható dilettantizmus miatt vannak ellenvélemények is. Nem megfelelőek 
mindenütt a munka feltételei; kevés az előadóterem, a kiállítási, publikációs lehetőség. 
Nincsenek meg a technikai feltételek az iratok, pecsétek másolásához, a fotók megfelelő 
bemutatásához. A kevéssé tájékozott pedagógusok olyan feladatokat bíznak a gyerekek
re, amelyek felnőtt kutatóknak valók, és ennek támogatását várják a levéltárosoktól. 
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A szekcióülés célja az volt, hogy a közművelődési munka különféle problémáit meg
beszéljék, különös tekintettel az iskolák és a levéltárak kapcsolatára. Ezen túlmenően fog
lalkoztak a honismereti mozgalommal, a közművelődési intézmények és a levéltárak kap
csolatával, a további együttműködés lehetőségeivel is. A levéltárosokon kfvül számos 
érdeklődő is eljött a szekcióülésre a vándorgyűlés résztvevői közül. 

A bevezető előadást Kanyar József levéltár igazgató, a történelemtudományok 
doktora tartotta. 

Beszélt a levéltárak közművelődési feladatainak általános kérdéseiről, kiemelte e 
sokszínű tevékenységből azokat a közös elemeket, amelyek összehasonlításra, tapasztalat
cserére adnak lehetőséget. Véleménye szerint "a helytörténeti kutatómunka és a közmű
velődés tulajdonképpen azonos tőről fakad, de funkciójában kétirányú összefüggésről 
szól". A levéltárakat sokszor nevezik a történelem nagy magtárainak, ahol azonban nem
csak az értékes magvakat, "forrásmagvakat" kell elhelyezni, hanem a jövendő számára is 
belőlük kell az életet csiráztatni. Az, hogy a "magtárban" a terményeket gyűjteni, forgat
ni, szelektálni kell, a levéltárak tudományos munkájához tartozik, az pedig, hogy a tudo
mányos feltárás után belőle a jövő számára hasznosítsuk az értékeket, ez már a köz
művelődés szférája. 

Kiemelte, hogy az előző évtizedben sok jelentős helytörténeti munka jelent meg, 
amelyek kiadása nemcsak egy-egy megye sajátja, hanem helyi és országos folyamatok 
eredményeként általánossá vált. Természetes azonban, hogy a többezer helytörténeti pub
likáció nem azonos színvonalú. Egy-egy kiadvány színvonala rendszerint attól függ, van-e 
az illető megyében megfelelő forrásanyag, kutatásra alkalmas szakember, mutatkozik-e a 
munka iránt társadalmi és politikai igény. Ahol országos rangú helytörténeti műhelyek 
kialakulhattak, ott mindenütt jelentős eredményeket értek el. 

Kissé megkésve, napjainkban készíti az Akadémia 2. osztálya a helytörténeti kiad
ványok mérlegét, ennek alapján tájékoztatják a tanácsokat az általuk támogatott kiadvá
nyok értékéről, országos fogadtatásáról. Cél az, hogy a takarékosságra hivatkozva ne 
engedjük csökkenni azon művek számát, "amelyeket nemzeti érzésünknek, a szülőföld 
szeretetének fokozása érdekében írunk." — mondta az előadó. Az ésszerű takarékosság 
jegyében az illetékesek differenciáltan és ne sommásan kezeljék e kiadványokat, ne hoz
zák közös nevezőre a reprezentációs és propaganda kiadványokkal, mert félő, hogy így 
színvonalas alkotások elvesznek. Mindent el kell követni azért, hogy az értékes kiadvá
nyok továbbra is megjelenjenek, fel kell számolni a fővárosi és vidéki helytörténeti munka 
megítélésében a bizonytalanságokat, meg kell erősíteni a szerzőknek, szerkesztőknek, 
kiadóknak a tudomány és közművelődés hasznába vetett hitét. A vidéken folyó kutatások 
előmozdítják azok a decentralizáló tudománypolitikai törekvések, amelyek alapján a 
helyi bázisok, mindenekelőtt a levéltárak bekapcsolódhatnak a központi fórumok munká
jába, összhangba kerülhetnek a tudományos élet mozgásával; bennük már nemcsak az 
adatszolgáltatót látják, hanem a partnert a távlati kutatási tervek megvalósításához. 
A levéltárak több helyen rendszergazdáivá is válhatnak egyes kutatási feladatoknak. Ilyen 
rendszerező tevékenység vár a levéltárakra a regionális kutatások összehangolása terén. 
A különböző megyei feltárásokra a külterjesség jellemző, a regionális munkánál sokkal 
inkább az intenzív útra tudnak rálépni. A regionális kutatás a község, a járás, a megye 
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zártságát a helytörténet részére nyitott területté teheti. A regionális kutatómunkában 
nagy szerepe van a közös témaválasztásnak, és a különböző megyékben lévő, azonos 
típusú intézmények összefogásának. 

Fontos, hogy az eredmények hasznosítói a kutatómunkát és a közművelődést ne 
keverjék össze, ugyanakkor az utóbbi tudományos kutatómunkán alapuljon. Ha külön 
utakon halad a közművelődés, akkor nem fog megfelelő eredményeket elérni. A szülőföld 
ismerete és szeretete a közművelődés melegítő áramköre, — mondotta az előadó, — a 
szülőföld-történet pedig a szülőföld- és hazaszeretet nagy kohója és energiatelepe. Ujab
ban igen sokat, de még mindig nem eleget beszélünk a nemzeti és történeti tudat hanyat
lásáról, sőt a lokálpatrióta tudat sorvadásáról is. Változásokat csak a közgyűjtemények, 
művelődési központok és az iskolák együttműködésével lehet elérni. 

A levéltárak közművelődési munkájának egyes területeiről somogyi tapasztalatai 
alapján szólt. Kiemelte, milyen fontos fórumot jelentenek az évente megrendezésre kerülő 
levéltári napok az iskolák és a levéltárak kapcsolatának kiszélesítésében. E napok prog
ramja két részből áll: 

— a levéltár tudományos munkájának megbeszélése, 
— a közművelődés szerepe; a munkásművelődéstől az iskoláig. 

A rendezvény első része — a tudományos tevékenység mellett — iskolai célokat is szolgál: 
része a posztgraduális képzésnek. A Somogy megyei történelemszakos tanárok ugyanis 
részt vesznek e rendezvényen, és az előre megjelölt témában meghívott történésztől elő
adásokat hallgatnak. 

A Somogy megyei Levéltár évkönyve 13 év óta rendszeresen megjelenik. A levéltári 
napokon a pedagógusoknak lehetőségük van arra, hogy ismertessék, mit tudnak az év
könyvben közölt tanulmányokból hasznosítani. Az iskolák kérésére törekszenek a megye 
középkori történetének feltárására, és igyekeznek eddig lappangó középkori okleveleket 
publikálni. E feltárásokat nem a levéltár munkatársai, hanem a megye története iránt ér
deklődő szerzők végzik el, akiknek segítsége az évkönyvek tematikájának összeállításánál 
rendkívül fontos. 

Hogy a nagy mennyiségű történeti anyagból a válogatást könnyebbé tegyék, -
angliai példát követve - a Somogy megyei Levéltár közzéteszi az Iskola és levéltár c. 
sorozatot, amelyben a tudományos élet számára feltárt, de az iskolákban is hasznosítható 
anyagokat sokszorosítják. Néhány fontosabb oklevél, az említett országleírás, a barcsi és 
nagyatádi járás községtörténeti lexikona jelent meg — többek között - e kis példány
számú sorozatban. A levéltár munkatársai úgy érzik, "ha egy nagy nemzetnek, az angol 
népnek megéri az, hogy az eleven kapcsolatot tartsa iskolái és levéltárai között,... akkor 
a 10 és fél milliós magyar nemzetnek is igen elementáris érdeke, hogy a történeti tudat, 
a hazaszeretet, a szülőföld szeretet tekintetében ezeket a kiadványokat szorgalmazzuk és 
próbáljuk megjelentetni." 

Egyre több gond van a kiadványok anyagi fedezetével, a levéltári évkönyv a költség
vetésbe van építve, a Somogyi Almanach, amely a történeti tanulmányokon kívül művé
szettörténeti, irodalomtörténeti dolgozatokat is közöl, külső támogatással jelenhet meg, 
míg az Iskola és levéltár sorozat a Megyei Pedagógus Továbbképzési Intézet és a Levéltár 
kiadványa. 
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A Levéltári Napokon a szerkesztők visszajelzéseket kapnak a pedagógusoktól az 
egyes füzetek iskolai hasznosításáról. Munkásművelődés témakörben az üzemtörténeti 
kutatásokat, a brigádnaplók és visszaemlékezések gyűjtését a szakszervezetekkel közösen, 
azok anyagi támogatásával végzik. Az elmúlt évben e tárgyban tartott ülésük anyaga most 
jelent meg a szakszervezet gondozásában. 

Az iskola és levéltár kapcsolatai a honismereti munka területén gyümölcsöznek. 
Minél feljebb haladunk azonban az iskolarendszerben, a lelkesedés egyre csökken, a 
középiskolákban már csak ott működnek jól a honismereti szakkörök, ahol jó törté
nelemtanárok vannak. 

A levéltárak közművelődési munkájához tartozik a vidéken megjelenő tanulmány
kötetek szerkesztése, lektorálása, ami tulajdonképpen tudományos munka. Gyakran 
jönnek tanácsért a járási székhelyek vagy nagyobb falvak helytörténészei is, akiknek az 
alapinformációkat kell megadni. Nagy a jelentősége a helytörténeti kiadványok közül a 
megyei kronológiáknak, a műemléki topográfiáknak és a községi adattáraknak is. 

Kanyar József ismertette, hogy megkezdődtek a levéltárakban a Népfront történe
tére vonatkozó kutatások. Somogyban összeállítottak egy útmutatót, milyen fondokbarv 
érdemes adatokat keresni. A főispáni, alispáni, főszolgabírói (elnöki és bizalmas) iratok 
mellett felhívja a figyelmet az egyesületi és egyházi gyűjteményekre, valamint az élő 
népfrontiratokra, amelyek még nincsenek a levéltárak gyűjteményeiben. Somogyban és 
Baranyában a honismereti tevékenység során mozgalom bontakozott ki a régi földrajzi 
nevek megmentésére. E nevek a földrajzi névtárakból, sőt az újonnan készült térképekről 
is eltűntek, pedig azok végleges leradírozása nagy könnyelműség lenne. E munka kapcsán 
jobban fel kellene figyelniük a levéltáraknak az aprófalvas településekre. 

Kanyar József előadását az Országos Honismereti Akadémia ajánlásaival zárta, 
amelyre 1983 júliusában Kaposvárott került sor. Ezen ajánlások magukban foglalták a 
Somogy megyei Levéltár javaslatait a közművelődési munka továbbfejlesztésével kapcso
latban regionális és országos szinten (pl. községi adattárak készítése, földrajzi névanyag 
összegyűjtése, iskolai történelemtanítás segítése stb.). 

Az első korreferátumban Somfai Balázs részletes elemzést adott a Veszprém megyei 
Levéltár közművelődési munkájáról. Intézményük jelenleg is a legkisebb megyei levéltár: 
mindössze 3400—3500 fm iratanyagot őriznek, és 500 szervvel állnak kapcsolatban. 
A szakfeladatok elvégzéséhez 15 fős létszám áll rendelkezésre, ami eleve meghatározza a 
közművelődési tevékenységet is. Alapvető kérdésnek tartják Veszprémben, hogy minden 
városi lakos tudjon az intézményről, legyen fogalma, mi a levéltár. Az 1971 óta kiadott 
városi műsorfüzet 1974-től közli a vonatkozó fontosabb adatokat, a nyitvatartási időt, 
az ott látható kiállítás tematikáját, sőt az utóbbi időben a műsorfüzet fedőlapján egy-egy 
régi veszprémi látkép található a levéltár képeslap gyűjteményéből. A város lakói a sajtó
ból is értesülhetnek a levéltár munkájáról. Ezekben azonban sok a torzítás. 

A levéltárat felkereső lakosok - megfelelő kalauzolás mellett — megtekinthetik az 
épületet, tanulmányozhatják a kiállítást, részletes prospektust kapnak az ott őrzött irat
anyagról és a fontosabb munkaterületekről. Az ügyfelek számára tájékoztatót állítottak 
össze, hogyan kell a beadványokat megfogalmazni, milyen adatokra van szükség a munka
viszony, tanoncidő stb. igazolásához. 
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A közművelődési munka fontos része a tudományos kutatók tájékoztatása és ki
szolgálása is. Sajnosa levéltár gyűjteményéből hiányoznak a polgári kori vármegyei iratok, 
amit a legtöbb érdeklődő keres. A forrásbázist elsősorban a vonatkozó minisztériumi 
iratok mikrofilmezésével igyekeznek pótolni, amiből már 37 000 felvételük van. A szak
könyvtárban 5000 művet, kb. 12 000 kötetet őriznek, és jelentős az említett képeslap 
gyűjteményük is. Az elmúlt évben 298 db kéziratos térképet sikerült restauráltatni, és a 
tervek konzerválása is megindult. Elősegíti a közművelődési munkát, hogy a levéltárban 
másológép áll rendelkezésre. 

A közművelődés körébe sorolható az iratkezelési kultúra emelése, az irattárosok 
oktatása, nevelése is. Meg kell értetni a gyűjtőterületen, hogy a rendes iratkezelés nem 
ellensége a termelésnek, hanem segítője. Az irattárban őrzött anyag teljes egészében érték, 
amit a jogszabályokban előírt ideig meg kell őrizni. Nem engedhető meg az, hogy az érté
kesebb darabokat kiemeljék, házi adattárba vagy "múzeumba" helyezzék, és ha nem jut
nak el szaklevéltár alakításáig, ezeket teljesen elzárják a történeti kutatás és a közműve
lődés elől. 

A Veszprém megyei Levéltárban a közművelődési munka gerincét a kiadványmunka 
jelenti, bár e területen lemaradtak a többi levéltár mögött. 1978-ban és 1982-ben két 
jelentős kiadványuk jelent meg: az egyik a középkori Veszprém megyével, a másik a fel
szabadulás utáni igazgatástörténeti kérdésekkel foglalkozott. Jelenleg nyomdában van a 
'Tanulmányok Veszprém megyei múltjából" című kötet, és készülnek az egyes ország
leírások, statisztikák kiadásai (pl. I I . József féle Landesbeschreibung, Bél Mátyás ország
leírása, Pesty Frigyes helységnévtára, 1696-os, 1715-ös, 1720-as összeírás Veszprém me
gyei része stb.). Sajnos a történeti olvasókönyv késik. 

Somfai Balázs ezután a levéltár kiállításairól számolt be. Céljuk az, hogy eredeti 
anyagot mutassanak be, ugyanakkor a dokumentumok biztonságban legyenek. A levéltár 
folyosóján évente két kamarakiállítást helyeznek el, amelyek elsősorban egy-egy év
fordulóhoz kapcsolódnak, vagy tematikus összeállítások (pl. emlékkiállítás a tanácsok 
megalakulásáról, az 1893-as veszprémi tűzvészről, a hegyközségek statútumaiból stb.). 
A múzeum és a művelődési ház kiállításait iratok kölcsönzésével segítik, és bemutatnak 
eredeti dokumentumokat közművelődési előadások alkalmával is. 

Fontos szerepet kapnak a csoportos foglalkozások. A levéltárat alkalmi csoportok 
gyakran felkeresik; a szocialista brigádok munkásainak, a Veszprémbe kirándulóknak, 
vagy konferenciák résztvevőinek a levéltár értékes iratait, védett bútorait és korszerűen 
berendezett raktárait mutatják meg. A levéltár munkatársai szerepet kaptak az ifjú 
történelembarát klubok vezetésében, azonban nem értek el megfelelő eredményeket. 
A 3 évvel ezelőtt alakult klubok célja a történelemoktatás segítése volt, amihez a levéltár 
munkatársai többéves programot készítettek. A csoportok létszáma azonban a növekvő 
útiköltségek és az érdektelenség miatt egyre inkább fogyott. A megoldás megyei hely
történeti kör megszervezése lenne, állandó tagsággal, azonban erre még nincs lehetőség. 

A közművelődési munka során a veszprémi munkatársak külső előadásokat is tar
tanak. Bakonyoszlopon évek óta honismereti ifjúsági tábor működik a múzeum, műve
lődési ház szervezésében, ahol vannak "levéltáros" csoportok is. Tevékenységük azonban 
itt sem eredményes. A levéltár székhelyétől távol nem tudnak eredeti anyagokat be-
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mutatni, az elhangzott előadások pedig nem kötik le az érdeklődést. 1980-ban a városi 
tanács felvételi és érettségi előkészítő tanfolyamot rendezett, ahol a levéltár munkatársai 
is tartottak 16 előadást. A létszámot azonban itt sem sikerült stabilizálni, és a következő 
évben nem kérték fel a levéltárosokat a részvételre. 

Tapasztalatai szerint az iskolák és a levéltár kapcsolatára az indokolatlan igények 
és a kihasználatlan lehetőségek jellemzőek. A tanárok és diákok egyaránt túlterheltek, és 
így természetesen kicsi az érdeklődés. A tanárok zöme nem tud semmit a levéltárról, sem 
idejük, sem lehetőségük nincs a kutatásra. Egy-két hangulatos óra után előfordul, hogy 
néhány diák azonnal, minden cél célkül kutatni kezd, és olyan kérdésekkel is a levéltárak
hoz fordul, amelyek más közgyűjteményekre tartoznak. Nagy gondot jelentenek az isko
lai tanulmányi versenyek, ahol értelmetlen követelményekkel lépnek fel. A központban 
meghatározott témáknál nem veszik figyelembe Budapest és a vidék, az egyik megye és a 
másik megye intézményei között fennálló különbségeket. A levéltárosok, akik az egyete
men tudós-képzésben részesültek, nem tudnak mit kezdeni a gyerekekkel. Kérte, hogy a 
levéltárak a pályázati kiírásokat időben kapják meg, és azok tartalmazzanak kézzelfogható 
és megvalósítható témákat. Valamennyi iskola részére küldjenek az egyes témákhoz aján
lásokat, útmutatókat és irodalomjegyzéket, hogy a versenyzők — legalább elvileg — azo
nos feltételekkel indulhassanak. 

Somfai Balázs pesszimista kicsengésű referátumát a közművelődési munka javítását 
célzó javaslataival zárta: 

a) a központi tömegtájékoztatás levéltári és történeti kérdésekben legyen hitelesebb, 
b) az iskolai történelemoktatás módszertani kérdéseinek kidolgozásában vegyék figye

lembe indokolt esetben a levéltárak sajátosságait, 
c) a levéltáros képzés ne tudósképzés legyen, hanem készítsen fel a közművelődési 

feladatokra, 
d) legyen olyan levéltári törvény, amely nemcsak az intézmények kötelességeit, hanem 

jogait is meghatározza. 
Halász Imre, a Zala megyei Levéltár munkatársa bevezetésként a közművelődési 

munka meghatározásával foglalkozott. Szerinte "a levéltári közművelődés fogalmába a 
tudományos ismeretterjesztő előadások, cikkek, kizárólag ilyen célzattal készült kiad
ványok, a levéltárlátogatások, az oktatási intézményekkel való kapcsolat, valamint az 
amatőr honismereti mozgalom tartozik, ez utóbbinak is elsősorban a szakmai, módszer
tani segítséget jelentő feladatai." A levéltárak e teendői intézménytípusonként változnak, 
hiszen a megyei és országos levéltárakban, az általános és szaklevéltárakban más-más 
igények jelentkeznek. Szerinte a közművelődési munkát nem lehet csak kiadványokra 
korlátozni, azonban a kutatószolgálati tevékenységet és a megkeresésekre adott tudomá
nyos igényű válaszadást — szemben Somfai Balázzsal — már nem sorolná e fogalom 
körébe. 

Halász Imre korreferátumában a közművelődési területei közül a honismereti moz
galom és a TIT támogatásával foglalkozott, és elsősorban pozitív tapasztalatairól számolt 
be. A TIT Zala megyei szervezeténél a régi hagyományoknak megfelelően történelmi
néprajzi szakosztály működik. "A szakosztály elnöke a levéltár igazgatója, és héttagú 
vezetőségében három levéltáros, három muzeológus és egy pedagógus van ... A közgyűjte-
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menyek elsöprő fölénye elsősorban abból adódik, hogy kevés aktív pedagógust sikerült a 
szakosztály munkájába bevonni." A szakosztály a történelemoktatás segítését tekinti fő 
feladatának. Ezért indították meg a levéltárban a TIT égisze alatt az Ifjú Történelem
barátok Körének foglalkozásait, ahol egyes iratféleségeket dolgoznak fel, emberközelbe 
hozva a históriai eseményeket, és elősegítve a pályaorientációt is. A foglalkozások során 
sok pozitív és negatív tapasztalatot szereztek. 

Szakosztályunkban hivatásos és amatőr kutatók vannak. A rendezvényeken kölcsö
nösen tájékoztatják egymást az elért eredményekről, hogy a párhuzamosságokat elkerül
jék. Ezévi terveikben szerepel, hogy múzeumi és levéltári anyag alapján megye- és város
történeti diasorozatot állítanak össze, amit az iskolák és a honismereti szakkörök rendel
kezésére bocsátanak. A hagyományos előadási forma — véleményem szerint — ma már 
nem elégíti ki az igényeket. Falutörténeti előadásokat is főként ott kérnek tőlük, ahol el
terjedt a híre, hogy a községet egy másikkal egyesíteni fogják. Szívesen elmennek hozzá
juk, bár tudják azt, hogy a múlt iránti érdeklődés ezekben az esetekben "egy utolsó, gör
csös, sokszor tudatalatti bizonyítása a községek életképességének: a többszázéves múlt az 
önállóság, melynek elvesztését sokan nehezen .... tudják megemészteni." 

A HNF Honismereti Bizottságában a levéltárosok szintén vezető szerepet kapnak. 
A megyei Honismereti Munkabizottság elnöke, valamint két tagja levéltáros, és hasonló a 
helyzet a zalaegerszegi városi Honismereti Bizottságban is. E munka során a honismereti 
szakkörök módszertani tevékenységét kell elősegíteni és koordinálni, felelni a különböző 
előképzettségű és ambíciójú kutatók "mit, mért és hogyan kutassunk" kérdéseire. A szak
körvezetőknek rendszeres továbbképzést tartanak, a munka megkönnyítésére pedig sike
rült kiadni a "Zalai Honismereti Híradó"-t, illetve a "Zalaegerszegi Honismereti Híradó"-t. 

Halász Imre elmondta, hogy náluk az iskolák és a levéltár kapcsolata gyümölcsöző 
és problémamentes. Általában kéthetente látogatnak el a levéltárba általános- és közép
iskolás tanulócsoportok, "hogy tájékozódjanak az ott folyó munkáról, és hogy megye-
történetünk írásos emlékeinek legértékesebb darabjait közelről láthassák." A gimnazistá
kon kívül a gépipari és egészségügyi szakközépiskolák tanulói is részt vesznek ezeken a 
foglalkozásokon, míg a felnőtt csoportok (szocialista brigádok, munkahelyi közösségek) 
látogatásai ritkábbak. A Zala megyei Levéltárnak kiállítóterme nincs, kiállításokat ezért 
csak más intézményekkel közösen rendeznek. 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny pályázati kiírásai náluk is gondokat 
okoznak. A nyári időszakban naponta átlag 4—5 középiskolás jelenik meg a levéltárban, 
és szeretne dolgozatához anyagot gyűjteni, ezt azonban a kutatási korlátozások nem 
teszik lehetővé. A témák nem elég átgondoltak. Azok kidolgozásához nemcsak levéltári 
kutatás szükséges, hanem sokszor .olyan nyelvi és paleográfiai ismeret is, amellyel a gye
rekek nem rendelkeznek. Szabó Béla ny. levéltár igazgató az elmúlt nyáron okleveleket 
fordított az őt felkereső gyeekeknek, de erre nem lehet hosszú távon berendezkedni. 
Közművelődési munkájukban a másik gond a kampány szerűség, a nem tervezett, ad hoc 
feladatok szükségszerűen felületes elvégzése, amit a jövőben jobb szervezéssel igyekeznek 
kiküszöbölni. 

Csorba Csaba a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár igazgatója hozzászólásában 
felvetette, hogy a levéltárosok igen rosszul állnak a közművelődési munka tárgyi és sze-
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mélyi feltételeit illetően. Nincsenek kiállítóhelyek, függetlenített közművelődési szak
emberek és a pénzügyi keretek is jóval kisebbek, mint a társintézményeknél. A könyv
tárak és múzeumok a jobb feltételek birtokában sokkal látványosabb eredményeket érnek 
el, ami meghatározza a nekik juttatott következő támogatás mértékét is. Igya levéltár az 
"ördögi kör"-ből nem tud kitörni. 

A levéltár közművelődési munkája keretében már 1965-ben megjelent történeti 
olvasókönyvük, 1970-től adják ki a Levéltári Füzeteket, és 1977-ben megjelent az első 
évkönyv is. 1981-től a Levéltár kapcsolatrendszere kibővült, és a történeti ismeretterjesz
tés legfontosabb fóruma a TIT lett: 1982-ben ugyanis a megyei történelmi szakosztály 
elnökévé és az Országos Történelmi Választmány egyik alelnökévé a megyei levéltár igaz
gatóját választották. A TIT segítségével a levéltári anyagról diasorozat készült, amelyet az 
iskolákban, a fakultációs órákon sikerrel vetítenek. Felvették a kapcsolatot az egyes isko
lák történelmi-honismereti szakköreivel, ahonnan a gyerekek által gyűjtött történeti 
dokumentációs anyag egy része a levéltárba került. A megyében 11 Ifjú Történelembarát 
Kör működik, több mint bármely más megyében vagy a fővárosban. 1982-ben Sajóládon 
és Sátoraljaújhelyen sikerrel zárult e körök seregszemléje, ahol Fráter Györgyre, illetve 
II. Rákóczi Ferencre emlékezve, a tanulók olvasták fel színvonalas dolgozataikat. A levél
tárnak nincs terme ahhoz, hogy helyben foglalkozásokat tartsanak, ezért az összejövete
lekre az iskolákban kerül sor. A mozgalom megindulása óta sok volt a panasz, hogy 
hiányoznak a megfelelő segédkönyvek, a levéltári és módszertani ismeretek tanításához 
nincs irodalom. 1983-ban — ennek pótlására — jelent meg a "Múltunk forrásai" című 
belső segédlet a történelem szakkörök, történelembarát körök, tanárok számára. A köte
tet a levéltár munkatársai írták, a következő témakörökben: 

— a történeti kutatás elmélete és története, a kutatás gyakorlata, szakirodalmi 
kalauz; 

— történeti segédtudományok (oklevéltan, kortan, pecséttan, címertan, írástan, 
genealógia, történeti földrajz, történeti statisztika); 

— magyar állam- és intézmény történeti vázlat az államalapítástól napjainkig; 
— levéltári és irattári alapismeretek (írásbeliség kialakulása és levétárak, mai levél

tári hálózat, iratok, irattárak, iratselejtezés); 
— Borsod-Abaúj-Zemplén megye levéltárai; 
— országos és szaklevéltárak és egyéb közgyűjtemények Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei vonatkozású fontosabb történeti forrásanyaga; 
— a megyei levéltár eddig megjelent kiadványainak bibliográfiája; 
— latin-magyar történeti kisszótár. 

A kiadvány a megyében nagy sikert aratott, ezért elhatározták hasonló anyagok össze
állítását a helytörténeti kutatás elősegítése érdekében. A TIT-tel és a megyei könyvtárral 
közösen fogják kiadni a megye településeire vonatkozó legfontosabb levéltári forrás
anyagok kalauzát. Az intézmények közötti együttműködést segítik a közös kiállítások 
is. Mivel Miskolcon nincs a levéltárban kiállítóhely, a múzeum és könyvtár biztosít lehe
tőséget a levéltári iratok bemutatásához. 1982-ben a megyei könyvtárral közös módszer
tani napot tartottak, amit a későbbiek során rendszeressé kívánnak tenni. Ez a rendezvény 
a honismeret-helytörténet amatőr művelőinek képzését szolgálja. 
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Intenzív a levéltár kapcsolata a megyei sajtóval és rádióval, és hírt ad rendezvényeik
ről az MTI kirendeltség is. A Hazafias Népfront Honismereti Bizottságában két munkatárs 
képviseli a levéltárat, és írásaik rendszeresen napvilágot látnak a "Szülőföldünk" című 
ismeretterjesztő kiadványsorozatban. 

Csorba Csaba hozzászólását azzal zárta, hogy a közművelődési feladatokat a nyo
masztó létszámhiány miatt csak nagy erőfeszítéssel tudják megoldani. A munka szinten
tartása és fokozása csak más levéltári tevékenység rovására történhet, ami a tervezést 
hosszú távon megnehezíti. 

Sáry István, a Győr-Sopron megyei 1. sz. Levéltár munkatársa történeti áttekintést 
adott a közművelődési feladatokról, amelyek — az ország más levéltáraihoz hasonlóan — 
ezen intézmény életében az utóbbi évtizedben kaptak nagyobb szerepet. "Az ötvenes 
években — állapította meg — a levéltárnak a közművelődésben való részvétele szinte kizá
rólag a levéltárvezető hozzáállásától függött. A kérdés az volt, hogy a levéltáros szükségét 
érzi-e a kapcsolatok kiépítésének, ki akar-e lépni az elzárkózottságból, illetve a közműve
lődési, a közművelődést irányító szervek igényt tartanak-e ilyen jellegű munkájára". 
Győrben az első lépések már az 1950-es években megtörténtek, 1954-ben jelent meg 
Sárközy Zoltán " I I . Rákóczi Ferenc kora Győr, Mosón megyében" című helytörténeti 
kiadvány, és ezzel kapcsolatban a helyi sajtóban egy sor levéltári publikáció. 1959-től 
jelent meg az Arrabona, a Xantus János Múzeum Évkönyve, amely kezdettől fogva szíve
sen közölte a levéltárosok tanulmányait. A közgyűjtemények nagyszabású közös tevé
kenysége volt 1960-ban a Felszabadulási Emlékbizottság megszervezése, majd újabb be
mutatókra került sor. A levéltár azonban e kiállításoknál csak a statiszta szerepét ját
szotta. Sok eredeti anyagot kölcsönzött, amivel a muzeológusok nem bántak kíméletesen, 
és általában nem is szerepelt a rendező szervek között. "Ez a hátrányos helyzet arra kész
tette a levéltárat, hogy kilépjen falai közül, s próbálja bemutatni a nagyközönségnek, 
milyen anyaggal rendelkezik." 1968-ban így került sor "A levéltárak kincsei" című kiállí
tásra, ahol a legértékesebb iratokat tárták a nagyközönség elé, majd egy másik bemutató
ra, amely már a levéltárban folyó munkákról is információkat adott. E kiállítások nagy 
sikert arattak, és a levéltár iránt az érdeklődést megnövelték. A hetvenes évektől a Petőfi 
Sándor Ifjúsági Házban megfelelő partnerra találtak, ahol már a következő önálló levéltári 
kamarakiállításokat rendezték meg: 

— Győr tudományos és kulturális élete a XIX. században; 
— Kossuth emlékkiállítás; 
— Közművelődés Győrött a dualizmus korában; 
— Győr óvodái a X IX-XX. században; 
— Az 1918-as polgári demokratikus forradalom; 
— Tanácsköztársaság emlékkiállítás. 

Az 1960-as évektől a honismereti mozgalom résztvevői is egyre gyakrabban keresték fel a 
levéltárat, majd a honismereti pályázatok kiírásával rendszeressé váltak a kutatások. 
A kutatóként jelentkező amatőr helytörténészek kezdetben a levéltárosoktól alkalmi 
tanácsokat kaptak, majd a munkatársak rendszeresen bekapcsolódtak a honismereti tevé
kenység módszertani irányításába (pl. szakkörvezetők képzése, pályázatok kiírása és 
elbírálása). A honismereti munkát segítik a különféle helytörténeti, munkásmozgalom-

86 



történeti, üzemtörténeti előadások, valamint a levéltár dolgozóinak tollából megjelent 
tanulmányok, újságcikkek is. 

Az iskola és a levéltár közti közeledést azok a pedagógusok segítették elő, akik a 
levéltár rendszeres kutatói voltak, és egy idő után — szakköri foglalkozásra magukkal hoz
ták osztályukat, majd a kör később bővült. 

A levéltár fontos feladatának tekinti az iskolai történelemoktatás segítését, színvo
nalának javítását. E célt szolgálják a történelmi olvasókönyvek, a megyére vonatkozó 
kisebb forrásközlések. A történelmi fakultáció három gimnáziumban is megindult, ahol a 
levéltárosokat pecséttan, oklevéltan, általános levéltári ismeretek témakörben órák tartá
sára kérték fel. A levéltár szívesen fogadja az iskolai csoportokat, sőt a kutatást is lehetővé 
teszi tanulmányi versenyek, pályázatok, vetélkedők alkalmával. Azt kérik csupán, hogy a 
gyerekeket a felnőttek mindig kísérjék el. 

Az előadó felhívta a figyelmet egy újszerű közművelődési tevékenységre: a levéltár
ból induló városnéző sétákra. A látogatók e foglalkozások alkalmával először az építési 
tervekkel, térképekkel és egyéb levéltári dokumentumokkal ismerkednek meg, azután 
"élőben" megnézik az utcákat és a tereket. A középiskolai tanárok éves továbbképzés 
keretében a levéltárba is ellátogatnak, azonban az elért eredmények ellenére a kapcsolat 
tovább bővítendő. Feltétlenül indokolt lenne, ha az általános iskolák 8. osztályos tanulói, 
a szakmunkásképző intézetek diákjai is legalább egyszer eljutnának tanulmányaik során a 
levéltárba, még akkor is, ha ez az őket fogadó munkatársak feladatait megnövelné. 

A levéltárak fő közművelődési teendőit Sáry István a következőkben foglalta össze: 
"Feladatunk elsősorban az, hogy a levéltárban őrzött anyag feltárásával, feldolgozásával, 
a kutatás fontos témakörökre történő irányításával segítsük megyénk, városaink, köz
ségeink s ezek segítségével hazánk történetének alaposabb megismerését. Feladatunk, 
hogy a múltat kutatva is a mában éljünk, szoros együttműködésben a közművelődést 
szolgáló intézményekkel. A tudományos kutatás mellett segítsük az amatőröket, akik 
lelkes kutatói lakóhelyük, szülőhelyük történetének, s gazdag tapasztalataik, ismereteik 
és kutatásaik révén komoly segítséget nyújthatnak a történészeknek, művészettörténé
szeknek." Ezen túlmenően kiemelte a levéltári forrásokra épülő kiállítások jelentőségét, 
az eredeti iratokról készülő diák, színes fotók, jól olvasható xeroxok készítését és terjesz
tését. Problémaként jelezte, hogy a múzeum állandó kiállításai számára még jelenleg is 
igénybe veszik a legfontosabb iratokat, minden igyekezetük ellenére a történelemtanárok 
náluk sem ismerik eléggé a levéltárat. A levéltárosokat nem vonják be valamennyi pályázat 
és szakdolgozati téma kiírásába. "Egyetemi, főiskolai hallgatók sokszor olyan témakörök
ben kívánnak kutatni, melyekhez anyaggal nem rendelkezünk, a kutatáshoz latin vagy 
német nyelvtudás szükséges, illetve az anyag kutatása korlátozás alá esik. — mondotta 
Sáry István, majd hozzászólását a következőkkel fejezte be: "Törődnünk kell azzal, hogy 
a felnőttek és a fiatalok a valóság talaján gyarapítsák ismereteiket, s maguk is legyenek 
közreműködői a tévhitek eloszlatásának, a valóság, az igazság megismerésének és ter
jesztésének." 

A szekcióülés korreferátumaiból és bevezető előadásából egyértelműen kiderült, 
hogy a megyei levéltárak igen kiterjedt közművelődési munkát végeznek. Joggal merült 
fel a kérdés a hallgatóságban, hogy mi a helyzet a fővárosban, a nagy levéltárakban, ahol 
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eleve mások a lehetőségek. A főváros számtalan múzeuma, könyvtára, művelődési háza, a 
Hazafias Népfront Történelmi Szakbizottságai, a TIT szervezetei és az egyéb területeken 
dolgozó, függetlenített közművelők sok olyan feladatot ellátnak, ami a megyékben a terü
leti levéltárakra marad. A Magyar Országos Levéltár és Budapest Főváros Levéltára 
munkatársainak kiegészítései azonban azt igazolták, hogy a közművelődési tevékenység — 
lényegesen szűkebb területen — de e levéltárak munkájában is szerepet kap. 

"A közművelődés, mint országos jelentőségű kultúrpolitikai kérdés egyre nagyobb 
nyomatékkal vetődik fel a közgyűjtemények legzártabbika — a levéltár — munkájával kap
csolatban is." — kezdte kiegészítését Trosztovszky Gabriella, a Magyar Országos Levéltár 
munkatársa, majd (gy folytatta: "Mind korszerűtlenebbé válik az a régi szemlélet, amely a 
levéltárat csak mint a tudósok forráslelőhelyét tartja számon. Ma már — és évről évre 
növekvő mértékben — a levéltár is szerepet kap abban az országos méretű erőfeszítésben, 
amely az ismeretek széles körű terjesztése érdekében folyik." Kiemelte, hogy a Magyar 
Országos Levéltár jelenleg nem rendelkezik megfelelő adottságokkal a színvonalas közmű
velődési munkához, de lehetőség van itt is kiállításokra, hivataltörténeti, segédtudományi 
és köztörténeti előadások tartására. 

Az Országos Levéltárban jelenleg két állandó és egy időszaki kiállítás van. Állandó 
kiállításukon — a megfelelő őrzési feltételek biztosítása mellett - a levéltár legértékesebb 
dokumentumait mutatják be: a legrégebbi oklevéltől az 1944-ből származó iratokig. 
A kiállítás rendezői arra törekedtek, hogy a bemutatott iratok - a lehetőségekhez képest 
— átfogó képet nyújtsanak az ország történelméről, így azok egy-egy közismert esemény
hez, a politikai, tudományos és művészeti élet egy-egy kiemelkedő egyéniségéhez kapcso
lódjanak. A kiállítást múzeumokból kölcsönzött metszetek, képek, bútorok teszik vál
tozatossá. 

A másik állandó kiállítás a "levéltári múzeum", amely az Országos Levéltár történe
tét, a levéltárosok és a kezelők munkaeszközeit, a régi tárolóeszközöket, valamint a levél
tár egykori munkatársainak relikviáit mutatja be. Az első időszaki kiállítást Batthyány 
Lajosra emlékezve 1981-ben nyitották meg. Ezt a jelenleg is látható, Anjou-kori pecsét
kiállítás váltotta fel. A kiállításokat előre bejelentett csoportok nézhetik meg. Számukra a 
levéltár vezetőt biztosít, aki a levéltár szervezetéről, működéséről, a kiállított iratokról ad 
tájékoztatót. A tudományos dolgozók a látogatók kívánságára adott témakörben előadá
sokat is tartanak, ahol a kiállításokon nem látható iratok bemutatására lehetőség nyílik. 

Az iskolák közül leginkább az egyetemekkel alakult ki kapcsolat. A történelem és 
levéltár szakos hallgatók hivataltörténeti, irattani előadások, gyakorlati bemutatók során 
ismerkednek meg a levéltárban folyó munkával. Az elmúlt évben sor került — kísérleti 
céllal — diplomatikai, címertani, pecséttani órákra a történelem fakultációs gimnazista 
csoportok részére. Az általános iskolások a restaurátor műhely munkáját tekintik meg a 
legszívesebben. 1982-ben kb. 400 érdeklődő kereste meg a levéltárat, köztük olyan foglal
kozások képviselői is, akik napi munkájuk során történelemmel és értékes iratokkal 
egyébként soha nem kerültek volna kapcsolatba. 

Szász János kiegészítésében Budapest Főváros Levéltára 1973-1983 között rende
zett öt kiállítását ismertette. Megállapította, hogy a kiállításrendezés a levéltárak számára 
nem alapfeladat. A raktár- és munkaszoba hiánnyal küszködő levéltáraktól nem is lehet 
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kívánni komolyabb kiállítások rendezését, amit nyilván kevesebben fognak látogatni, 
mint a múzeumok korszerű eszközökkel rendezett bemutatóit. A hozzászóló szerint a 
levéltárosok részére három lehetőség adódik kiállítások esetén: 

— a levéltári kuriózumok tárlata, 
— az évfordulók dokumentálása, 
— a helytörténet szemléltetése. 

"Emellett azonban lehet találni olyan összefoglaló témákat, amelyek sajátosan levéltáriak, 
emellett közérthetők és érdekesek, valamint a levéltár adottságai között megoldhatók." 
- mondott. E feltételeket szem előtt tartva került sor a levéltár említett kiállításaira is. 

1973-ban a bemutató témája a városegyesítés, Budapest születése volt. A kiállítás 
képet adott a döntés előzményeiről, felidézte az 1870-es évek hangulatát. Az 1974 tava
szán rendezett kiállítás hangulatos címet viselt: "Mentsük meg múltunkat". A rendezők 
áttekintést adtak a fővárosi Levéltár történetéről, feladatairól. Bemutatták, hogy e muri
kat milyen rossz körülmények között végzik, az ódon városháza, az ideiglenes óvóhelynek 
kialakított templompince raktáraiban az iratokat mennyi károsodás éri. Ellenpontként 
modern levéltári raktárak, iratvédelmi műhelyek tervdokumentációit és fotóit mutatták 
be. A kiállításnak széles sajtóvisszhangja volt, és azt a levéltárért felelős fővárosi vezetők 
is megtekintették. 

1975-ben a Fővárosi Tanács megalakulásának 25. éves évfordulójára állítottak fel 
kiállítást, amellyel az ünnepséget igyekeztek hangulatossá tenni. 1977-ben egy fontos 
városi forrásanyagból, az árvaszék irataiból rendeztek bemutatót. Ezzel azt akarták érzé
keltetni, hogy a szürke hivatali iratanyagban mennyi társadalomtörténeti, kultúrtörténeti 
dokumentum húzódik meg. Kiállították a gazdag polgárok életmódjával kapcsolatos le
írásokat, a munkáslakások leltárait, irodalomtörténeti és művészettörténeti értékű irato
kat (pl. Táncsics-, Vörösmarty-, Deák-, Arany-család hagyatéki, árvaszéki ügyei). 

Budapest Főváros Levéltára a közelmúltban rendezett utolsó jelentős kiállítása a 
MKE levéltáros szekció 1982. május 12-i klubnapjára készült, és címe Iratvédelem, irat
restaurálás volt. Itt szakemberek, levéltárosok részére mutatták be a levéltári műszaki 
munkákat: az iratfertőtlenítést, restaurálást, könyvkötést, mikrofilmezést. A kiállítást 
"élő" bemutatóval kötötték össze, mivel az érdeklődők nemcsak a munka "termékeit", 
hanem a gépek működését és a munkafolyamatokat is tanulmányozhatták. 

Somkuti Gabriella (Országos Széchényi Könyvtár) a könyvtárosok és elsősorban az 
általa vezetett egyesületi könyv- és könyvtártörténeti bizottság nevében üdvözölte a levél
tárosokat, elismerve azt a munkát, amit a levéltári szekció működésének néhány rövid 
éve alatt máris végzett. Kapcsolódva az ülés témájához elmondta, hogy véleménye szerint 
a közművelődési feladatokban jelenleg két tendencia érvényesül: 

— egyrészt a nyitás, a szélesebb közvélemény bevonása, 
— másrészt az intézmények együttműködése, kapcsolatok keresése. 

A szélesebb közvélemény bevonását bizottságuk is rendkívül fontosnak tartja. Néhány év
vel ezelőtt ennek érdekében felhívással fordultak a közművelődési könyvtárakhoz, gyűjt -
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sék össze a könyvtáruk múltjára vonatkozó adatokat, és azokból az intézményekből, 
amelyek fennállásukat 100 évre visszamenőleg igazolni tudják, a "100 éves könyvtárak" 
klubját fogják létrehozni. A felhívásra néhány pályázat érkezett, és az idén már eljutottak 
odáig, hogy — egyelőre négy taggal — ezt a klubot megalakítsák. A régi intézmények el
ismerésével arra szeretnék ösztönözni a többi könyvtárat, hogy hasonló kutatásokat 
végezzenek. 

A könyv- és könyvtártörténeti bizottság hat éve működik, azonban kapcsolatainak 
fejlesztése rendkívül fontos lenne. Elsősorban a társadalomtudományi könyvtáros és a 
levéltári szekció felé szeretnék megtenni a lépéséket, a kölcsönös tájékoztatáson túl
menően együttműködni előadáscserék vagy közös rendezvények formájában. Főként 
olyan témák megvitatására gondoltak, mint a művelődéstörténet, tudománytörténet — 
könyv- és könyvtártörténet összefüggése, a különféle közművelődési intézmények: könyv
tár, levéltár, múzeum, művelődési ház funkcióinak történeti vizsgálata. 

A vita során felvetődő kérdésekre Kanyar József válaszolt. Elsőként a közművelő
dési munka személyi vonatkozásait emelte ki. Javasolta, hogy e tevékenység érdekében a 
középkáderekből építsék ki a "tudományos asszisztenciát" a levéltárakban, az idősebbek 
tanítsák meg a fiatalokat történeti, nyelvi, paleográfiai ismeretekre, hogy a szélesebb 
közönségnek szóló, közművelődési munkát kellő színvonalon elláthassák. Szerinte a köz
művelődési feladatok közé kell sorolni az iratkezelési és irattári kultúra propagandáját, 
amihez a levéltárakban kell megteremteni a fórumot. A közgyűjtemények között ugyan
akkor meg kell erősíteni az együttműködést, és így nem alakulhat ki "ördögi kör", hanem 
az egyes intézmények "csatárláncban" állnak a közös vagy hasonló feladatok megvalósí
tásakor. A helytörténeti kutatás elősegítésére közös lelőhely-jegyzéket kell összeállítani, 
és rendkívül fontosa honismereti kiadványok közös szerkesztése is. 

Kanyar József jó gondolatnak tartotta a történelembarát körök létrehozását, de 
meg kellene szervezni a kiadványok baráti köreit is. Ilymódon akár magányszemélyektől, 
akár intézményektől anyagi támogatást lehetne kapni az értékes kiadványokra. Ezek 
között azonban a "szuverén" levéltári kiadványok számát kellene emelni (pl. forráskiad
ványok, történeti statisztika, intézménytörténet stb.). Helyesli, ha a fiatalokat bevonják 
a közművelődési munkába olymódon, hogy például velük tartatnak emlékbeszédeket. 
Ez a gyerekek számára életre szóló élménnyé válik. 

Egyetértett azzal a panasszal, hogy sok tanár nem ismeri a levéltárat, és ezért nem 
lehet velük együtt dolgozni. Kiegészítette azzal, hogy a tájékozatlanság nemcsak a peda
gógusokra, hanem a magyar tollforgatókra is jellemző. Számtalan selejtes útikönyv, 
idegenforgalmi tájékoztató, f i lm, TV- és rádiójáték van tele hibás adatokkal, dilettantiz
mussal, mert készítőik nem folytattak kutatásokat. Megállapított, amennyire fontos az 
eredeti levéltári anyag ismerete a kutatásokban, annyira felesleges a múzeumok állandó 
kiállításain. Az ilyen iratok évtizedekig nem kutathatók, rongálódnak és a tárgyi emlé
kekre alapozott kiállításokban nem is kapnak méltó helyet. A könyvtárak történetével 
kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a nemesi vármegyék a reformkorban nagyon 
sok helyen alapítottak könyvtárat vagy olvasó egyletet, amelyek a mai megyei könyv
tárak egyenes jogelődjei voltak. Ezen intézmények történetének feldolgozására hasznos 
volna a levéltárosokkal szövetkezni, mert kiderülne, hogy igen sok a 100 éves könyvtár. 
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Kanyar József befejezésül javasolta a könyv- és könyvtörténeti bizottságnak, írják meg a 
magyar könyvtárak II. világháborús pusztulásainak történetét. 

A tanácskozáson az elnökség Ígéretet tett, hogy az elhangzott előadásokat és refe
rátumokat megjelenteti, és bemutatta a jelenlévőknek a Szekció e vándorgyűlésre meg
jelent kiadványát, amely az 1982 májusi, iratvédelemmel foglalkozó klubnap anyagát 
tartalmazza. 
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