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5-áozynska Ao
A KÖNYVTÁRI MUNKANOHKáK KÉRDÉSE

Sok sző esik a könyvtári munkaerők hullámzásáról , állandó cserélő- 
désérőls a jobb, a mozgékonyabb elem továbbáll, a rosszabb , gyengébb - 
megmarad, ebből adódik a könyvtári dolgozók alacsony színvonala® Hogyan 
lehetne ezen segíteni? A sok eszköz közül az egyik a könyvtárosok fize
tésének és besorolásának mintegy két fokkal való emelése lenne° E mellett 
azonban nagyon fontos az egységes munkanormák megállapítása, vagyis a 
könyvtáros által végzendő állandó és kötelező munkaegység meghatározása« 
Ezt a normát a könyvtáros bizonyos esetekben túlszárnyalhatja, a azt túl
teljesítésként kell kezelni.

Néhány megjegyzést szeretnék tenni ebben a tárgyban. Ezek természe
tesen nem óhajtanak kimerítő jellegűek lenni, csak rávilágítanak a nagy
városok belvárosaiban lévő könyvtárak életére, amely területet jól isme*, 
rém. A községi és a kisvárosi könyvtárakat 111. a nagyvárosok peremén lé
vő könyvtárakat mellőzöm, mert munkafeltételeik teljességgel különböznek 
e Így a belvárosi normákat sok esetben helytelen volna erőltetni* Ennek 
a munkaterületnek számára egyidejűleg más munkásémát kellen® kidolgozni*

A nagyvároei könyvtárak olvasóforgalma lavinaszerűen emelkedik, a 
belratkozők számé. egyre nő. A könyvtárak hatásköre nem földrajzi érte
lemben szélesedik, hanem kedvelte válik, A délutáni forgalom óráiban az 
ilyen könyvtár semmiben sem különbözik a nagy csemegeboltok képétől abban 
a pillanatban, amikor valamilyen különleges édességet hoznak forgalomba* 
a helyiség zsúfolva van, az emberek türelmetlehül várnak sorukra, nehogy 
elveszítsék a helyüket, s minél előbb kikerüljenek innen! egyáltalán nem 
érdekik őket a plakátok és propagandafeliratok, nem keresgélnek a kataló
gusokban, nem nézik a kiállításokat, vakok a vizuális propaganda minden 
fogásával szemben, a csak várnak... egymást tapossák, lökdösődnek és vé
gül, nem lévén már idejük, hogy gondosan válogassanak, akármit elvisz
nek, - otthon pedig csalódottak.

Az olvasók számának állandó növelésére irányuló törekvés nem egyez
tethető össze a személyzet számának az egyéb munkahelyekre való beosztás 
következtében előálló állandó csökkentésével. A munkanormák szédületes 
módon emelkednek, de ki látja ennek a kárát? Az egyik felsősziléziai 
könyvtárban találkoztam olyan könyvtárosnővel, aki egymaga naponta 200 
olvasót fogadott! de hogyant Mindössze annyi ideje volt, hogy úgy ahogy 
elvégezze a technikai részt, a kartotéknál, könyvvisezavétélnél, karton- 
kiszedésnél, a kiadott könyvek regisztrálásánál*

Szükségesnek látszik igazságos, a munkavállalót ás a munkaadót egy
aránt kötelező munkánorrnak megállapítása® Valamely munkaközösség munka- 
normával szabályozott olvasókörének megnövekedése ilymódon szükségszerű
en maga után vonná a kiszolgáló személyzet növelését is, nehogy a dolgo
zók a fizikai tulerőltetés következtében elkedvetlenedjenek és szétszó
ródjanak,mint az mostanában is állandóan megtörténik*

Hogyan fogjunk hozzá a norma megállapításához? A javaslatok arra



irányultak, hogy maghatározzák, hány beiratkozott olyasé esik agy könyv
tári dolgozóra,, Ezzel kapcsolatban eléggé eltérő számokat vetettek föls 
500-tól /a SzU-ban elfogadott normához hasonlóan/ 1 ,OOO-ig, Ilyen egy
mástól távolesS számok felállítása azonban arról tanúskodik, hogy bizo
nyos meggondolatlansággal és könnyedséggel kezelik a kérdést, nem 
állítják reális alapokra,. Szembeötlő, hogy néha nem a beiratkozott ol
vasók, hanem a napi látogatások számát veszik figyelembe a könyvtáros 
foglalkoztatásánál^ Vannak olyan forgalmas helyek, ahol egy beirt olva
só havonta átlag háromszor-négyszer is ellátogat a könyvtárba, mig má
sutt az olvasók havonta egyszer járnak be. Jelentős ezzel kapcsolatban 
az u0n» "holt lelkek" nehezen ellenőrizhető, hosszadalmas ügye is, A 
könyvtárosokat túlságosan megterheli az egy ffre eső, valőszinőtlenül 
magas /loOOQ/ beiratkozott olvasói létszám. Itt a könyvtárosok abba a 
kisértésbe esnek, hogy a”holt lelkeket" is az "élők” közé sorolják, 
mindenféle /nehezen ellenőrizhető/ statisztikai manipuláció segítségével

A kérdésnek reálisabb /bár az eszménytől úgy is távolállő/ megoldá
sa lenne a kötelező normáknak a napi látogatásokra, vagyis az olvasók 
átlagos napi forgalmára és racionális kiszolgálásuk szükségleteire való
alapozása.

Itt is felállítottak bizonyos normákat. Azt mondták, hogy az ügy
fél elintézéséhez három perc kell. Helyes ez a norma ha arról van szó, 
hogy az olvasó számára kiválasszuk a megfelelő könyvet, illetőleg az 
olvasó által megadott könyvet leemeljük a polcról /gyakran a megadott 
jegyzékből egyetlenegy sincs a polcon/, és elég az idő arra, hogy egész 
rövid beszélgetést folytassunk az olvasóval? Ehhez azonban még a karto
téknál végzett előzetes technikai munka is járul: az elolvasott könyvek 
átvétele#sz olvaso törzslapjának a kikeresése a dobozból, a könyvkártya 
kikeresés®, a dátum rávezetése a kartonokra és a könyvek, legalább rész
beni visszahelyezése /Számításaim alapjául olyan könyvtárat veszek, ahol 
nincs raktáros és a könyvtáros egymaga végzi az összes teendőket,/ Ezek
re a technikai műveletekre tehát még 1-2 percet hozzá kell számítani.
Egy olvasó kiszolgálásának átlagnormája aszerint 4-5 perc volna, A nap 
folyamán, vagyis a könyvtár nyitvatartásának 5 órája alatt a könyvtáros- 
nő mintegy 60-75 olvasót intézhet el, 100-120 könyvet adha-t ki. Vélemé
nyem szerint 5 óra alatt 75 olvasót csak gyakorlott és gyors könyvtáros- 
nő szolgálhat ki. Ezért a 7° számot ajánlom, mint maximális napi átlagot 
amellyel egy könyvtáros is megbirkózik, A fennmaradt két órát, statisz
tika készítésére, a törzslapok és könyvtár visszaosztására, a rögtön he
lyükre nem rakott könyvek helyrerakására kell fordítania. Napi hetven 
olvasónál a visszaadott könyvek száma 200=ra is fölmehet, azokat is be 
kell számítani, amelyeket az olvasó átnézés után "visszadobott" ezenkí
vül néhány könyvnek uj borítólapot kall adni és újra el kell látni fel- 
zettel, - ezeknek a száma napi 7° olvasó esetében 5 körül van. Ezeknek 
a folyőügyeknek az elintézése után a könyvtárosnak, 7 munkaórából, más 
tevékenységekre legföljebb néhány perce, vagy, ha nem eléggé gyakorlott, 
sémi ideje sem marad,

A sürgetések megírására, amelyeket hetenként egyszer küldenek el, 
uj könyvek átvételére a központból, a katalóguscédulák beosztására, a 
könyvpéldányok uj jelzetének a már meglévő katalóguscédulákra való rá
vezetésére az összes katalógusokban, amelyek a könyvtárban használatban
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Tannak^ leltári cédulák kiállítására; a katalógusok időszaki átnézéséi*®, 
helyesbítésére, a könyvállomány rendezésére, esetleges oktatásra, kiállí
tások rendezésére csak olyan napokon kerülhet sor, amikor nincs nyitva
tartási idS0

Olyan nagy könyvtárban, amelynek néhány osztálya vans pl0 felettek 
kölcsönzője, gyermekek kölcsönzője, olvasó stb. és külön termekben elhe
lyezve, ahol a munkát ellenőrizni és arra felügyelni kellj, ahol állandó
an rendeznek előadásokat, a vezetőnek, a beiratások kivételével, minden
fajta a köayvkiállitással kapcsolatos munkától mentesnek kellene lenni® 
és Így a fenti normák nem vonatkoznak rá. Ezzel szemben a körülményekhez 
képest inspekciót tarthatna az olvasóteremben és intézhetné a szervezési 
ügyeket, irodalmi esteket, felolvasásokat rendezhetne, a felolvasókat 
meghívná, fenntartaná a kapcsolatot a külvilággal, felvilágosításokat ad
hatna, havi statisztikát vezethetne, kiállításokat rendezhetne, ügyelne 
a könyvtár külső képére stfe.

Felhívom a könyvtáros kartársakat, nyilatkozzanak, helyesnek és 
igazságosnak találják-e ezeket a normákat”? Esetleg beleegyeznénk abba, 
hogy az olvasók számát csökkentsük, de növelésről szó sem lehet, hacsak 
nem akarjuk a könyvtárosi munkát a mechanikus könyvkiadásra korlátoznia. 
Nem szabad ugyanis figyelmen kívül hagyni, hogy a könyvforgalom nagyrész
ben a könyvtáros jó akarásától és ügyességétől is függő Egyik fontos fel
adata az ismeretterjesztő s a szak- és nfteaki irodalom térjeaztéeeo A 
könyvtáros túlterhelése következtében azonnal csökken a kiadott ismeret- 
terjesztő könyvek száma0 A könyvtáros gépiesen azt adja ki, amit az ol
vasó kér, sem igyekszik semmit ajánlásié Könyvállományaink j>0 jfeái isme
retterjesztő müvek alkotják, kezdve a "Tudományterjesztés” kis népszerű 
könyvecskéin a komoly technikai vagy orvosi szakmunkáklgo És ezeknek a 
könyveknek mekkora százaléka van forgalomban? Ha a könyvtáros jól dolgo
zik és nincs túlterhelve, majdnem minden olvasónak két müvet ad ki, rá
beszéli, ösztökéli bizonyos dolgok elolvasására, egyes kérdések megfonto
lására, Ha azonban az olvasók tolongnak a pult mögött és türelmetlenked
nek, gép lesz és semmi más,

A könyvtár személyzeti viszonyait a tényleges szükségletnek megfele
lően kell szabályozni. Ha az olvas óforgalom emelkedik, a könyvtárvezető
ségnek segéderőket kell adnia. Ezzel szemben egyelőre csak megkövetelik 
a könyvtáraktól az olvasók számának állandó növelését, további globális 
számokat erőszakolnak rájuk a beiratkozásoknál^, a személyzet viszont nem 
szaporodik. Előfordulnak ezenkívül megbetegedések is. Ha a könyvtár sze
mélyzete gyakorlott, s a napi látogatók száma nem túlságosan nâ gy, néhány 
napra a helyettesítést is meg lehat szervezni. Ámde, amikor a napi forga
lom magasra szakik, ha a betegség elhúzódik, vagy az egyik könyvtáros 
szabadságra megy, a munkában torlódás áll elő. A központból alkalmilag 
küldött helyettesek soha nem pótolják a hiányto Ha ismerjük a könyvtári 
munkát, tudjuk, hogy a helyettes, aki nem ismeri a könyvek elhelyezését 
a polcokon, vagy a kartonok könnyű kezelését, segítség helyett csak za
vart és kárt okoz.
—  Mindaz amit itt mondottunk, a bevezetésben tett megállapításnak 
megfelelően, a nagyvárosok központjában fekvő,egy nagy központból irá
nyított könyvtárakra vonatkozott. A normák és a személyzet igazságos el
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osztása kérdését komplikálja az a tény is, hogy ugyancsak a központtól 
függaek a külvárosi könyvtárak is, amelyek nem ritkán a legelőnytele
nebb helyeken vannak, amelyeknek megválasztása a véletlenül'éppen 
azon a helyen üresen álló helyiségtől függött.. Mármost mi történik; 
egyes, szinte a vidékre kitóit állomásokban igen csekély a napi olvasó- 
forgalom* Egy könyvtárosra naponta átlag 20, 30 legjobb esetben 40 em
ber jut0 Ennek a könyvtárosnak önképzésre és egyéb pótlólagos foglalko
zásokra is van ideje, a bár munkája lényegesen könnyebb, /nem tekintve 
az odautazás nehézségeit/ ugyanannyi a fizetése, mint a belvárosi könyv
tárosnak, akinek teljesitménye pedig kétszer, sőt néha háromszor is na- 
gyobbo A belvárosban megállapított normák nem tarthatók tehát fenn a 
külvárosokban, mert a könyvtáros a legnagyobb jóakarattal és a legnagyobb 
propagandával sem érhet el, vagy léphet túl belvárosi maximumot és mindig 
elmaradnak a belvárosi napi forgalom mögött* Ennek következtében, jólle
het a külvárosi könyvtárosnak mindig nagyobb szabadsága lesz az időnormát 
illetőleg, "hiszen a rendszerint kezdő és a belvárosihoz mérten nem annyi 
ra képzett olvasóval kell beszélgetnie, megismerkednie, s egyénileg is 
kell vele foglalkoznia, - a különbség mindig nagy lesz0 Mit tegyünk hát, 
hogyan egyenlítsük ki a különbséget a külvárosok napi negyven és a bel
városok napi hetven olvasója között? Ideiglenes megoldásként kínálkoz
nék több könyvtár munkaközösségbe tömörítése* így pl* egy nagyforgalmu 
belvárosi és két kisebb külvárosi, területileg talán nem közeleső, de ol
vasókör és s:&ej*iélyzet tekintetében egymást kiegészítő könyvtár közösséget 
alkothat* Ez bizonyos autonómiával és mozgásszabadsággal rendelkeznék a 
fogadóórák és nepfefc megváltoztatását és a személyzet foglalkoztatását 
illetőleg, természetesen a megfelelő hatóság ellenőrzésével* A külváro
si könyvtárak kisegíthetnék a belvárosiakat, s ezért természetesen bizo
nyos segítséget várhatnának amazoktól a propaganda és rendezvények terén* 
Konkrét példát mondok: 'A** belvárosi könyvtár együttműködik a "B" és"CM 
külvárosi könyvtárakkal. Az "A" könyvtárnak három dolgozója van, de-a 
hét bizonyos napjain, mondjuk hétfőn, szerdán és pénteken a délutáni 
órákban egy könyvtárosra jóval több, mint 7° olvasó jut* Nehéz munka 
- elégtelen eredmény* A "C" könyvtárban 2 könyvtáros dolgozik, az olva
sók száma agy személyre napi 30, a "B" könyvtárban egy könyvtáros működik 
a napi átlag 35 olvasó. Ilyen esetben "C" hetenként kétszer, mondjuk hét
főn és pénteken egy munkaerőt küld át "A" megsegítésére, "B" pedig szer
dán küldi át egyetlen munkaerejét, s erre a napra bezárja a saját könyv
tárát* Egyáltalán nem fontos, hogy a könyvtár egész nap, vagy hetenként 
5 alkalommal nyitva, legyen. A kis településeken elég, ha megfelelő idő
ben hetenként háromszor tart nyitva a könyvtár. Az "A" könyvtár "B" és 
"C"-ben felolvasást rendez, ő küldi oda a felolvasót, szerzőt a szerzői 
estre, kirándulást, vagy másfajta segítséget szervez. Arról van szó,hogy 
bizonyos kollegális együttműködést létesítsünk és pedig'nem a puszta jó
akarat alapján, hanem bizonyos fokig kötelező jelleggel* Ez az együttmű
ködés nagy segítséget nyújthatna helyettesek kiküldésénél is, betegség, 
vagy szabadság esetén. Mindezt meg lehetne oldani, ha a kis kölcsönző ve
zetőnői nem félnének attól, hogy pótlékaik és jutalmaik veszélyben forog
nak, holott ezeket nem lehetne megszüntetni, hiszen munkájuk szaporodott, 
nem csökkent, másrészt meg kénytelenek volnának kölcsönzőállomásaik veze
tését megtartani* Ilyen együttműködés mellett a napinormák is kiegyenlí
tődnének bizonyos mértékig és eltűnnének a belterület és külváros kiáltó 
ellentétei*


