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Buren, M.:

A FŐISKOLAI ÉS EGYETEMI KÖNYVTÁRAK BELSŐ TERVEZÉSE

Mai társadalmunk egyik alapvető törekvése az egyéni szabadság 
biztosítása ; a gondolkodás szabadsága, a-szólásszabadság( az ismeret- 
szerzés és az általunk helyesnek Í té l t  eszmék kicserélésének szabad
sága. Seholsem olyan elsőrendű és fontos ez a törekvés, mint fő isko
láinkon és egyetemeinken, ahol a f ia ta l  felnőttnek nagyobb szabadsá
got biztosítanak kulturális hajlamainak k ie lég ítésére , mint életének 
bármely megelőző időszakában. Akadémikus környezete támogatja kultu
rá lis  törekvéseit, de sohasem alkalmaz kényszert. Nyilvánvaló, hogy 
az amerikai fő iskola i hallgatókat ösztönzik és nem kényszeritik ar
ra, hogy magasabb mlivsltségre törekedjenek.

Hogy ez a rendszer a legjobb-e vagy sem, az még nincsen eldönt
ve. Nyilvánvaló azonban, hogy ebben a rendszerben a fő iskola i és egye
temi könyvtárak adják, vagy kellene, hogy adják a siker kulcsát. így 
minden egyetemi rendszernek központjai lehetnének. A könyvtár lenne 
az alap, melyre a hallgatók a jövőben önálló képzésüket építenék. 
Vonzania kellene tehát a hallgatókat a leghatékonyabb módon, szolgá- 
nia kellene őket, segítséget kellene nyújtania az általános művelődés
ben éppen úgy, mint a szükséges kutatásban; fe l  kellene építenie a 
hallgatók h itét e tudás biztonságában és fokoznia kulturális törekvé
seiket. A hallgató számára az egyetemi könyvtár sokkal több kell le 
gyen, mint könyvraktár; alapul kellene szolgálnia a felvilágosodásért 
fo lytatott harcnak.

Melyek tehát a fő iskola i és egyetemi könyvtárak sa játos , össze
te tt  funkciói? Milyen tényezőket kell a könyvtár, különösen a könyv
tárépület tervezésénél tekintetbe venni? Mennyire fontos belső terve
zése, terveinek aránya, működésének c é l ja ,  a terek és szinek változá
sa, a tanuló- és pihenőtermek aránya? A könyvtár alapfunkciója m ellett, 
milyen tényezőket k e ll  tekintetbe venni fő iskola i vagy egyetemi könyv
tárak belső tervezésénél?

Az ép ítési tervnél először a kívánt funkciókat ke ll  a könyvtáros
nak tisztáznia: milyen különféle célokat ke ll  az épületnek szolgálnia. 
Ezzel kapcsolatban "versenytársaival" is  számolnia k e l l .  Mig minden 
könyvtár sikerét csak forgalmával é a  látogatottságával lehet lemérni, 
az ilyen "versenytársak*létét e l  k e ll  ismerni. A legfontosabb ezek kö
zött a mind népszerűbbé váló diákház. Ez olyan épület, melynek vonza- 
cia ke ll  a diákokat, eszmecserére épült társadalmi központ, találkozó- 
hely, ahol a legkülönbözőbb tantervén kívüli foglalkozások helyiségei 
vannak: a kiadóhivatal, a diáktanács, a diákszövetségek stb. A diák
szövetség épülete kedves környezetével, vonzó étkezőjével és társa i-
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gójával, 111* gyüléstermeivel gyöngítheti a könyvtár legkomolyabb tö 
rekvéseit.

A külső szórakozások Ilyen változatossága mellett vajon nem le 
hetséges-e, hogy a főiskolai és egyetemi könyvtárak célkitűzései tú l
ságosan korlátozottak? Nem lehetne-e esetleg megkísérelni, hogy a 
diákelfoglaltságok nagyobb részét ö le l je  f e l ,  magába foglaljon és f e l 
szívjon a tisztán tanulmányi természetű tevékenységeken kivtll más, pi
henést szolgáló elfoglaltságokat is?  Főiskoláink és egyetemeink terü
letén mindinkább növekszik a lazulás légköre. Kérdés tehát, hogy egye
temi és főiskolai könyvtárak hatásköre k le lég itő -e , ha csak arra tö
rekednek, hogy a sűrített akadémikus követelményeket kielégítsék és 
semmi egyébre? Világos, hogy számos más nevelői tevékenység is van, 
melyeket a könyvtárosnak nemcsak Ismernie k e ll ,  hanem ezek érdekében 
segítséget is  ke ll nyújtania. Ámbár a főiskolai és egyetemi könyvtá
rak jelenlegi hivatásának ilyen kiterjesztését komoly vita nélkül e l 
dönteni nem lehet, tény, hogy a könyvtár alapvető cé lja  megmarad, és 
bármilyen széles kört Ölel is fe l  a terve, mindinkább ösztönöznie k e ll ,  
mint kényszert alkalmazni^ ás ezért a belső tervezésnél gondosan össze 
kell hangolni a könyvtár alapfunkcióját a vonzó légkörrel, a céltuda
tos tervet össze kell kapcsolni nyugalmas és kellemes környezettel.

Annak felismerése, hogy fe le lős  a te l je s  épületterv összehango
lásáért és vezetéséért, kezdetben gyakran a hideg bizonytalanság ér
zését kelti a könyvtárosban. Teljesen biztos könyvtárosi tevékenysé
gében, de a gyakorlati ép ítészeti tudás, a teremtő tervezés, a gya
korlati berendezés, az anyag, szín és felszerelés kiválasztása ködös 
dolog számára. És döntenie k e ll.  Neki kell kiválasztania a szakmai 
segítséget, mely támogatni fogja a terv különböző szakaszaiban. A 
könyvtáros fe le lős  a terv összehangolásáért és azért, hogy arányos, 
j ó l  működő és maradandó könyvtárat teremtsen meg.

Természetesen az első akadály maga az épület. A könyvtárosnak, 
mint tervezőnek első kötelessége az épltéez kiválasztása, kettőjük 
kölcsönös együttműködése. Azelőtt azt mondották -  és ennek fontossá
gát újra hangsúlyoznunk kell -  hogy az építő képességeit az határoz
za meg, ho^y mennyiben érti meg annak épületnek természetét és 
funkcióját, melyet tervez. Amíg a könyvtáros nem vesz magának időt 
arra, hogy Írásbeli tervben részletezze az egyetemi éa főiskolai 
könyvtárak különféle funkcióit, a raktározás és forgalom feladatait, 
a különböző szükséges területeket és ezek egymáshoz viszonyított ará
nyait, addig sz eredményes belső tervezés lehetetlenné válik , mert a 
szóbeli megoldás bizonytalan. Hangsúlyozni k e ll ,  hogy a könyvtár 
szolgáltatásokat nyújtó intézmény, nem pedig műemlék. A költségvetést 
részletesen meg kell tárgyalni. Olyan fontos tényezőket, mint az 
akusztika és a v ilá g ítá s , vagy előre tisztázni k e l l ,  vagy pedig az 
építésznek szakemberekhez k e ll  fordulni ebben a kérdésben -  olyan szak
emberekhez, akiknek a különleges könyvtári követelmények terén tapasz
talataik vannak.

Az előzetes tervezésnek ezeket a szempontjait azért említettük, 
mert ez döntően meghatározza a belső tervezés lehetőségeit, nemcsak a 
könyvtári tevékenységekre, hanem a kellemes hatásokra vonatkozólag is .  
Mindig nehéz meghatározni, hogy a tulajdonképpeni tervezés a belső mun
kálatoknál kezdődik-e, vagy pedig az építésszel és ennek általános tér
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vével. Kétségtelen, hogy a leghatásosabb megoldás az volna, hogyha az 
építész és a könyvtár belső berendezéséért és működéséért fe le lő s  sze
mélyek egyidőben, közös e rő fe sz íté sse l  dolgoznának* A közös cé l  érde
kében az építész és a belső tervező között k i f e j t e t t  eszmecsere min
den szempontból a kérdés legjobb megoldásához vezetne*

Kétségtelen, hogy a könyvtárosnak sok problémáját megoldaná az az 
egyszerű e l já r á s ,  ha belső tervezőt venne igénybe, aki az ép ítéssze l 
együtt dolgozna az általános terv elkészítésénél*. Ennek ellenére azon
ban sajnos nagyon kevés az olyan szakember, akinek éppen a könyvtár
ügyi kérdésekben vannak sp ec iá lis  szakismeretei* Belső dekoratőr nem 
megfelelő. Alkalmas belső dekoratőr megoldhatná ugyan a problémák egy 
részét, de a kritikus munkákat, melyek a tényleges funkciókkal kapcso
latos összhangot jklvánják meg, esetleg  csak fe lü letesen  hajtaná végre, 
mert hiányzik a Könyvtártechnika ismerete. Ez pedig romboló hatású l e 
het; szép színek és ügyes bútorzat még nem tesznek használhatóvá egy 
könyvtárat.

Az sem elegendő, ha csak egyetlen vá lla la t  szo lgá la ta it  használ
juk f e l ,  vagy kapcsoljuk be, anélkül, hogy meggyőződnénk a rró l ,  meg
van-e ott  a megfelelő tudás ahhoz, hogy egy könyvtárat megfelelő mó
don be tudjon rendezni. Szinte magától értetődő, hogy egyetlen v á l la 
lat sem tudja egy szakkönyvtár összes szükségleteit k ie lé g í t e n i . . .

Ezért, ha belső tervezőt veszünk igénybe, akkor elsősorban azt 
k e l l  néznünk, hogy milyen általános ismeretei vannak a könyvtárral 
kapcsolatban, de éppen olyan fontos az i s ,  hogy magának a tervnek ke
resztü lvitelében  elfogulatlan  legyen.

Ennek ellenére sok esetben -  pénzügyi vagy más okokból -  lehetet
lenség szakembert bevonni a könyvtár belső tervezésébe* A részletekért 
Ilyenkor a könyvtáros f e le lő s .  A könyvtártervezésnek sok olyan alapve
tő eleme van, melyeket j ó l  észben k e ll  tartan i.

Minden könyvtárépités egyik alapvető követelménye az e l le n ő r iz 
hetőség b iztos ítása . Ez egyaránt érvényes, akár közművelődési könyv
tá r r ó l ,  akár egyetemi vagy fő isk o la i  könyvtárról van szó* Az e llen őr 
zés természetesen, amit a könyvtár működése közben gyakorolni k e l l ,  
többet je le n t ,  mint a könyvek kiadásának és visszavételének hatékony 
in tézését , feljegyzések k ész ítését, kartotékok vezetését, stb. -  az 
egyes területek v izu á lis  ellenőrzésére van szükség* Különösen az egye
temi könyvtáraknál fontos, hogy minél kevesebb fe lügyelővel gyakorol
junk e llenőrzést a könyvtár egész terü lete  fe le tt*  Külön érv az a 
pénzügyi teher, amit a szétszórt ellenőrzés je le n t ,  holott az elke
rülhető lenne. Nagy könyvtárakban természetesen elkerülhetetlen kü
lönböző részlegek fe lá l l í t á s a .  Mégis, sok helyiség és osztály eseté
ben ügyes belső tervezéssel gyakran lehetséges az ellenőrzőközegek 
összevonása. A könyvesállványokat tartalmazó termek, a zenehallgató- 
termek, az előadótermek és a különleges kutatótermek -  például a té r 
képterem -  v izu á lis  ellenőrzése fe lté t le n ü l  a jánlatos. De az á lta lá 
nos tervben gyakran megoldható, hogy a különböző termek egymással 
szemben nyitva legyenek, a  ugyanakkor a azin és akusztika gondos meg- 
válogatásával ténylegesen e l legyenek zárva egymást61*

Hangsúlyoznánk k e l l ,  hogy az ellenőrzés problémáját a belső té r -
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vezéanél kell tanulmányozni és megoldani* bár igyekezni kell ezt f i 
noman mindvégig érvényesíteni# SÍ kell kerülni a harcias ellenőrzési 
módot, hiszen a főiskolai éa egyetemi könyvtárak alapvető oé lja , hogy 
a hallgatókat segítse abban, hogy az érettséghez saját erőfeszítésük
kel jussanak e l.

Az alapterv előzetes kidolgozásakor a könyvtár térkövetelményeit 
még anélkül kell megállapítani, hogy tekintetbevennők a pénzügyi meg
szorításokat. Más szavakkal, maga a terv határozza meg, milyen tér és 
felszerelés szükséges. Hogy mennyire bőven vagy takarékosan kell eze
ket a követelményeket kezelni, azt majd meg lehet állapítani egy ké
sőbbi tervezetben. Ha ezek az alapvető követelmények feltétlenül szük
ségesek és a költségvetés megengedi keresztülvitelüket, akkor el kell 
készíteni az igényelt felszerelés ás bútorzat jegyzékének előzetes váz
latát. A különböző helyiségek ülőhelyeit, a könyvek tárolásához szük
séges felszereléseket /a jövő előrevetstt igényeivel/, egyéb szükséges 
felszereléseket és más követelményeket fe l  kell sorolni és összegezni 
k e ll .  Székét az előzetes részletezéseket úgy kell elkészíteni, hogy 
ne legyen előre meghatározva a típus, szabvány vagy gyártmány. Nagyon 
gyakran előfordul, hogy a könyvtáros érthető lelkesedéssel kezdi el 
építészeti tervét és túl korán hatása alá kerül a magasztaló hangú 
körleveleknek és a felületes leírásoknak, melyeket különböző vállala
tok adnak ki. Ez homályossá tenné az alaptervet és ez az előzetes, de 
fontos szakasz rossz irányba terelhetné a könyvtárosnak, mint a terv 
összehangolójának jóindulatú felelősségét.) Kiábrándító lehet, ha ké
sőbbi költségvetéscsökkentássk lehetetlenné teszik a könyvtáros előre 
elképzelt kívánságait. Hangsúlyoznunk kell azt i s ,  hogy nagyon sok 
kiváló könyvtárat terveztek és építettek fe l  nagyon jó l  és használha
tóén, igen kis költségvetéssel. A bútorzat és fe lszerelési piacok i s 
merete, a színek gondos és értelmes felhasználása és az anyagok ta
pasztalt kezelése mind az építész, mind a belső tervező részéről az 
elcsüggesztő költségvetéstől kellemes, hasznos és nagyon használható 
könyvtárt alakíthatnak. Könnyű feladat korlátlan költségvetéssel von
zó könyvtárépületet létrehozni: nagy találékonyságot kiván azonban a 
korlátozott költségvetés legyőzése, hogy vele ugyancsak sikeres ered
ményt tudjunk elérni. Viszont a különlegesen nagy teremtőerő fö lö tt  
érzett öröm is arányosan nagyobbo

Ha már megállapították, hogy melyek az alapvetően fontos beren
dezési tárgyak, akkor az erről készült jegyzéket csatolni kell az á l
talános költségvetéshez, fe ltéve , hogy ez már elkészült. Ha azonban a 
felszerelés és bútorzat költségvetését még csak ezután fogják megálla
pítani, akkor meg kell határozni az előzetes költségvetési előirány
zatokat. I tt  ie nélkülözhetetlen segítség az elérhető piacok ismerete, 
ha azonban erre vonatkozó szakszerű útmutatást nem lehet kapni, akkor 
a könyvtárosnak éa más fe le lős  személyeknek kell a szükséges kutatáso
kat 3lvégezni és ezsk alapján dönteni. Kereskedőket kell megkérdezni 
és irodalmat tanulmányoznij ahol lehetséges, ott a már meglévő szab
ványos könyvtári felszereléseket le meg kell vizsgálni. A je len leg i, 
tételenként történő dollárengedélyezés a legnehezebb olyan egyén szá
mára, aki járatlan a berendezési tárgyak szerkezetének technikai ér
tékelésében -  különösen a tartósság szempontjából -  annál is  inkább, 
mert a könyvtáros felelőssége nem szűnik meg azzal, hogy megveszi a 
bútorzatot és bersndezi a könyvtárat, hanem kiterjed a jövőre i s ,  első-
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sorban a fenntartási költségeket és a felszerelés tartósságát tekint
ve.

Ha a könyvtáros egyedül intézi a berendezés kiválasztását és meg
véte lét, akkor bizonyos külön tudakozódásokra is  szükség van0 A bútor
zatnál a szerkszet, a fe lü let és a külalak egyaránt fontos. Nagyon 
egyszerű ugyan a különféle ajánlott mintadarabok megvétele, de nagyon 
nehéz megállapítani a szerkezeti elemek ismerete nélkül, hogy ezek 
mennyire tartósak. Egy bútordarab rendszerint csak annyira erős, mint 
benne a leggyengébb illeaztéa ; az i l lesztés  hibái azonban gyakran csak 
egy-két, sőt öt év múlva jelentkeznek. Éppen ezért tartóssági szempont
ból leghelyesebb ha a kiválasztásánál a vállalat hírnevéből indulunk 
ki. Befejezésül mondjuk meg, hogy van számos szokványos fe lü le t i  meg
munkálás, kezdve a meleg és hideg lakkozástól, az égetett fénymáz-rend- 
szeren át egészen az olajos fényezésig. Ezeket összehasonlítva kellene 
megvizsgálni, hisz kétségtelen, hogy a könyvtárosnak rendelkezésére 
állanak több gyár gyártmányai is .

A harmadik tényezőről, a bútorzat külalakjáról, szépségéről sokan 
azt hiszik, hogy az magától jön. A könyvtár cé lja  több lehet, mint az, 
hogy egyszerűen csak lehetővé teszi a kultúra megszerzését. Az általa 
nyújtott környezet segítségével kimutathatja esztétikai vezetőszere
pét a főiskola vagy egyetem életében. Épülete, berendezése, színei és 
légköre elért kulturális színvonalunk élő és állandó k ife jező i lehet
nek és mutatói annak a ma is  é l8 erőnek, mely létrehozta és létrehozza 
azt. Ezért nagyon fontos a tervezésnél a berendezés és az épület össz
hangja. A jó tervnek sem ép ítészeti, sem beltervezés szempontjából nem 
szabad elszakadnia a gyakorlati használhatóságtól. Valójában az arányo
san és értelmesen tervezett könyvtár /vagy bármely más épület/ igazi 
mértéke ennek a kölcsönösségnek sikere.

Annak megállapítása, hogy ml a jó  és mi a rossz terv, mi a jó  vagy 
rossz íz lé s ,  természetesen egyéni kérdés, ami végelláthatatlan viták
hoz vezetne. A belső berendezés terveinek elbírálásánál azonban sok mű
vészi éa építészeti intézmény segítségét igénybe lehetne venni, melyek 
lelkesen adnának tanácsot és bírálnának, ha a könyvtárosnak végül is  a 
terv minőségével kapcsolatban kételyei támadnak.

Keveset a technikai fe lszere lésrő l is  kell mondanunk. Feltételez
hető, hogy a könyvtárigazgató saját tapasztalatai és más könyvtárak ve
zetőivel fo lytatott tapasztalatcsere alapján meg tudja állapítani, me
lyek a költségvetés keretén belül beszerezhető legmegfelelőbb technikai 
felszerelések.

Másik, gyakran elhanyagolt feladat a színek és anyagok összehan
golása az épülettel. Ez nagyon fontos feladat. Éppen úgy, amint a ke
reskedelmi létesítmények nagyon fontosnak tartják a színek kiválasztá
sát, mert a legelőnyösebb lélektani hatást akarják e lérn i, éppen Így 
a könyvtártervezéenél is megfelelő figyelmet kell ennek a résznek szen
te ln i. Az alaphangulat, melyet a könyvtár belsejének tükröznie k e ll ,  
a nyugalom és a feszültség feloldásának hangulata. Ez azonban egyálta
lán nem je lenti azt, hogy a sötét színeknek kell uralkodniok. Ellenke
zőleg, sok nagyon eredményesen működő könyvtárnál v ilágos, vidám sz í
neket alkalmaztak; ezek a színek a belépő személynél azonnal a meg
könnyebbülés érzését váltják ki. Függetlenül az időtől a külső nagy
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üvegfelületek kellemes benyomást adnak j az olvasótermek és a könyvtár 
más részlegei meleg, otthonos, nyugalmas légkört áraszthatnak. Semmi 
alapja ^incs annak, hogy azt higyjük, helyes az a régi felfogás, mely 
szerint a komor színek, kemény, kényelmetlen székek és i jesztő , csen
des légkör a zavartalan tanulmányok alapja.

Sőt, igen gazdag színskálák is alkalmazhatóak, ha értelmesen van
nak elrendezve, ás bizonyos alapvető korlátokat tekintetbe vesznek.Ha 
erős színeket terveztek, e l kell kerülni a nagy kontrasztokat, kivéve 
azonban a termekben, ahol határozottan drámai hatást akarunk elérni. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a színek az épület integráns részét 
képezik, s ugyanakkor ők adják a hátteret a berendezéshez és a benn- 
lévőknek. Gondos tervezéssel az erős színek segítségével éppen úgy e l 
érhető, mint elmosódott színárnyalatokkal. A szükséges felszerelés és 
berendezés annyira sokféle a könyvtárban, hogy "mozgalmas" és zavaros 
képet ad, ha a színekkel nincs kellőképpen Összhangban. A könyvek sz í
neinek ezrei olyan vizuális benyomást keltenek, hogy a vizuális kép 
további felépítésénél ezt is fe ltétlenü l tekintetbe kell venni. Mind 
a mesterséges, mind a természetes fényforrásból származó fénykontrasz
tok sem hanyagolhatók e l .  Ott például, ahol kis ablakokat alkalmaztak, 
a fénykontraszt közvetlenül az ablak körüli színekre hat. Ennek kö
vetkeztében, minél világosabbak a színek az ablak fala mentén, annál 
kisebb a kontraszt élessége. A színek intenzitását a fényreflsxek 
mennyiségével együtt kell megfigyelni és tekintetbe kell vennünk azt 
a törvényt, hogy a fény a fényforrás távolságának négyzetével csökken, 
s ezért a színek pontos intenzitását a fényforrástól való távolsággal 
kell mérni.

Az érzékelést először a szinkörnyezet tudatalatti felfogása adja, 
s ezért valahányszor először lépünk egy épületbe, bizonyos alapbenyo- 
mást nyerünk.Akármi Í3 a kívánt hatás -  megnyugtató vagy Ügető, e l 
ernyesztő vagy serkentő -  már az épület felépítésénél ennek a hatásnak 
elérésére kell törekednünk: a könyvtár egészének mindenekelőtt az á l
landóság légkörét kell sugároznia. Ehhez a színek folytonossága is 
hozzájárul. Ha az általános színösszeállításban változásokat hajtunk 
végre, akkor ezeknek a változásoknak olyan finomnak kell lenniök,hogy 
közvetlenül észre se vegyük. Az épület, mint egész, építészetileg 
egyetlen egység, és ezért a szineknek is ezt az egységet kell tükröz
niük* Ha ez nincs Így, akkor elvesztjük a könyvtárnál vagy bármely máa 
épületnél a funkcionális egységet.

Még sok mindent lehetne a színekkel és a többi járulékkal kapcso
latban mondani, ha egyöntetű belső képet akarunk létrehozni. A színek 
elsődleges fontosságát semmiképpen sem lehet tagadni, mert ez a hát
tér adja meg végeredményben is  az érzelmi benyomást, melyre ez általá
nos hatás és végül a könyvtár sikere felépül.

= College and Research Libraries, 195&. 3«sz. ??1-T35» és 238. 1.


