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A  tanulmány elméleti koncepciót és gyakorlati mintát nyújtó összefoglalás 
a könyvtárügy országos tervezésére a latin-amerikai országok számára. Nagy 
segítséget jelenthet valamennyi olyan ország művelődés- és tudománypolitikai, 
könyvtári szakemberei számára, ahol most kerül napirendre a könyvtárügy orszá
gos megszervezése.

A  magyar könyvtárosok számára két okból is érdekes az elolvasása. Első
sorban tanulmányozhatjuk azt a nehéz utat, melyet a magyar könyvtárügynek is 
be kellett járnia a felszabadulás után, míg kialakította egységes szervezetét, ki
építette az egymáshoz kapcsolódó szolgáltatások rendszerét. A  másik tanulság, 
hogy manapság a fejlődő országok nagy természetességgel választják a közpon
tosított hálózati rendszert, könyvtárügyük fejlesztési irányzata nak megválasztása 
során, ami közvetett elismerést jelent a hálózati rendszer kialakításában úttörő 
munkát végző szocialista könyvtárügy számára.

A  tanulmány hosszú beveze tő j ének  első része a könyvtári szolgáltatá

sok és a gazdasági, társadalmi fejlődés közötti Összefüggéseket tárgyalja a kü

lönböző könyvtártipusok szerinti tagolásban. A  bevezető fejtegetések második ré

sze a tervezéskor figyelembe veendő szempontokat taglalja. Egészében színvona

las eszmefuttatás -amely elsősorban Latin-Amerika könyvtári problémáira van te

kintettel- a különböző könyvtártípusoknak a társadalom életében betöltött, illetve 

kívánatos szerepéről. A  tömör meghatározásokat mindig a könyvtárügy egészének 

funkcióiból bontja ki. Újdonságokat nem tartalmaz, de jó elméleti alapot teremt az 

utána következő fejtegetések számára és definíciói is hasznosak lehetnek.

Általánosabb érdeklődésre azonban inkább a tanulmány második része tart

hat szamot. Ott fejti ki a szerző a könyvtári tervezés főbb alapeiveit, technikai 

folyamatát, < a tervezés fázisait, könyvtártipusok szerint is bontva anyagát.
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K önyvtári szolgáltatások, te rvezésén ek  elvei
A  könyvtári szolgáltatások tervezése része az oktatás tervezésének. Nem 

öncél, hanem bizonyos célok teljesítésének eszköze, amely a közösség és az 

egyén fejlődését szolgálja*
A  tervezés állandóan alakuló folyamai, amely nem fejeződik be a fejleszté

si terv elkészültével, hanem hatályba lépése Lián is állandóan értékelni és módo

sítani keik
A  könyvtári szolgáltatások, amelyek -a  szerző szerint- az oktatásügy ter

vezésének részét képezik, még nem nyerték el az oktatásügy tervezőinek jogo

san kiérdemelt figyelmét. Még ki kell alakítani a könyvtárügy tervezésének elveit 

és tevékenységi formáit az oktatás tervezésénél szerzett tapasztalatok alapján*

A  könyvtárügy országos tervezésébe képzett, vezető könyvtárosokat kell 

bevonni, akik közgazdászokkal, szociológusokkal, oktatási szakemberekkel együtt 

az országos fejlesztési tervek ismeretében, készítsék el az átfogó tervet. A  

szerző megjegyzi, hogy a latin-amerikai könyvtárosoknak jelenleg nincs megfe

lelő képzettségük ahhoz, hogy ezt a felelességteijes munkát el tudják végezni, 

ezért az UNESCO tanfolyamot fog rendezni az egyetemi végzettségű és kellő ta

pasztalattal rendelkező könyvtárosok számára. Ez a tanfolyam kvalifikálni fogja 

őket, hogy saját országukban a tervezési feladatokat megoldják és egyben az 

UNESCO tervezési feladatait a többi tagállamokban is segítsék.

A  szerző valószínűnek tartja, hogy az oktatásügy irányitól megkísérlik a 

könyvtári szolgáltatások tervezésének beolvasztását az általános oktatási tervek

be. Ha ez megtörténik, akkor a könyvtárosok kizárólag arra szorítkozhatnak, 

hogy a mások által elkészített terveket végrehajtsák. A  könyvtárosoknak éppen 

ezért olyan képzettséget kell szerezniök, hogy a kormányzati szervek rájuk bíz

zák a könyvtárügy megtervezését. Újabban a kormányzati szervek Közép— és 

Dél-Amerika országainak többségében nagy érdeklődést mutatnak a könyvtárügy 

és szolgáltatásai iránt. Konferenciáikat szerveznek, anyagi és pénzügyi alapot bo

csátanak rendelkezésre a könyvtári szolgáltatások megszilárdításához és kiter
jesztéséhez.

A  jó tervezés előfeltétele, hogy a kormányzati szervek a legjobb szakembe

rek bevonásával testületet hozzanak létre, a könyvtári szolgáltatások országos 

méretű megszervezésére. Ezt a testületet kellő számú műszaki és adminisztratív 

személyzettel lássák el, és a szükséges pénzösszegeket bocsássák rendelkezé
sére.

A  tervezés fázisai
A  tervezés mindig kétfázisú: normatív és működési.  Vagyis a) a 

könyvtári szolgáltatások létrehozásának, működtetésének .és kiterjesztésének ál
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talános és speciális céljait határozna meg a lehető legkülönbözőbb alternatívák

ban; b) stratégia létrehozása, amely biztosítja a rendelkezésre álló emberi és 

anyagi források hatékony és racionális felhasználását*

A  tervezés folyamata.

J\ könyvtári szolgáltatások fejlesztési tervének elkészítése során a követ* 

kező feladatokat kell elvégezni: a tapasztalatok vizsgálata, a helyzet felmérése, 

az igények meghatározása, a pénzügyi szükséglet megállapítása, programozás, a 

tervezet nyilvánosságra hozása, végrehajtás és kiértékelés és pénzügyi ellátás.

A  tapasztalatok v iz sg á la ta

Nem lehet túlbecsülni olyan racionális könyvtári szolgáltatás programozásá

nak bonyolultságát, amelynek minden lakos igényét, korra, foglalkozásra vagy mű

veltségi fokra való tekintet nélkül ki keU elégítenie. Minden megszerzett tapaszta

latot tanulmányozni keli, mert semmi sem veszélyesebb annál, mint ha túl gyorsan 

próbálnak cselekedni.

A  tervezőknek rendelkezniük keLl a más területen tevékenykedő tervezők 

tapasztalatainak dokumentumaival, hogy azok sikereiből és kudarcaiból profitálhas

sanak. tanulmányozni kell a szakemberek vitáit és ajánlásait. Meg kell szerezni 

a könyvtárosok, oktatók, szociológusok, közgazdászok stb. véleményét, összeha

sonlításokat keU végezni más országok könyvtári szolgáltatásaival, a kiküldött 

szakértők jelentéseit meg kell vizsgálni stb. A  könyvtárosoknak bizonyára nem 

kell megmagyarázni, milyen elégtelen lehet az az intellektuális erőfeszítés, amelyet 

megfelelő dokumentáció nélkül végeztek.

Helyzetm egáUapitás
A  helyzetmegállapitás az a tervezési szakasz, amelynél a könyvtári szol

gáltatások különböző szinten természetüknek, szerkezetüknek és jelenlegi hely

zetüknek megfelelően elemzésre kerülnek. Bonyolult feladat, amelyet a megbízha

tó statisztika hiánya nehezít meg.

A  helyzetmegállapitásnak a következőket kell magában foglalnia:

V i z s g á l a t o k

Olvasási szokások és szintek.

A  bibliográfiai források racionális felhasználására vonatkozó képesség meg

állapítása azoknál, akik már részesültek vagy jelenleg részesülnek rendszeres 

oktatásban.

Bibliográfiai források használata a tanítók és a közép- és felsőfokú isko

lák diákjai körében.
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A  műszaki lés tudományos dokumentáció felhasználása a kutatóknál, doku

mentációs nehézségek, a könyvtárak által nyújtott szolgáltatások halárak 

A  könyvtári szolgáltatások hatékonysága*

A  különböző szintű könyvtári szolgáltatások szervezete és a politikai, ok

tatási és akadémiai hatóságok által való elismertségük foka.

A  szóbanforgó ország és más országok könyvtári szabályzata.

Kapcsolatok az egyetemi és szakkönyvtárak, a dokumentációs központok 

és a tájékoztató szolgáltatások kozott.

A  könyvtárosok szakmai képzése, könyvtártudományi iskolák tanmenete, a 

diploma értéke.

A  könyvtári! technika helyzete.

Ellenőrzés
A  helyzetmegállapitáshoz szükség van a meglévő állapot vizsgálatára a kö

vetkező szempontok szerint:

Mennyiség i  szempont

Megoszlás szerinti térkép, amely megmutatja azokat a közösségeket, ahol 

könyvtárak vannak, továbbá a meglévő könyvtárak számát, típusait és elhelyezé

süket.

A  különböző tipusu könyvtárak dokumentumainak száma kategóriák szerinti 

bontásban.

Az egyes könyvtárakban dolgozó könyvtárosok, segédszemélyzet, adminiszt

rátorok és kisegítők száma, a könyvtártípusok szerint bontva.

A  könyvtáriátogatók száma könyvtártipusok szerint, a földrajzi hely megjelö

lésével.

Az állomány évi gyarapodása, a beszerzés módja szerinti bontásban (vásár

lás, ajándék, csere stb.) könyvtártípusonként.

A  kölcsönzők száma és százalékaránya könyvtártípusonként.

A  könyvtárépületek alapterülete könyvtártípusonként.

Bútorzat és felszerelés könyvtártípusonként.

Szállítóeszközök: a használt jármüvek száma és típusa, beleértve a mozgó

könyvtárakat is.

Minőségi  szempont

Személyzet: diplomával rendelkezők, esti vagy levelező utón végzettek, 

külföldön tanultak száma, idegen nyelvet beszélők vagy olvasók számai konyv-
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tárban dolgozó könyvtárosok szakirodalmi munkássága, -Az adatokat könyvtártí

pusok szerint keli táblázatokba foglalni,

Gyűjtemények: minőség a könyvtártípus viszonylatában, tartalom és tulaj

donság szerint; referensz munkák; periodikus kiadványok, különösen a tudomá

nyos és műszaki vonatkozásuak,
Épületek: elhelyezés, kapacitás, megfelelőség, tisztaság, esetleges bővíté

sek*

Bútorzat és felszerelés minősége.

Sokszorosításhoz, restauráláshoz, kötészethez stb. a megfelelő berendezés 

minősége és mennyisége.
A  válogatás, gyarapítás, katalogizálás, osztályozás és kölcsönzés munka- 

szervezete.

Összehangolás és könyvtárközi együttműködés.

Az általános iskolai oktatás, a felnőttoktatás, a közművelődés, szakmai és 

felsőfokú oktatás, valamint a kutatási igények kielégítésének foka.

Milyen mértékben igyekszik a gyarapítási eljárás olyan tájékoztatás beszer

zésére, amely a gazdasági és szociális fejlődés céljaira sürgősen szükséges.

A  közösségek, ifjúsági szervezetek, szülői munkaközösségek stb. érdeklő

désének foka a könyvtári szolgáltatások fejlesztése és használata iránt.

Szervezet i  szempontok
A  hálózatba szerveződés foka.

A  különböző könyvtártípusok szervezete és működése, függőségi viszonyaik.

A  könyvtári szolgáltatások fejlesztése és kiterjesztése terén végzett erőfe

szítések h atékonysága.
A  könyvtári törvények és szabályzatok hatékonysága és alkalmazása.

Szolgálat előtti képzés, specializálódás, szolgálat alatti képzés és a könyv

tári személyzet védelme.
Közvetítő szervek hatása a könyvtári szolgáltatások elősegítésében, ifjúsági 

mozgalmak szerepe, a közösség részvétele a könyvtári kampányokban.

G a z d a s á g i  szempontok

A  könyvtári szolgáltatás számára biztosított összeg a Művelődésügyi Minisz

térium, az egyetemek és intézmények költségvetéséből.

A  politikai-adminisztratív szervek pénzügyi hozzájárulása a könyvtári szolgál

tatások fejlesztéséhez és kiterjesztéséhez.

Egyenes adók a könyvtár támogatására: évi hozam.

Önkéntes hozzájárulások a könyvtárak! létrehozásához, fejlesztéséhez és fenn

tartásához.
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Az olvasók által űzetett illetmények.

Nemzetközi szervezetek gazdasági és műszaki segítség nagysága*

-Az igények meghatározása, és pénzügyi megvalósításuk.
Ez a szakasz magába foglalja annak meghatározását, hogy milyen könyv

tári szolgáltatások szükségesek ahhoz, hogy a társadalom igényeinek eleget te

hessenek, tekintetbe véve az ország gazdasági és szociális fejlődésének irá

nyát.

K önyvtári szolgáltatásokat te rvező  intézet
Ez az iroda magasfokon kvalifikált személyzettel, szakembereket, segéd- 

munkaerőket, titkárokat, kisegítő személyzetet és felszerelést igényel.

Országos könvvtárüsvi intézet
Olyan országos szakintézményt kell fel állítani, amely a könyvtári szolgálta

tásokat tervező intézet által elkészített terveket végrehajtja* és mint az ország 

könyvtárainak adminisztratív és technikai központja működik. Működhet magában 

a Művelődésügyi Minisztériumban, a Nemzeti Könyvtárban vagy más szervezet

ben, amely lehetővé teszi, hogy minden szinten dolgozhasson. Az intézetet szek

ciókra keH felbontani, hogy ellássa a könyvtárak különböző típusait. Hozzáértő 

technikai személyzettel kell rendelkeznie, hogy megállja a helyét a válogatás, 

gyarapítás, katalogizálás, osztályozás, audio-vizuális felszerelések elrendezése, 

azoknak terjesztése, tájékoztatási szolgáltatások megszervezése, könyvtári együtt

működés, szolgáltatások ellenőrzése stb. különböző szempontjainak érvényesítése 

soráru
A  szakemberek, a segéderők és a kisegítő személyzet száma, valamint a 

felszerelés mennyisége a helyi feltételektől és a könyvtári szolgáltatásokhoz al

kalmazott szervezés módszerétől függ.

A  könyvtári szolgáltatások fejlesztésének tanácsadó testületé
A  tanácsadó testület, amely általános, közép- szakiskolai és egyetemi ok

tatás vezetőiből, kutatókból, közgazdászokból és szociológusokból áll, hasznos 

intellektuális és tudományos hátteret biztosit. A  könyvtárügyi intézet gondoskodik 

a titkársági teendőkről, igy a tanácsadó testület kiadásai a testületi tagoknak ki

fizetendő konzultációs költségekre és a kiadványok költségeire korlátozódnak.

Nemzeti Könyvtár
A  latin-amerikai könyvtári szolgáltatások tervezési szakembereinek tanács

kozása a Nemzeti Könyvtár feladataként a következőket javasolta:

A  nemzeti könyvtermés gyűjtése és megőrzésének biztosítása, amelyhez 

más forrásokon kiviÜ megkapja azoknak a kiadványoknak példányait, amelyek a 

szerzői jogi törvény értelmében letétbe kerülnek. (Tulajdonképpen kötelespéldány. 

-  Szerk.)
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Gondoskodnia, kell az állampolgárok és a külföldi olvasók és kutatók meg

felelő és hatékony tájékoztatási szolgáltatással való ellátásáról. Ezért beszerzi 

a szükséges általános gyűjteményt, a referensz munkák gyűjteményét, központi 

katalógust készít az ország valamennyi könyvtárának állományáról, összeállítja a 

nemzeti bibliográfiát és e feladatai ellátásához szükséges egyéb bibliográfiákat.

Megszervezi a nemzeti és a nemzetközi kiadványcserét,

Központilag intézi a külföldi könyvtárakkal való könyvtárközi kölcsönzést.

Koordinálja a kiadványok beszerzését, beleértve a folyóiratokat is, mind

azon könyvtárak között, amelyek a könyvtári szolgáltatások fejlesztésének tervé
hez csatlakoztak.

Központosítja a kiadványok katalogizálását és osztályozását, és biztosítja 

a katalóguskártyák szétosztását.

Együttműködik, amikor ezt saját szervezete és a tervezés fejlesztése meg

kívánja, az iskolai és közművelődési könyvtári szolgáltatások kiterjesztésében 

és megjavításában*

Ennek alapján, és a helyzetmegállapitás tükrében a tervezők megállapíthat

ják a Nemzeti Könyvtár szükségleteit. Ezek meglehetősen különbözőek lesznek, 

annak megfelelően, hogy a Nemzeti Könyvtár felelős-e vagy sem a közművelődé

si és iskolai könyvtári szolgáltatások központi irányításáért.

Nehéz feladat az állomány, a felszerelés és a szükséges személyzet pénz

ügyi fedezetét felbecsülni, kivéve, ha ezt a nyújtott szolgáltatások és a poten

ciális felhasználók számának alapján végzi az előzőleg létrehozott normák alap

ján. Néhány általános adaton kívül még nincsenek érvényes normák a latin-ame

rikai országok számára. A  tervező intézetnek önmagának kell e sztenderdeket 

kidolgoznia. -Az alkalmazáshoz vagy a szükséges módosításokhoz fel lehet hasz

nálni olyan szabványokat, amelyeket testületek, mint például az IPLA készítettek,

* •

A  követelmények megtervezéséhez viszonyítási alapul szolgál: az általános-, 

közép- és szakiskolába beiratkozott tanulók és az Írástudó felnőtt lakosság.

Közművelődési könyvtárak feladatai
Mindenki számára szabad olvasást kell biztosítani, tekintet nélkül vallásra, 

fajra vagy politikai felfogásra! aktív részt kell venni a közösség kulturális prog

ramjaiban; gondoskodni kell berendezésekről olyan iskolák számára, ahol nincs 

könyvtár, együtt kell működni a felnőtt analfabetizmus elleni küzdelemben.

A  könyvtárak tervezésekor számításba kell venni a szükséges könyvek és 

más dokumentumok számát, a könyvtárosok és könyvtárosianitók számát, a megfe

lelő helyiségeket, felszerelést, szállítást, felülvizsgálatot és különféle költségeket;
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számolni kell olyan tényezőkkel* mint a. hírközlés, népességi eloszlás, vidéki kö

zösségek, az egyes területek gazdasági és szociális fejlettsége, a lakosság et
nográfiai Összetétele stb.

Az oktatási és demográfiai statisztikák alapulvételével, az előbb említett 

szabványokat kell alkalmazni, hogy a felszerelésre és anyagra a szükséges ösz
áz egeket meghatározhassák*

Az általános költségek növekedni fognak a könyvtáji szolgáltatások növeke

désével és ennek megfelelően, a teljes költségvetésbe is beieszámitódnak.

Iskolai könyvtárak feladatai
Segiteniök kell az általános és középiskolák tanárait oktatási munkájukban; 

segiteniök kell a tanulókat iskolai oktatásuk, tanulásuk megjavításában és befejezé

sében; közművelődési könyvtárként működjenek ott, ahol ilyen nincs*

Egyetem i é s  szakkönyvtárak
Legnehezebb meghatározni az egyetemi és szakkönyvtárak, valamint a tudomá

nyos kutatói munkát szolgáló könyvtárak igényeit* Nem lehet pl* á l ta lán o sság 

ban megszabni az egyetemi oktatás és a kutatás minimális igényeinek kielégíté

sét szolgáló dokumentumok számát és összetételét.

A  latin-amerikai könyvtárosok Quito-bán megrendezett konferenciája az 

alábbiak szerint határozta meg e könyvtárak funkcióit*

Az egyetemi könyvtárak feladata olyan tájékoztatási szolgáltatások

ról gondoskodni, amelyek az egyetemi oktatást egészében és a kutatási igénye

ket minimálisan kielégítik.

A  szakkönyvtárak  feladata az általuk kiszolgált intézményeket a szak- 

tanulmányok és kutatásokhoz szükséges könyvtári szolgáltatásokkal ellátni.

E célok eléréséhez az egyetemi és szakkönyvtáraknak nem csak könyvek

re van szükségük, hanem magas képzettségű személyzetre, megfelelő épületre 

és berendezésre, olyan központi szervezetre, amely a megfelelő és rendelkezés

re álló források helyes használatát biztosítja, és csere utján beszerzi a hiány

zó dokumentumokat*

P r o g r a m o z á s

Amikor az országos könyvtárügyi szolgáltatások céljait, feladatait meghatá

rozták és a helyzetmegállapitásokat elvégezték, az igényeket felmérték és a 

költségeket megállapították, a tervező intézet előkészítheti a könyvtári szolgálta

tások fejlesztési tervét, különös tekintettel a jövőbeni és jelenlegi feltételekre.

A  jövő a céloktól és feladatoktól', függ; a jelent a könyvtárak gazdasági és szo

ciális fejlesztési Igényei határozzák meg, valamint korlátozottan az emberi és 

pénzügyi források.
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A  feladatok nem a könyvtári tervező akaratától fiíggenek, azt menrryíségi- 

leg a magosabb politikai és kormányzati határozatok irányítják. I/atin--Amerikában 

korlátozza a tervezőket a gazdasági források elégtelensége és a szakképzett 

könyvtári személyzet majdnem teljes hiánya. Ugyanakkor az egyes országok 

kormányhatóságai elsőbbségi jogot biztosítanak olyan létfontossági tényezőknek* 

mint az oktatás, közegészségügy, hírközlés stb.

A  tervező már ismeri a jelenlegi könyvtári helyzetet: a mennyiségi és mi

nőségi forrásokat és a szolgáltatások költségeit. Ismeri az igényeket és a ki

elégítésükhöz szükséges körülbelüli költségeket. Tudja, Hogy az állami fejleszté

si és beruházási keretekből milyen pénzügyi támogatásra számíthat az ország 

kö rryvtárügye.

A  tanulmány mintát ad a fejlesztési program elkészítéséhez. Megjegyzi, 
hogy ajánlatos 10 éves terveket készíteni, amelyeket 2, 3 és 5 évekre lehet fel
osztani, tehát rövid, közép és hosszúlejáratú tervekre.

A  továbbiakban részletesen ismerteti a terv felépítését és az egyes feje
zetek tartalmát, ami lényegében a fentebbi részletesebb fejtegetések összeáHitá- 
sa. A  sorrendre nézve a következőket javasolja:

a/ Bevezetés: háttér és módszertan; b/ Célok, feladatok és tervek; 
c/ Struktúra; d/ Személyzet; e/ Törvény; f/ Könyvtári szolgáltatások szervezé
sei g/ Költségek.

Végrehajtás é s  kiértékelés
Amikor a tervet jóváhagyták, azt végre is kell hajtani. Ez az e célra fel

állított végrehajtó testület feladata. Minden tervnek van egy M változó jellegű ho

rizontja”, vagyis soha nem végleges, hanem a tapasztalatok alapján javítani kell

rajta. Elkerülhetetlen az oktatás, kutatás és fejlesztés változó feltételeihez és 

igényeihez való igazodás is.

A  végrehajtás folyamán a terv rövidlejáratu része adja a legsürgősebb és 

alapproblémákat (törvényhozás, személyzet oktatása, végrehajtó testületek létre

hozása stb.). Ezeket el kell végezni annak érdekében, hogy a közép- és hosz- 

szül ej áratu terv feladatait meg lehessen oldani. A  kezdeti rövidlej áradu terv idő

szakában helyes volna néhány könyvtárat létrehozni és a központi szolgáltatá

sok nyújtását megkísérelni, persze korlátozott mértékben. Helyes továbbá az 

elért megoldások megvizsgálása is.

Ez a nehéz korai periódus adminisztratív és technikai reformokat tesz * 

szükségessé, pl. az előző könyvtári rendszer és szolgáltatások minőségi meg

javítását és a személyzet újbóli képzését, hogy azok a tervben megszabott uj 

kötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni. Meg kell győzni az oktatási hatóságo

kat az uj rendelkezések előnyeiről; adminisztratív intézkedéseket keU tenni, Hogy 

a közép— és hosszú lejáratú terv számára az utat előkészítsük és lehetővé te—
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gyük a céljául kitűzött mennyiségi és minőségi mutatók eléréséi*

A  terv végrehajtás közbeni kiértékelése feltétlenül szükséges, hogy a ter

vezés hatékonyságát ellenőrizni és a szükséges módosításokat végrehajtani le

hessen* Az eredményeket Össze kell hasonlítani a kitűzött célokkal*

P én zü g yi e ’ látás
Ezideig még nem készült tanulmány «arra vonatkozóan, hogy Latin- A* ̂ eriká

ban milyen százalékarányban támogatják az iskolai, közművelődési és nemzeti 

könyvtárakat az állami, regionális és városi kö ltségvetésbő l.  Ez a százalék- 

arány azonban igen fontos minden könyvtári fejlesztési terv elkészítésénél* Ki

induló pontnak az oktatási célokra jóváhagyott költségvetés 4 százalékát lehet 
tekinteni*

A  Mendoza-i konferencia javasolta, hogy az egyetemi költségvetés 5 szá

zalékát használják fel könyvtári szolgáltatási célokra*

Rögzített százalékarány ártalmas lehet a jövőbeni erőfeszítésekre, hogy na

gyobb összeg jóváhagyását kérjék* Ezért a 4, illetőleg 5 százalék csak viszony

lagos megjelölés, amely csupán tárgyalási alapként szolgál.

Sp eciáli s adók

Ezek forrásai lehetnek egy esetleges pénzügyi segélynek* Kuba például 

^gyönyörű Nemzeti Könyvtárát és annak felszerelését annak az egyenes adónak 

köszönheti, amelyet minden zsák exportált cukorra kivetettek és igy rövid néhány 

év alatt rendelkezésre állt a szükséges pénzösszeg*

Ingyenes és fizetés ellenében történő szolgáltatások

A  szolgáltatások a lehetőség szerint ingyenesek legyenek* Azonban emlé

keztetni kell arra, hogy Latin-Amerikában számos közművelődési könyvtár műkö

dését baráti hozzájárulásoknak köszönheti és a beiratkozási költségek néhány 

egyetemen rendszerint nagyon csekély összeget jelentenek ahhoz, hogy a könyv

tári szolgáltatásokat fedezzék* Az állami bevétel ezen esetleges forrásaira azon

ban számítani kell, különösen a terv első éveiben, amikor a könyvekbe, felszere

lésbe és épületekre beruházott összegek viszonylagosan magasak*

Pénzügyi háttér a nemzeti szerveknél

A  kulturális szövetségek, magán alapítványok, cégek és a szakszerveze

tek olyan esetleges forrásai a pénzügyi támogatásnak, amelyeket meg kell vizs

gálni. A  szülői munkaközösségek ( amelyek számos országban támogatják az 

általános iskolákat) az ifjúsági szervezetek, a szakszervezetek és más társa

dalmi szervek támogatják a nemzeti oktatás megnövekedett kiadásait és ameny- 

nyiben megfelelően ösztönzik őket, sokat tehetnek a könyvtári szolgáltatásokért 

is. A  kiadó?, szövetségek is potenciális forrásai a pénzügyi támogatásnak, miután
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egy pénzügyileg támogatott könyvtári szolgáltatás a legjobb gazdasági alap min

denféle kiadói üzleti tevékenységnek, ( A  tokiói szeminárium bizonyította befbogy 

az Egyesült Királyságban kiadott gyermekkényvek 80 százalékai, az Egyesült 

Államokban kiadottak kb. 90 százalékát a könyvtárak szerzik be.)

F o rg a lm i d u g ó  a  B r it ish  M u se u m b a n

— igy lehetne leginkább jellemezni 
azt a problémát, amellyel Nagybritanrüa 
e híres múzeuma jelenleg szinte kilátás
talanul küzd. -Az óriási értékeket felhal
mozó múzeumban és könyvtárában las
san legnagyobb érték a férőhely lesz. 
Minden egyes kiállított tárgyra 9 olyan 
tárgy esik, amelyek dugig tömött raktá
rakban elásva a British Museumnak 
mint kulturális repozitóríumnak jelentősé
gét erősen csökkentik.

A  tárgyaknak az embereket kiszo
rító szerepe méginkább jelentkezik a 
könyvtárban, ahol több mint 9 milliós ál
lomány mellé egy mindössze' 390 férő
helyes olvasóterem járul. Be kellett ve
zetni a M sponsorship systemtT megoldást, 
tehát az ajánlási rendszert, ami viszont 
azt eredményezte, hogy a nemzeti könyv
tárt a tudósokon kívül más már nem 
használhatja. És azok is csak nagyon 
nehézkesen, mert olykor két óra hosz- 
száig is kell egy— egy könyvre vámiok. 
Ennek oka sem a személyzet elégtelen
sége vagy hanyagsága, hanem az, hogy 
a könyvek egy része stó szólva álamért 
a köteles példányok évente mintegy 
2400 folyóméter uj polcot kívánnának.

A  munkahelyek körül is szomorú 
képet nyújt a helyhiány. Az 1425 főnyi 
személyzet közül sokan olyan ablaknél
küli lukak bán dolgoznak, ahol csak ven
tillátor állandó járatása mellett lehet tar
tózkodni. Ilyen körülmények között ren
dezték meg -Írja a Times-a centenáris 
kiállítást Marx Károly emlékére, aki 
A  tőke nagy részét a British Museum 
olvasótermében irta, és ilyen munkahe
lyeken készül a 263 kötetes General 
Catalogue of Printed Books, amely a 
könyvtár 1455 és 1955 között megje
lent összes nyugati nyelvi! könyveit tar
talmazza.

Részben a túlzsúfoltság az oka az 
épület elhanyagoltságának is. Nemrég 
olvasóinak nagy derültségére a Times 
beszámolt arról, hogy kóbor macskák 
tömege él, szeretkezik és pusztul a mú
zeum alagsorának légaknáiban — és a 
rozsdásodó vastetőzet is őrzi helyenként 
még a náci bombatámadások nyomait.

Az egyre súlyosbodó problémák 
megoldására a muzeum immár két évtize
de foglalkozik azzal a tervvel, hogy a 
könyvtár céljaira a tér szembenlévő ol
dalán telket vásárol. Úgy volt, hogy a 
kormány e célra mintegy 5 miUió dol
lárnyi összeget engedélyez. ( A  közeli 
múlt szerzeményei között szerepel egy 
1 millió dolláros kártyagyüjtérném'! ) Ez 
év novemberében azonban a művelődés
ügyi miniszter, Pairick G-ordon alker 
bejelentette, hogy a kormány elejti ezt 
a tervet. Helyette inkább azt indítványoz
ta, hogy a muzeum felesleges kincseit 
és könyveit adja át mais, több férőhely— 
lyel rendelkező intézményeknek.

A  közvélemény élesen szem be
szállt ezzel az elgondolással, s a tudós 
világ is szinte egyértelműen ellene fog
lalt állást. A  nemzeti könyvtár -  irta a 
Sunday Times -  talán legkifejezőbb 
szimbóluma az angol kultúrának. A  kul
tuszminiszter —tették hozzá mások— ez
zel erővel akár a Westminster apát
ság lebontását is indítványozhatta volna.

A  muzeum igazgatója bejelentette, 
hogy tovább is harcol az eredeti elgon
dolás keresztülviteléért — de jelenleg az 
emberi kultúra egyik legnagyobb gyűjtő
helyére fel stó szolt könyvek nehezítik meg 
a bejutást.

KELECSÉNYI Gábor
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