
fiz iskolai könyvtárak jelene ás jövője *

ARATÓ Ferenc

Több évszázados az a pedagógiai felismerés, hogy olvasás nélkül nincs 
oktatás, az iskola nem nélkülözheti a könyvtárt. Az oktatásügy és a könyv
tárügy történetileg összeforrott, elválaszthatatlanná vált. Jól szemlélte
ti ezt nagymultu iskoláink története, mert szinte a megnyitásük évében lé
tesültek könyvtárak s az iskola hírneve könyvtárának állományával együtt 
gazdagodott. Számos középiskolánk komoly nemzeti értéket képviselő könyv
tárt állított fel állandóan gazdagodó könyvállománnyal. Az egész oktatásügy 
párhuzamosan és kölcsö&hatásban fejlődött a könyvtárüggyel. A múlt század 
második felében a magyár oktatási rendszer szervezeti és tartalmi kiépülé
se serkentőleg hatott a könyvtárak fejlődésére. A népiskolai hálózat az or
szág minden helységét bekapcsolta a művelődés vérkeringésébe az oktatással 
é® azzal a követelménnyel, hogy minden iskolában legyen könyvtár.

Á szocialista iskola alapjainak lerakása, az iskola tartalmi életének 
reformja bizonyos értelemben uj fejezetet nyitott a könyvtárak életében, az 
immanens fejlődést vetette fel. Azt sürgette, ami a korszerű szocialista pe
dagógia alapelveiből következik a könyvtári tevékenységre, ami az iskolai 
könyvtárak specifikuma más könyvtárakkal szemben, A kopernikusi fordulat 
azonban még a mai napig sem következett be, mert nem gondoltuk következe- 
teaep, végig az iskola és az iskolarendszerünk megváltozott társadalmi funk
ciójának minden vonatkozásét. Az oktatás demokratizálódott, az általános is
kola szervezetileg és tartalmilag általános, a középiskola is a dolgozó tö
megek iskolája ée nem a kiváltságosoké. Felfelé tolódott az iskolai korha
tár, a korosztályok sajátságai szempontjából egységesebbé vált az alsó és a 
középfokú iskola: az általános iskolába 6-14 évesek, a középiskolába 14-18 
évesek járnak. Ennek megvannak a kihatásai a könyvek összeválogatására, a 
tanári és ifjúsági könyvállomány elhatárolására, a módszerekre. Ugyanez a 
következetlenség áll fenn bizonyos pedagógiai elvekkel is: nem voltunk és 
nem vagyunk eresek, a tanulói aktivitás, a pedagógus által munkatárssá fo
gadott tanuló elvének érvényesítésében s végső soron e két iskolaformáié té
nyezőt nem tudtuk kellően koordinálni,' szintetizálni.

* A dolgozatban felhasználtam Kisfaludi Sándor által készített anyagot is.
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Nem elmarasztalás ez, elsősorban diagnózis, s nemcsak a könyvtári mun
kára, vagy az oktatói tevékenységre vonatkozik, hanem a pedagógia minden 
szférájára és összefüggésére. A jövő kulcsát keresni csak a komponensek 
együttesében, a tanuló aktivitására épitve és azt kibontakoztatva lehet,

a korszerű eedagőgia és a könyvtári tevékenység elvi és
SZERVEZETI KAPCSOLATAI

Az ember a könyvet évszázadok óta tanulásra, az életre való felkészí
tésre használta. A szépirodalom a könyvkiadás fejlődésével azonban egyre in
kább a szórakoztatást, a szórakozva tanulást, az emberi esztétikum kiteljese
dését szolgálta. A tudomány, a technika a termelés fejlődése arra kénysze- 
ritette a modern kor emberét, hogy mindennapi tevékenységében, munkájában mun 
kaeszközként alkalmazza, akárcsak az irótollat vagy más termelő eszközt. Pon
tosabban: nemcsak úgy, hanem mint önnevelési eszközt is, A jövő szocialista 
emberének aktivitásában nagyon előkelő szerepet kap az önképzés. Ma már át
törtük azt a pedagógiai falat, hogy az iskola képes hagyományos módon a jö
vő feladataira és egy életre szólóan felkészíteni tanítványait. Céltudatos 
és tervszerű munkamegosztásra van szükség a képzés és az önképzés között, 
mert az egyénnek életében többször kell az ismereteket szelektálnia, és át
rendeznie, fel kell készülni a munkaerőátcsoporositásra. Az önmobilizáció 
készségére van szüksége, á 2,000. évet előrehozni a mába, egyrészt a jövő 
tudományának oktatásával lehet, másrészt azoknak a jellembeli tulajdonsá
goknak, képességeknek, készségeknek a kifejlesztésével, amelyek az embert 
a változó világgal, a gyorsuló idővel szembeni hatásos alkalmazkodásra, tu
datos aktivitásra képessé teszik.

A táguló világ, a gyorsuló idő és az emher véges szellemi kapacitása 
közti ellentmondás pedagógiai feloldása a tantervkészítők számára a lexi
kális anyag szelektálását s a magasfoku általános ismeretek növelését je
lenti, az egyén számára pedig az önképzés képességének fejlesztését, eszköz
rendszerének kialakítását saját erőfeszítéssel csak úgy, mint az iskola köz
reműködésével. Éppen ezért a XXI. század emberének nevelését vállaló isko
lában az iskolai könyvtár a pedagógiai tevékenység szerves tartozéka és nem 
járulékos eleme. Ebből a pedagógiai alapállásból és felfogásból következik 
a modern iskolai könyvtár célja és feladata.

A nevelői könyvtár pedagógiai jellegű kézikönyvtár, mely az alapvető 
pedagógiai és szakanyagot tartalmazza, igy fontos eszköze a szemléltetésnek 
és- annak, hogy a pedagógusok lépést tarthassanak szaktárgyuk fejlődésével,
Az ifjúsági könyvtárnak az a funkciója, hogy a tanulókat ellássa az oktatás 
folyamatában szükséges és felhasználható könyvekkel. Ilyen módon nélkülözhe
tetlen bázisa annak a korszerű oktató-nevelő munkának, mely nem csupán a tan
könyvben rögzitett vagy a tanári magyarázattal közölt ismeretek megtanulását 
kivánja\ a tanulóktól, hanem arra törekszik, hogy kifejlessze bennük az ön
álló ismeretszerzés készségét is. E módszer lényege, hogy nemcsak számit a 
tanulóknak a tantervi anyaggal összefüggő olvasmányaira, hanem tudatosan ala-
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kit jaj fejleszti bennük az igényt, hogy érdeklődési körüknek, hajlamaiknak, 
képességeiknek megfelelően önálló munkával is bővitsék ismereteiket.

Az iskolai könyvtár céltudatos beépítése az oktató tevékenységbe lehe
tőséget ad a tanulók egyéniségének differenciált fejlesztésére, képességeik 
maximális kifejtésére* Nagymértékben hozzájárul egy intézménytípuson belül 
az egység-differenciáltság célkitűzésének megvalósitásához, ahhoz, hogy kö
zös művelődési törzsanyaggal a tehetség és az átlagos képesség művelése, az 
általános és az egyéni érdeklődés kielégítése, a jövendő értelmiség és a tö
megek képzése,* s művelődési színvonalának emelése az egyéniség elszürkülé- 
se nélkül valósuljon meg.

Az iskolai könyvtárnak — sok helytelen nézettel ellentétben — nem csu
pán az irodalom oktatását, hanem minden tantárgy korszerű tanítását kell 
szolgálnia. Éppen ezért állományának legalább 40$-ban népszerű tudományos, 
ismeretterjesztő műveket kell tartalmaznia, azok közül is — a funkciónak meg
felelően — természetesen azokat, melyek a tantervben előirt anyag mélyebb 
megértését teszik lehetővé, és amelyek a tanulók tudásszintjének és életko
rának megfelelnek. Mivel az iskolai könyvtári tevékenység közvetlenül "ta
pad" a mindennapi tanórai oktató-nevelő tevékenységhez, gyűjtőkörét a tanter
vi anyag és célkitűzés közvetlenül határozza meg.

Az is természetes, hogy az olvasásra, a könyv használatára nevelés egy
általában nem csupán a magyarszakosok, hanem az egész testület kollektiv ne
velési feladata. Az iskolai könyvtár j,ő működése tehát nem kizárólag - még 
csak nem is nagyobb részben - a könyvtároson múlik. Hatékonysága sem első
sorban azon mérhető le, hogy a tanulók mennyit olvasnak, hanem azon, hogy 
ezek az olvasmányok és a belőlük szerzett ismeretek hogyan épülnek he az ok
tató-nevelő munka folyamatába. Ez tulajdonképpen szakmódszertani kérdés is, 
hiszen az elvnek megvalósulása különbözőképpen zajlik le az egyes szaktár
gyak tanításában. Ha beépülnek,ha szerves tartozékai, akkor nemcsak hasznos, 
de nem is fárasztó terhelés a tanuló számára. Eellő pedagógiai érzékkel és 
jól kialakított módszerekkel elérhető, hogy az olvasásra, a könyvek forga
tására és használ itára ösztönzés jó módszere az annyira fontos nevelési cél
kitűzés, az önálló munkára nevelésnek.

A FEJLESZTÉS OBJEKTÍV-SZUBJEKTÍV NEHÉZSÉGEI
Nehéz megmondani, hogy a személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek hiánya 

nagyobb baj, vagy a téves nézetek, a közöny, á megnemértés. Szerintem az 
utóbbiak., mert e szubjektív tényezők objektiv kihatásai a fejlesztés erős 
fékező!.

A pedagógusok többsége (és helyenként az irányitó szerv sem) nem látja 
világosan az oktató-nevelő munka korszerűsítésének és a könyvtári munkának, 
a. gyermekek olvasásának szoros összefüggését. Ennek következménye, hogy az 
iskolai könyvtárak állományát csak a tanulók szórakozási igényeihez, legjobb 
esetben az irodalomoktatáshoz igazítják, az egész könyvtárügyet a magyarsza
kosok és a könyvtárosok ügyének, gondjának tartják, és igy végső soron azzal 
is elégedettek, ha a tanulók szorgalmasan járnak a közművelődési könyvtárakba.
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Bizonyos objektív okok is közrejátszanak atban, hogy a helyes szemlé
let nem tud általánossá lenni. Tagadhatatlan, hogy a korszerű oktatási - és 
tanulási - módszer lényegesen eltér a régitől, a hagyományostól, és azt kí
vánja a pedagógustól, hogy szakadjon el a régi rutintól. Ez feltétlenül erő
feszítést kiván, s a pedagógusok többségének túlterhelése még talán némi 
magyarázattal is szolgál arra, hogy ezt nem szívesen vállalják. Másik ne
hézség, hogy ez a pedagógiai felfogás eleve feltételezi! a pedagógus jól is
meri, sőt az oktató-nevelő munkában való felhasználásra feldolgozza magának 
a gyerekek kezébe adható müveket. Ez az előfeltétel újabb megterhelést je
lent a pedagógusnak.

Természetes, hogy a pedagógusképzésben lévő hiányok is akadályozzák a 
helyes szemlélet kialakulását. A pedagógusképzésből, a szakmódszertanból 
szinte teljesen hiányzott a tanulók öntevékeny ismeretszerzésének, olvasásá
nak szerepe, képzésük során egyáltalán nem került sor szakirodalmi, könyv
tárhasználati ismeretek oktatására.

Sokat várunk attól is., hogy bevezetik a pedagógusképző intézményekben 
a szakirodalmi ismeretek é3 ezen belül a könyvtárhasználati alapismerstek 
oktatását.

A fejlődés égető problémája az iskolai könyvtárosok helyzete. A könyv
tárosokat az igazgató jelöli ki a testület tagjai közül. Az érvényes bér
ügyi rendelkezések értelmében az általános iskolában ezért a munkáért sem 
órakedvezmény, sem őradij nem jár. Tanáosszervek képviselői és igazgatók min
den alkalommal szóvá teszik ennek a helyzetnek tarthatatlanságát. Igaz, hogy 
néhány helyen kifejezetten ezért a munkáért is kaptak már jutalmat, de ez az 
egészhez képest elenyésző, és természetesen nem lehet folyamatos. Ilyen kö
rülmények között megoldhatatlan az annyira kívánatos alapképzés is, s a fluk
tuáció igen nagy. Minden dicséretet és elismerést megérdemelnek azok az ál
talános iskolai könyvtárosok, akik nemcsak lelkesedéssel és szorgalommal vég
zik munkájukat, hanem még arra is hajlandók, hogy a tanácsok által szerve
zett alap-, ill. továbbképzésben részt vegyenek. Ez azonban csak néhány me
gyében tekinthet vissza pár éves múltra (pl, Békés, Hajdú, Szabolcs megye, 
Budapest V.ker,, Debrecen, Szeged), a többi helyen legfeljebb egy-egy évben 
alkalomszerűen adódik.

A középiskolában 5 óra kedvezmény illeti meg a könyvtárost, ha az if
júsági könyvtárban legalább 5000 kötet van, sőt - az eddig követett gyakor
lat szerint - ha az állomány eléri a 10 ezer kötetet, függetlenített könyv
táros alkalmazása is lehetséges. Ezen az alapon 84 főfoglalkozású könyvtá
ros működik a középiskolákban, közülük Budapesten 35, vidéken 49.(Csupán 
Bács és Veszprém megyében, ill. 6 fővárosi kerületben nincs.) E könyvtáro
sok egy része (29) nemcsak iskolájának könyvtárát vezeti, hanem kisebb-na- 
gyobb területen instruktort teendőket is ellát, illetve anélkül, xiogy könyv
tárat vezetne, szakfelügyelőként tevékenykedik. (Veszprém megyében a legutol
só időben egy harmadik megoldási lehetőséggel próbálkoznak. A megyei könyv
tár pedagógiai szolgálaténak vezetője a hót 3 napján — a megyei művelődés
ügyi osztály iskolai csoportjának kizárólagos irányításával - iskolai könyv- 
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tári szakfelügyelő. Ezt azonban maguk is átmeneti állapotnak tartják, mert 
a jövőben teljes munkaidőben szakfelügyelőként kívánják alkalmazni.)

Annak, hogy az iskolai könyvtárak funkciójának maradéktalanul megfelel- 
hef enek, legnagyobb akadálya az állományok elégtelen nagysága és helytelen
ös,.. j tété le .

ügy látjuk, hogy az általános iskolákban legalább tanulónként 3-4 kö
tetnek, a középiskolákban 10-12 kötetnek kellene lennie a tanulói könyvtár
ban, hogy egyrészt kellő választékot biztosíthassunk, másrészt valóban fel
használhassuk 'a könyvet az oktatásban és a tanulásban. Nyilván a gyenge anya
gi ellátottsággal magyarázható, hogy legritkább esetben találunk 4-5 példá
nyos müveket, márpedig enélkül még a valóban érdeklődő tanulóknak is csupán 
egy töredéke juthat hozzá a pedagógus által ajánlott könyvekhez, amelyeket 
a tananyaggal kapcsolatban nyilván egy időben szeretnének olvasni.

A nevelői könyvtárak állományának nagysága általában megfelelő és a 
rendelkezésre álló anyagiak célszerű felhasználása esetén lehetőség lenne 
rá, hogy a szükséges könyvek meglegyenek*

Nagyobb baj van az állományok összetételével* A helytelen szemlélet itt 
éreztette legjobban hatását. Az ifjúsági könyvtárak kevés kivétellel a régi 
értelemben vett szépirodalmi kölcsönzőkönyvtári jellegűek - az ismeretter
jesztő irodalom nélkül. A nevelői könyvtárak állományában vannak ugyan szép 
Bzámmal pedagógiai müvek, de nem mindig a legfontosabbak. Számos olyan könyv 
is kerül az iskolákba, melyek jó könyvek, de nem odavalók. Sok helyen túl
teng a szépirodalom, mely nem függ össze az irodalomoktatáesal, s végül he
lyenként elég sok az elavult, régen selejtezésre érett könyv, ami csak a rak
tározási gondokat tetézi. (Egyetlen megyében - Békésben - teljesen megtisz
tították az állományt a felesleges könyvektől.)

Az állománygarapitáa általában nem céltudatos és folyamatos. Amióta az 
OPKM fennáll, tájékoztatjuk az iskolákat, melyek azok a könyvek, melyeket 
az oktatásban fel tudnak használni. A mostani gyakorlat szerint a középis
koláknak ajánlott könyveket az Pj Könyvekben jelöljük, az általános iskolák
nak pedig havonta adunk ki tájékoztató jegyzéket. Az Uj, Könyveket azonban 
kevés középiskola járatja, az általános iskolai tájékoztatót pedig a járási 
és városi tanácsok az esetek többségében nem küldik tovább az iskoláknak.

Az előbbi még csak áthidalható lenne, mert a középiskolák - önálló költ
ségvetéssel rendelkezvén - önállóan vásárolnak, és az Uj Könyvekhez, ha más
utt nem, a közművelődési könyvtárakban hozzájutnak. Az általános iskolákban 
rosszabb a helyzet, önálló költségvetésük nincs, a könyvbeszerzési összegek
kel a tanácsok rendelkeznek. Az az általános gyakorlat, hogy - sokszor az is
kolák megkérdezése nélkül — a járási gazdasági felügyelő vásárolja a köny
veket, és küldi az iskoláknak. Vásárolja anélkül, hogy ismerné az illető is
kola állományát, hogy tekintettel lenne az iskolai könyvtár funkciójára, vá
sárolja - ügynöktől. Ezen eddig nem tudott segíteni az sem, hogy miniszteri 
utasitás szerint a pénzt az igazgatónak szabad felhasználásra kell kiadni, 
és hogy ügynököktől vásárolni tilos. Nyilván az sem megoldás, hogy időnként 
(legtöbbször az év vége felé) az iskolák csekket kapnak, és ezért általában
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egy meghatározott holtban, de"mindenképp néhány nap alatt kell vásárol- 
niok.

Az OPKM javaslatára a minisztérium kiadott ugyan olyan rendelkezést, 
mely előírja az ÁKV Könyvtárellátó Osztályával való szerződéskötést, az em
lített tájékoztató jegyzékek alapján történő folyamatos vásárlást, de ennek 
eddig teljes mértékben nem lehetett érvényt szerezni. (Szerződést kötött pl* 
Bács, Békés, Fejér, Szabolcs, Tolna megye, Budapest V., VIII*, XI. kerüle
tének és Debrecen, Szeged mj. város sok iskolája.)

Nemrégiben uj módszerhez folyamodtunk. Elkészítettük az általános isko
lai könyvtárak alapjegyzékét, melyet a minisztérium adott ki, és melyet - a 
közlemény szerint - Maz iskolai könyvtárak fejlesztése során iránymutatás
ként kell alkalmazni.11 Az iskolai könyvtárakban legalább az itt felsorolt 
819 műnek meg kell lennie. Legfrissebb tapasztalataink szerint ennek a pon
tosan meghatározott igénynek a közlése jó hatással van az állományfejlesz
tésre.

Ami a pénzügyi ráfordítást illeti, az egyes megyék, illetve járások 
gyarapításra szánt előirányzatai igen nagy eltéréseket és évenkénti hullám
zást mutatnak a szerint, hogy a tanácsok mennyire érzik át az iskolai könyv
tárak fontosságát, illetve a kérdéses időszakban éppen milyen hatások érik 
őket. Ennek ellenére úgy látjuk, hogy ha a kétségtelenül szűkös anyagiakat 
megfontoltan és az iskolai könyvtárak funkciójához szabott módon költöttek 
volna el, a maiaknál sokkal jobban használható iskolai könyvtárak lennének. 
(Vannak kiemelkedő példák is 2 Debrecen félmillió Ft-ot adott az uj szakkö
zépiskola ée a közép- és általános iskolák nevelői könyvtárai számára, Sza
bolcs megye 60 ezer Ft-ot és Szeged 50 ezer Ft-ot adott mintakönyvtárra, 
Csongrád megye 40 ezer Ft-ot a makói gimnáziumnak.)

Az iskolai könyvtárak fejlődését elhelyezési nehézségek is gátolják. Az 
iskolák túlzsúfoltsága közismert. Ezen sok helyütt még a demográfiai hullám 
levonulása sem fog segíteni. Ezért az iskolák többségében nincs külön könyv
tárhelyiség, ha van, az is legfeljebb raktárnak szolgálhat. Örömmel rögzít
hetjük azonban azt a tényt, hogy mind több helyen van meg a készség korsze
rű könyvtárak kialakítására. Néhány év óta szép számmal tudnánk sorolni azo
kat az általános és középiskolákat, kisebbeket és nagyobbakat egyaránt, me
lyekben kulturált, modern berendezésű, aránylag jó könyvanyaggal rendelkező 
könyvtár van - elsősorban a tanácsok megértő támogatása következtében. (Pl. 
általános iskolák: Almamellék, Nyíregyháza 12.sz., Paks 2.sz., Sirok, Sze
ged, Béke u. - Középiskolák: Gyula, Hajdúnánás, Kiskunhalas, Kunszentmiklós, 
Orosháza, Budapest, Eötvös gimnázium.) Ez már nagyrészt annak a mozgalomnak 
az eredménye, melyet azért indítottunk, hogy mintakönyvtárak létesítésével 
ösztönöztük a fejlődési folyamatot. Az a célunk, hogy egyelőre megyénként 
legalább egy középiskolában és járásonként egy-egy általános iskolában moz
dítsuk elő mintakönyvtárak szervezését.

A napközi otthonos és tanulószobai helyzet javulásával az a szándékunk, 
hogy elsősorban a kézikönyveket ott helyezzük el, mert ezzel éppen a hátrá
nyos helyzetű tanulóknak tudunk segiteni. Néhány helyen az úttörő, ill. KISZ- 
szoba is megoldást kinál.
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A nevelői könyvtárak elhelyezése valamivel jobb: a legtöbb iskolában 
a nevelői szobában vannak.

A helytelen gyarapítás következtében összegyűlt gyenge állomány és a 
személyi, elhelyezési problémákból adódó nehézségek magyarázzák, hogy a ta
nulóknak csak egy része használja az iskolai könyvtárakat (az általános is
kolásoknak kb. a fele, a középiskolásoknak majdnem 2/3-a), s olvasásuk mér
téke is vérszegény? tanulónként mindössze kereken 5 Könyv jut évente.

KAPCSOLAT A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAKKAL
Elvi meggondolásból tartjuk igen fontosnak a közművelődési könyvtárak

kal való együttműködést. A tanulók önképzési készségének és eszközrendsze
rének kialakítása során a tanórához kapcsolódó, a pedagógus által vezetett 
folyamat az a ip, amelyre és amely köré az egész öntevékeny olvasás isko
lán belüli és iskolán kívüli szférája épül. így tudatosodik a spontán olva
sás, kapcsolódik a pedagógus s az iskolai és iskolán kívüli könyvtáros te
vékenysége, egészül ki és válik teljessé az egész pedagógiai folyamat * A jö
vő nemzedék kezébeű. a könyv mint munkaeszköz és a kulturált szórakozás for
rása jelenik meg.

Hangsúlyozzuk, hogy az iskolai könyvtárak mind a nevelők, mind a ta
nulók könyvtári ellátásának csak a tanórai tevékenységhez kapcsolódó részét 
vállalhatják. Statisztikailag is bizonyítható, hogy a tanulók általában nem 
vagy egyik, vagy másik könyvtárból olvasnak, hanem - ha olvasnak - használ
ják mindkét könyvtárat. Erre utalnak azok a tapasztalatok is, hogy a közmű
velődési könyvtáraknak azokból az iskolákból van a legtöbb olvasójuk, ahol 
a legjobb iskolai könyvtárak működnek, és ahol legtöbben használják az isko
lai könyvtárat. Ez két okból is természetes. Egyrészt igazolja, hogy az is
kolai oktató-nevelő munkának milyen ösztönző hatása lehet, másrészt nyilván
való, hogy a tanulók nem kizárólag az iránt érdeklődnek, amit egy adott tan
évben a tanterv számukra előir. Ha mindkét könyvtártípus feladatának megfe
lelően és jól működik, együtt, egymást kiegészítve biztosíthatja a tanulók 
kétirányú - a tantervhez kapcsolódó és azon kivüli - olvasási igényének ki
elégítését. Mindez nyilvánvalóan nem zárja ki, hogy a közmüveiődési gyermek
könyvtár átfogó gyűjtésében a tantervhez kapcsolódó olvasmányok is helyet 
foglaljanak, másrészt megkívánja az iskolai könyvtáraktól, hogy a referensz 
jellegű irodalmat az eddiginél sokkal nagyobb mértékben biztosítsák.

Az ifjúság vonatkozásában sok jó kezdeményezésről tudunk. Gyakori, hogy 
osztályok kollektív könyvtárlátogatásra mennek (és nemcsak az alsó tagozat
ban, ahol a környezetismeret keretében felkeresik a kulturális intézménye
ket és a 3. osztályban a gyakorlatok között a "könyvkölcsönzés, könyvolva
sás módja" is szerepel), szaporodnak azok az iskolák, melyek a közművelő
dési könyvtáraktól letétet vagy éppenséggel fiókrészleget kapnak (ami a szer
vezett együttműködésnek és segítésnek jó módja), több közművelődési könyvtár 
ad ki időnként olyan ajánló bibliográfiákat, melyek az oktatási anyaggal ősz- 
szefűggő olvasmányokra, diafilmekre hivják fel a nevelők és a tanulók figyel
mét, a legtöbb gyermekkönyvtár vagy gyermekrészleg tudatosan ilyen irányban
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is gyarapítja állományát. Arra is van példa - Heves, Szabolcs és Szolnok 
megyében - hogy a megyei könyvtár segítette a mintakönyvtárak Xétrelr isát*

A nevelők jobb könyvellátásában most kezd kialakulni az együttműködés#
Az OPKM-nek az a javaslata, hogy a nagyobb közművelődési könyvtárak vállal— 
ják el a nevelők kézikönyvtáron túl jelentkező igényeinek kielégítését, a 
pedagógiai szakirodalmi információ közvetítését, egyetértéssel találkozott• 
Ebben részt kórt a Pedagógusok Szakszervezete is. A szervezeti formát vitat
juk, a megvalósítás prototípusait kísérletezzük és általában a szervezés 
stádiumában vagyunk. A legtöbb helyen eljutottunk odáig, hogy az érdekeltek 
megegyeztek a megyei - majd később a járási - pedagógiai szolgálat kiépíté
sének tennivalóiban.

AZ ISKOLAI KGNYYTÁBI HÁLÓZAT MŰKÖDÉSE
Az iskolai könyvtárak módszertani irányítása az QPKM feladata. Ez a te

vékenység elsősorban arra irányul, hogy az iskolai könyvtárak kellő tájé
koztatást kapjanak. A gyarapítás irányítására állandóan figyelemmel kisér
jük a magyar könyvtermést, hogy melyek az általános, ill. középiskolákban 
jól hasznosítható könyvek (üj Könyvek, általános iskolai ajánló jegyzék ha
vonta). Ez most már folyamatos,- - ha rajtunk kívül álló okok miatt nem is 
jut" el mindig az illetékesekhez.

Három évvel ezelőtt elindítottuk a tantárgyi bibliográfiák kiadását.
Az általános iskolai sorozat, három kötet kivételével, megjelent, a gimná
ziumi sorozat első hat kötete ebben a tanévben várható. Ezek a kiadványok 
a tantervi anyagrészek sorrendjében ismertetik az utóbbi 4-5 évben kiadott 
és a tanulmányi anyaghoz kapcsolódó olvasmányokat, és az annotációkban peda
gógiai tanácsokat is adnak a felhasználás módjára. A pedagógusok ezzel köz
vetlen segítséget kapnak munkájukhoz, és a bibliográfiák az állománygyara
pításnak is jó segédeszközei. (A már emlitett alapjegyzék ezeknek szükebb 
változata.)

JeLeníŐs szerep jut a módszertani irányításban a Könyv és Nevelés c. 
folyóiratnak, mely kezdetben inkább könyvtártechnikai kérdésekben adott út
baigazítást, újabban azt a célt tűzte maga elé, hogy a könyveknek az okta
tásban való felhasználásáról közöljön elvi kérdésekkel foglalkozó tanulmá
nyokat, e korszerű módszer megvalósításának gyakorlati kérdéseiben adjon ta
nácsot, és - egyéb fórum hiján - a gyermek- és ifjúsági irodalom problémái
nak is helyet biztosítson. Szerkesztési alapelve, hogy az iskolai könyvtárak 
jó működése igen fontos problémája az iskolai oktató-nevelő munkának, és 
ezért aránylag kevesebbet foglalkozik a szűkén értelmezett könyvtári kérdé
sekkel* Minden iskolába nem jut el, de a nagyobb iskolák kétharmadában meg
található#

A nevelők tájékoztatását szolgálja a negyedévenként megjelenő Nevelés- 
tudományi Tájékoztató és a Külföldi Pedagógiai Figyelő, melyek a külföldi pe
dagógiai sajtóról adnak információt. A Magyar Pedagógiai Irodalom évenként a 
magyar pedagógiai irodalom bibliográfiáját adja közre. Ezeken kívül a pe
dagógiai szaksajtóban jelentetünk meg bibliográfiákat, ajánló jegyzékeket, 
szemléket az aktuális pedagógiai kérdésekről.
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Ahol a fenntartó tanácsok lehetőséget adnak rá, az OPKM módszertani 
osztályának munkatársai szervezik és vezetik a könyvtárosok képzését. A mai 
körülmények között egy kézikönyv kiadása sokat segíthetne ebben s reméljük 
nemsokára erre is sor kerül.

Az iskolákat irányitó tanácsokkal állandó személyes kapcsolatot is tar
tunk. A módszertani osztály munkatársai inst.rüktori rendszerben felelősek 
több megyéért, ill. fővárosi kerületért. Biztosítjuk, hogy a tapasztalatok 
alapján a tanácsok megkapják a szükséges információkat az irányításuk alá 
tartozó terület iskolai könyvtárügyéről, és javaslatokat teszünk a teen
dőkre. Az éveken keresztül folytatott megyei felülvizsgálatok jó alapot te
remtettek ehhez. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a legtöbb tanács szívesen ve
szi észrevételeinket, sőt maguk is majd minden esetben igénybe veszik közre
működésünket a kérdések megoldásában.

Az iskolai könyvtár nem külön intézmény az iskolán belül, hanem az is
kola szerves része. Ezért az Iskolai könyvtári hálózat csak akkor lehet egész
séges és hatékony, ha az oktatásügy egységére épül, nem szakad el az isko- • 
Iától és szervezete az iskolák rendszeréhez igazodik. A mintakönyvtárak léte
sítésének terve ezt a célt is szolgálja. E mintakönyvtárak lennének a háló
zati munka alközpontjai, a módszertani- iráryitás továbbadásának bázisai. 
Könyvtárosaik - megfelelő kiképzés után - segítséget tudnának adni a többi 
könyvtárosnak is. Ezek a könyvtárosok ugyanúgy munkaközösséget alkotnának 
egy-egy területen, mint a szakfelügyelők egy vezető szakfelügyelő irányítá
sával. Hogy oz az ut mennyire- járható, arra kipróbált példáink is vannak.
Békés megyében 5 függetlenített könyvtáros megoldja az iskolai könyvtárak 
módszertani gondozását, másutt (pl, Baranya* Heves, Nógrád, Somogy, Sza
bolcs, Vas, Zala megyében, Miskolcon) szakfelügyelőként működő könyvtáros 
tartja kézben az ügyet. Mindkét formában úgy, ho^y tevékenységük szerves ré
sze az iskolákat irányitó tanácsi szervek munkájának.

Ám ez is még csak egy része a dolognak. Az iBkolai könyvtárakban a mód
szertani- munka lényege, hogyan tudja az iskolai könyvtár betölteni szerepét 
az oktató-nevelő munka folyamatában. S ez - mint említettük - már nem is szű
kén vett könyvtári, hanem oktatásmódszertani, sőt szakmódszertani kérdés. Az 
iskolai könyvtárak módszertani munkája tehát elsősorban a szakfelügyelők te
vékenységében ölt testet. Ahogy minden pedagógus feladata a tanulók öntevé
keny olvasásának felhasználása utján korszerűen tanítani és a tanulókat a 
korszerű tanulásra nevelni, szakfelügyelői feladat annak a gondja, hogy az 
illető tárgy tanitása valóban ezen a módon történik-e, s melyek e módszer 
problémái és megvalósítási módjai. Minden könyvtári tevékenység arra irányul, 
hogy az iskolai könyvtár ennek a korszerű oktató-nevelő munkának minél ha
tékonyabb eszköze, a tanulók önálló ismeretszerzésének minél használhatóbb 
műhelye legyen.

Hogy azonban az iskolai könyvtárak jól használható segédeszközök legye
nek, nem hanyagoljuk el a módszertani munka könyvtártechnikai részét. Erre 
szolgálnak a Könyv és Nevelés egyes cikkei, az instruktorok látogatásai, az 
egyre több helyen szervezett munkaértekezletek, munkaközösségi foglalkozá
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sok, hosszabb-rövidebb tanfolyamok és elsősorban emiatt van szükségünk a 
könyvtárosok rendszeres képzésére, ill. a már említett kézikönyvre*

x x x
Bár lehet rangsorolni a lépéseket, annyira összekapcsolódnak, hogy ne

héz szétválasztani a mai és a holnapi programot. Célszerű inkább feladat
típusonként sorbavenni a tennivalókat és nevén nevezni azokat, akik valamit 
tehetnek és tenni kötelesek. De közben azoknak a közegeknek a hatásmechaniz
musára is gondolni, amelybe az iskolai könyvtárak tevékenysége beilleszke
dik. Egyes vonatkozások minden részletükben egészen világosak, másoknak csak 
a kontúrjait lehet sejteni. De mindegyikhez már ma hozzá kell kezdeni, mert 
van annyi lehetőség és van mit tenni. Négy feladatcsoportot emelünk kij

A jövő megalapozása érdekében mindenekelőtt szükséges a tartalmi és a 
szervezeti keretek* normák elvi, tudományos megalapozása. Ez a feladat a tu
dományos kutatás szempontjából határterület a pedagógia és a könyvtártudomány 
között, A kutatásnak mindkét területen kell folyni, gondoskodva a kutatási 
tevékenység koordinálásáról. Elkerülhetetlen a szervezeti keretek perspek
tivikus meghatározása. Az iskolai könyvtárak tipusait körvonalaztuk, ez el
engedhetetlen kellék ahhoz, hogy a gyarapítási, elhelyezési, berendezési és 
nyilvántartási normákat kidolgozzuk, ho^y az ötéves népgazdasági és kulturá
lis ‘terv kereteibe kötelező vagy ajánlott normativaként bekerüljenek, és ha
tótényezővé váljanak a könyvtárfejlesztésben. Nem szabad addig megnyugod
nunk, mig az iskolaépület tervekben a könyvtári követelmények a könyvtárnak 
az iskola életében elfoglalt funkciójának megfelelően méltó helyet nem kap
nak.

A legnehezebb kérdések egyike a szemléletformálás. Az iskolai könyvtár 
funkcionális beillesztése az iskolai munkába, pontosabban az oktatási folya
mat korszerűsítéséből eredő és azt alátámasztó könyvtári tevékenység folyta
tása elsősorban a pedagógus felfogásától, állásfoglalásától függ, A könyvtá
ri tevékenység a pedagógusok korszerű szemléletének függvénye. Azzal tökéle
tesen tisztában vagyunk, hogy százezer pedagógus felfogásának, hozzáállásá- < 
nak megváltoztatása máról holnapra nem lehetséges. Ehhez a perspektivikus 
munkához áttételezés és sulypontképzés szükséges, ezért kulcskérdés az appa
rátus megnyerése. A helyes szemlélet kialakítása érdekében javasoljuk egy
felől, hogy kerüljön a pedagógusok és a szakfelügyelők továbbképzési prog
ramjába a korszerű pedagógiai aspektusu könyvtári tevékenység, másfelől a 
megyei közművelődési könyvtárak foglalkozzanak továbbképzési tervükben az 
iskolai könyvtáraknak a magyar könyvtárügyben elfoglalt helyével és az isko
lai könyvtárak funkciójával. Ugyanakkor meg kell oldani az iskolai könyvtá
rosok intézményes alap- és továbbképzését.

Amig az egyik oldalról azt hangsúlyozzuk, hogy az iskolai könyvtárak 
működését a pedagógiai célok határozzák meg, a másik oldalon azt is elen
gedhetetlennek tartjuk, hogy szervezetileg és funkcionálisan helyezzük be 
az egyetemes könyvtári hálózatba. A közeljövő feladatai közé tartozik az is
kola és a közművelődési könyvtárak együttműködésének és munkamegosztásának 
kidolgozása. Ilyen kérdések kidolgozására gondolunk: milyen módon alakuljon 
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a nagyvárosi lakótelepi iskolák és a közművelődési könyvtárak, vagy a kis- 
létszámú iskolák és a kis települések könyvtárainak együttműködése.

Utoljára hagytuk a könyvtárosok munkafeltételeinek, "bérezésének kérdé
seit. Ebben az fejeződik ki, hogy a jelenlegi anyagi, szervezeti keretek kö
zött is lehetséges az előrelépés, s hogy ez a pedagógiai tevékenység nagyobb 
anyagi, erkölcsi megbecsülést érdemel és az illetékeseknek felhívjuk rá a 
figyelmét. Annak a régebbi állapotnak a visszaállítása szükséges, amelyben 
a középiskolai könyvtárosok 5*000 kötetes állomány kezelésére is órakedvez
ményt kaptak. Semmi sem indokolja az általános iskolai könyvtárosok előny
telen megkülönböztetését. Azonos elbírálásban kell részesíteni minden könyv
tári tevékenységet függetlenül az iskolatípustól. Pontosan megfogalmazva az 
igényt: 5-000 kötet után az általános iskolai könyvtárosok is kapjanak 5 
órás kedvezményt. Legyen meg a tanácsoknak az a joga és lehetősége, hogy be
látásuk és bérkeretgazdálkodási lehetőségeik szerint órakedvezményt adhas
sanak az 5.000 kötetnél kisebb állományt kezelő könyvtárosoknak is, függet
lenül az iskolatípustól.

A legjellemzőbb statisztikai adatok
1. Aẑ  általános iskolák száma az ifjúsági könyvtári kötetek száma szerint 

(1965/66.) ' ~

Megye Nin.es ifj.
könyvtara

1-50 51-100 101-500 501-1000 1000-en
felül

Az ösz- 
szes is
kolák

1. Baranya 5 26 94 212 27 8 372
2. Bács 18 52 96 229 , 61 25 481
3. Békés 26 40 45 64 64 38 277
4. Borsod 68 61 42 184 68 16 439
5* Caongrád 15 31 57 158 49 9 319
6. Fejér 2 1 6 139 53 23 224
7. Győr 2 2 16 168 47 21 256
8. Hajdú 7 13 35 87 53 18 213
9 *.He ve s - 2 10 119 27 9 167

10. Komárom 1 2 3 94 34 11 145
11. Nógrád 2 2 13 139 25 4 185
12. Pest 5 18 36 172 112 16 359
13. Somogy 4 12 52 206 42 9 325
14. Szabolcs 18 22 31 225 91 13 400
15. Szolnok 2 7 25 84 76 52 246
16. Tolna - 4 4 116 56 14 194
17. Vas — 1 30 160 56 13 260
18, Veszprém - 2 26 258 28 16 330
19. Zala - ; 8 50 190 32 7 287
20. Budapest 20 - - 39 160 101 320
21. Debrecen 2 — 1 21 5 22 51
22. Miskolc 1 1 . 1 3 19 14 38
23. Pécs - - - 10 9 18 37
24. Szeged - - - 4 9 15 29
Összesen: 197 307 674 3081 1203 492 5954
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Megjegyzés előző táblázathoz! Az 1968/69-es statisztika szerint 
az általános iskolák száma 5771* A megszűnt iskolák 
nyilván a legkisebbek közül kerültek ki, és igy va
lószínű, hogy az ifjúsági könyvtárral nem rendelke
ző iskolák számát csökkentették~l83~mal.

2, Az állomány egy tanulóra számított nagysága

• 1959/
60

1960/
61

1961/
62

1962/ 
63 >

1963/
64

1964/
65

1965/
66

1966/ 1967/ 
67 68

Ált.isk. 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,2 1,4 1,7 1,9
Eözépisk. 4,5 4,4 4,3 4,1 3,9 4,1 4,2 5,2 5,5

3. A gyarapodás egy tanulóra számított értéke (Ft-bán)

1958/
59

1959/60
1960/
61

1961/
62

1962/
63

1963/
64

1964/
65

1965/ 1966/ 
66 67

Ált,isk. - 1,5 1,7' 1,6 3,4 2,8 2,1 5,7 3,8
Eözépisk. 3,9 4,8 5,2 5,4 6,8 6,8 6,4 6,9 8,5

4. Az olvasó tanulók az ösazlétszámhoz viszonyítva ($-ban)

1960/ 1961/ 1962/ 1963/ 1964/ 1965/ 1966/
61 62 63 64 65 66 67

Ált.isk, - 42 - 43 45 - -
Rözápisk# 66 62 59 59 57 62

5. Az egy olvasd tanulóra jut<5 kölcsönzések száma

1960/ 1961/ 1962/ 1963/ 1964/ 1965/ 1966/
61 62 63 64 65 • 66 67

Ált.isk, - 3,2 3,7 4,9 - -
Aözépiak. 4,1 4,0 - 4,5 4,6 5,1 5,1

Megjegyzés! A 4. és 5. táblázatban azért hiányoznak bizonyos 
évek adatai, mert azokban az években a statiszti
kai adatszolgáltatás nem kérdezte az olvasó ta
nulók számát.
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