
Közművelődési könyvtárak 
a bv. intézetekben

A könyvtárak kialakulása a büntetőintézetekben

Magyarországon a modern büntetésvégrehajtási rendszer a századforduló 
előtt egy-két évtizeddel alakult ki. A börtönszabályzat első változata a zárkában 
tartandó tárgyak között említette meg a Bibliát, a zsoltáros könyveket, illetve az 
elítélt felekezetének megfelelő vallásos könyveket. Az 1880-as szabályozás már 
„fegyenckönyvtárról”, a rab által megvásárolható „erkölcsös vagy tanulságos 
könyvekről” beszél. Ahogy a fogvatartottak „megjavítása” alapvetően a pap és a 
tanító feladata volt, a könyvekkel kapcsolatos tennivalók is rájuk hárultak.

A büntetőintézeti könyvtárak kezdetben a szabaduló rabok és a különböző 
segélyező egyletek adományaiból tevődtek össze.

A korabeli feljegyzések szerint a pénzadományok után sokáig könyvekből 
állt a raboknak küldött ajándékok zöme.

A magyar büntetésvégrehajtás változatos története során kevés stabil elem
mel találkozunk, eszmék, nézetek, gyakorlati megoldások széles köre volt életben 
és halt el, a könyvekkel azonban mindvégig együtt élt a börtön.

*

A nevelési feladat egyik igen fontos eleme a büntetésvégrehajtási intézetek
ben folyó közművelődési tevékenység. A fogvatartottak jelentős része ugyanis 
nem rendelkezik megfelelő általános és szakmai műveltséggel.

Évente mintegy 2500 fő jár általános iskolába, több százan végeznek közép
iskolai tanulmányokat, jelentős a szakképzésben részt vevők száma.

Az oktatáson kívül több területen folyik a fogvatartottak műveltségi szintjé
nek bővítése. Az ismeretterjesztés szervezetszerűen folyik a TIT területi szervei
nek bevonásával. Valamennyi intézetben működnek irodalmi, zenei, képzőművé
szeti, barkács, sport stb. szakkörök.

A közművelődési munkában fontosak a különböző tömegkommunikációs 
eszközök, a televízió, illetőleg a rádióműsorok adta lehetőségek. Ehhez a közmű
velődési tevékenységhez kapcsolódnak szervesen a börtönkönyvtárak.

A könyvtárak működésének vizsgálata

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Köz
pontja és az IM Bv. Országos Parancsnokság Nevelési Osztálya 1982 első félévé
ben megvizsgálta az alább felsorolt büntetesvégrehajtási intézetekben működő 
könyvtárak helyzetét: Fiatalkorúak Börtöne és Fogháza, Tököl; Váci Bv. Intézet; 
Szegedi Fegyház és Börtön; Márianosztrai Börtön; Munkaterápiás Alkoholelvo-

23



nó Intézet, Nagyfa; Kalocsai Fegyház és Börtön; Sopronkőhidai Fegyház; Pál- 
halmai Börtön és Fogház; Győri Bv. Intézet; Baracskai Fogház.

A könyvtárak személyi és tárgyi feltételei

A könyvtárakban elítélteket alkalmaznak, akik a kultúrnevelők, illetve a ne
velők irányítása alatt dolgoznak. Kivételt képez a fiatalkorú elítéltek számára 
fenntartott könyvtár, ahol egy függetlenített kultúrnevelő és egy elítélt munkálko
dik. A könyvtárakban foglalkoztatott elítéltek közül ebben az időszakban öt fel
sőfokú, öt középfokú, három pedig szakmunkás végzettséggel rendelkezett.

Három intézetben (Nagyfa, Sopron, Baracska) kapott a könyvtár új helyisé
get, illetve berendezést. Javultak a működési feltételek, lehetőség nyílt a szabad- 
polcos kölcsönzésre és a helybenolvasásra is. A vizsgálat idején a tíz intézet kö
zül hétben — Vác, Kalocsa, Márianosztra kivételével — szabadpolcos könyvtár 
működött.

A könyvtárak kezelése

Az állománygyarapítás minden intézetben könyvvásárlás — „vétel” — for
májában történt. A könyvvásárlásra fordítható pénzeszközöknek három formája 
volt:

— a költségvetésben jóváhagyott pénzösszeg,
— a vállalati támogatásból származó összeg,
— az elítéltek által megvásárolt könyvek után járó (7-10%-os) jutalék.

Kölcsönzés a márianosztrai könyvtárban
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Az állománygyarapításra fordított összeg évente az országos intézetekben át
lag 30-40 000 forint, megyei intézetekben pedig 3000-5000 forint volt. A könyvtá
rak nem kötöttek szerződést a Könyvértékesítő Vállalat Könyvtárellátó Főosztá
lyával, így a megjelenő új könyveket nem rendelték meg folyamatosan. Ezért a 
gyarapítás minden könyvtárban esetleges és tervszerűtlen volt.

A könyvek állományba vétele szintén minden könyvtárban más-más módon 
történt. A könyvek címeik alapján kerültek bevételezésre. A könyvek leltári szám
mal való ellátása sem volt egységes. Csoportos leltárkönyvet egyáltalán nem ve
zettek, így a könyvállomány megoszlása áttekinthetetlen volt. Az időszaki kiad
ványokról pedig egyik könyvtárban sem vezettek nyilvántartást.

A megvizsgált könyvtárak mindegyikében sok volt a megrongált vagy elve
szett könyv, továbbá sok elavult, selejtezésre szoruló kiadványt találtunk. 
A könyvek selejtezését nem minden könyvtárban végezték szakszerűen.

Letéti állománya csupán a fiatalkorúak könyvtárának volt. A központi 
könyvtárhoz két letéti könyvtár tartozott:

— a felnőttkorú elítéltek szálláskörlete,
— a központi kórház épülete.

E két letéti állományt szükség szerint cserélték és fejlesztették. Egyedülálló a 
Győri Bv. Intézet kezdeményezése, ahol a győri SZMT Könyvtártól 800 kötetet 
kaptak letétbe. Az SZMT Könyvtár évente cseréli a letéti könyveket.

Raktári jelzettel csak a Szegedi Fegyház könyvtárában látták el a könyveket. 
A többi könyvtárban a legkülönfélébb csoportosítás alapján helyezték el a 
könyvállományt. Általában a szépirodalmat és a szakirodalmat külön. A könyve
ket — Tököl kivételével — a bv. házinyomdája által készített könyvkártyákkal

Lemezhallgatás Tökölön
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látták el. Nagy méretük miatt ezek a könyvkártyák nem fértek el a könyvek tasak- 
jában, a kis méretű könyvekből pedig gyakran kiestek. Két könyvtárban — Tökö
lön és Szegeden — készítettek csupán betűrendes katalógust.

A könyvtárakat a magánelzárást töltők kivételével minden fogvatartott hasz
nálhatta. A nem szabadpolcos könyvtárak gépelt katalógusokat adtak a körletek
nek, melynek alapján a fogvatartottak kiválaszthatták az érdeklődésüknek meg
felelő könyvet. Az olvasókról és kölcsönzött könyvekről pontos nyilvántartást 
nem vezettek.

A vizsgálat tapasztalatai alapján tett javaslatok

A vizsgálat befejezése után a könyvtárak fejlesztésével és működésével kap
csolatban a bizottság tagjai javasolták:

— országos parancsnoki intézkedés kiadását, amely szabályozza a fogvatar
tottak számára fenntartott könyvtárak tevékenységét.

— Módszertani útmutató kiadását, amely tartalmazza a könyvtárak kezelési 
utasítását és az olvasóvá nevelés alapvető módszereit.

— Szakmai továbbképzés szervezését a könyvtárakkal foglalkozó kultúrne- 
velők, illetve nevelők részére.

A vizsgálat után tett intézkedések

1983. január 1-én hatályba lépett az IM Bv. Országos Parancsnokának 
0115/1982. számú intézkedése, amely szabályozza a fogvatartottak számára fenn
tartott könyvtárak működését. Az intézkedés meghatározza:

— a könyvtár fenntartásáért, működéséért, tartalmi munkájáért, szakszerű 
kezeléséért felelős személyeket;

— a könyvtár feladatát;
— a könyvtár személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását;
— az állománygyarapítás kereteit, módját;
— a könyvek nyilvántartási és raktározási rendjét;
— a könyvtár használatát;
— az állami felügyeletet és módszertani segítséget ellátó szerveket.
Az intézkedésben előírtak megvalósítása és folyamatos segítése érdekében 

1983. január 1-én megjelent A büntetésvégrehajtási intézetek közművelődési 
könyvtárainak munkája című módszertani útmutató. Az intézkedés hatályba lé
pése és a módszertani útmutató megjelenése előtt a könyvtárak működéséért fele
lős nevelők szakmai továbbképzésen sajátították el az előírt feladatokkal kapcso
latos tudnivalókat.

A továbbképzések programja az alábbi fő témaköröket tartalmazta:
— Értékrend, életmód a különböző társadalmi rétegeknél.
— A könyvtár szerepe a társadalomban.
— A magyar könyvtárügy.
— A könyvtáros mint értékközvetítő.
— A könyvtárosi magatartástípusok.
— Lehet-e a könyvvel nevelni? Biblioterápia.
— Befogadótípusok. Az iskolázottság, az életkor, a réteghovatartozás sze

repe.
— Irodalomfeldolgozás felnőtteknél.
— Az olvasásra szoktatás lehetőségei. Kapcsolattartás az olvasókkal.
— Az olvasás irányításának módszerei.
— Az olvasók megismerése és ízlése.
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— A férfiak és a nők ízlése.
— Az állomány nyilvántartása, elhelyezése.
— Állományalakítás a bv.-könyvtárakban.
— Az olvasók és a könyvforgalom nyilvántartása.
— A könyvtár lehetséges kapcsolatai más kulturális intézményekkel.
— A bv.-könyvtárak módszertani gondozása, szakfelügyelete.
— A könyvtár új nyilvántartási módszereinek bevezetése.
A továbbképzések során gyakorlati foglalkozásokat, konzultációkat szervez

tünk Szentendrén, a Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtárban, valamint 
Siófokon a városi könyvtárban. Ez idő tájt kértük fel a területileg illetékes me
gyei és városi könyvtárak vezetőit és munkatársait, hogy nyújtsanak módszertani 
segítséget a bv. intézetek könyvtárainak.

A könyvtárak jelenlegi helyzete

1983. január 1-én megkezdődött a könyvtárak új adminisztrációjára való át
térés, a könyvek átleltározása, feldolgozása és a működési rend kialakítása. 
A megadott szempontok alapján a módszertani útmutató segítségével 1983 végé
re minden intézet könyvtárában szakszerűen elvégezték ezt a munkát. Az intéze
tek a kiadott intézkedésben előírtakat már az első évben igyekeztek megvalósí
tani.

Tovább javultak a könyvtárak személyi és tárgyi feltételei. Két intézetben 
függetlenített, egy intézetben pedig részmunkaidős könyvtáros dolgozik. A többi
ben a kultúrnevelők, illetve nevelők irányítása mellett 1-2 elítéltkönyvtárost fog
lalkoztatnak. A könyvtárban foglalkoztatott elítéltek közül heten 8 általánost, ti
zen szakmunkásképzőt, huszonnégyen középiskolát, öten főiskolát, hárman pe
dig egyetemet végeztek. Több intézetben kapott a könyvtár új helyiséget, beren
dezést.

Az új adminisztrációhoz szükséges nyomtatványokra és a könyvtárak fejlesz
tésére 1983-ban az Országos Parancsnokság 580 000 forintot utalt ki. A könyvtá
rak a költségvetésnek és a vállalati támogatásnak könyvvásárlásra fordítható ösz- 
szegeit a Könyvértékesítő Vállalat Könyvtárellátó Főosztályánál szerződésben 
lekötötték. Az állománygyarapításra fordított összeg 1983-ban az alábbiak sze
rint alakult:

— költségvetési előirányzat 547 515 Ft
— vállalati támogatás 196 673 Ft
— könyvvásárok jutaléka 143 707 Ft

887 895 Ft
A könyvtárak által használt helyiségek alapterülete 1257 m2. A nyitvatartási 

— kölcsönzési — napok száma hetenként 146 nap, ez könyvtáranként átlag 4,5 
nap. A tárgyévben leltárba vett állomány meghaladta a 18 000 kötetet. Az 1983. 
december 31-i állapotnak megfelelően a könyvtárak saját állománya pedig 
184 954 kötet volt. Áltagosan 8 féle időszaki kiadványt rendeltek meg, több mint 
400 példányban.

A megyei büntetésvégrehajtási intézetekben 2-3000 kötetes, az országos bv.- 
intézetben ennél már lényegesen nagyobb könyvállománnyal rendelkező könyv
tárak működnek.(Pl. Pálhalmán 19 185, Szegeden 18 891, Állampusztán 17444, 
Tökölön 9500 kötet van.)

Az elmúlt év során beiratkozott olvasók száma meghaladta a 10 000 főt. Ha 
ezt 100%-nak vesszük, akkor fokozat szerinti bontásban számuk a következő:
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fogházas: 15,5%
fegyházas: 16,5%
börtönös: 40%
nem jogerős: 28%
A kölcsönzött könyvek száma mintegy 210 000 kötet volt.
A számok vizsgálata során figyelembe kell venni, hogy a könyvtárak statisz

tikai nyilvántartását csak a feldolgozási munkák után kezdték el vezetni. 
A könyvtárak zöme 1983. július 1-től működik a új rendelkezések értelmében. 
1984-től a könyvtárak munkájáról, helyzetéről minden évben statisztikai jelentést 
készítenek az intézetek, amelyet felterjesztenek az Országos Parancsnokság neve
lési osztályára.

Az 1983-as jelentésekből kitűnik, hogy a könyvtárak újjászervezése minőségi 
változást hozott a nevelőmunka e fontos területén. Megnőtt a fogvatartottak igé
nye az olvasás és a könyvtárlátogatás iránt. Jelentős szerepet kapott az olvasóvá 
nevelés egyéni és csoportos formája. Több könyvtárban szerveztek író-olvasó ta
lálkozót, rendhagyó irodalmi órákat, vetélkedőket és könyvismertetéseket. Né
hány intézet biblioterápiás foglalkozásokkal is próbálkozott. E tevékenységekhez 
kíván segítséget adni a nevelési osztály „Könyv és nevelés” című kiadványa, mely 
több tanulmányt foglal magába.

A könyvtárak irányításáért felelős nevelők, könyvtárosok számára a nevelési 
osztály évente szakmai továbbképzést szervez. Ezen túlmenően lehetőség nyílt ar
ra is, hogy a tanácsi vagy szakszervezeti könyvtárak által szervezett alapfokú 
könyvtárkezelői tanfolyamon sajátítsák el a könyvtártani ismereteket.

A megyei könyvtárak munkatársai több intézetben részt vettek a könyvtár
rendezési, selejtezési, átleltározási, nyilvántartási stb. munkálatokban. A kiala
kult jó kapcsolatok megmaradtak, sőt kiterjedtek a tartalmi munkára is. Néhol 
közösen szerveznek olvasási programokat, író-olvasó találkozókat, egyes tovább
képzésekre meghívták a nevelőtiszteket. Helyenként együttműködési szerződést 
is kötött a két fél. Szeretnénk, ha ezek a kapcsolatok tovább erősödnének és az 
intézeti könyvtárak a magyar könyvtárügy szerves részévé válnának.

Ennek érdekében továbbra is szükségesnek tartjuk az OSZK-KMK szakmai 
segítségét; elsősorban a fejlesztési koncepciók és tervek kidolgozásában, a 
könyvtártechnológia javításában, a tájékoztatási és biblioterápiai programok, 
szolgáltatások és akciók megtervezésében. Az OSZK-KMK-val való együttműkö
dés annál is fontosabb, mivel a büntetésvégrehajtási intézetek könyvtárait nem 
lehetséges a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelő hálózatban szervezni, s 
nincs olyan könyvtári egység sem, amely elláthatná a hálózati központi felada
tokat.

Dóra Béla
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