Az Egyesült Államok
elnöki könyvtárai:
Roosevelttől - Bushig
Suzanne D. Gyeszly*

Történelmi és jo g i előzmények
A huszadik század első harmadáig az Egye
sült Államok elnökeinek hivatalos okmányait és
működésük fontos történelmi dokumentumait
különböző magángyűjteményekben, múzeumok
ban, levéltárakban és a kongresszusi könyv
tárban helyezték el. Néhány elnök, mint Van Bú
rén, Grant, Cleveland és Coolidge iratainak jórés
ze
elveszett,
megrongálódott,
vagy
megsemmisült.
Franklin D. Roosevelt volt az első amerikai el
nök, aki a hivatalos iratok szisztematikus meg
mentését javasolta a Kongresszusnak. Erre a cél
ra 1934-ben megalapította a Nemzeti Levéltárat,
majd 1938-ban felajánlotta a Hyde Parkban levő
házát az első elnöki könyvtár céljaira. így 1939ben a Kongresszus megszavazta Franklin D.
Roosevelt elnök könyvtárának megalapítását,
amely 1940-ben létre is jött a Nemzeti Levéltár
irányításával.
1955-ben Eisenhower elnök aláírta az „Elnöki
Könyvtári Törvényt”, amelyben az Egyesült Álla
mok mindenkori elnöke meghatalmazza a Nem
zeti Levéltár vezetőjét a következő feladatokra:
♦ Fogadjon el minden elnöki dokumentu
mot, történelmi anyagot, amely az elnök*
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tői számazik, vagy az elnök személyével
és tevékenységével kapcsolatos.
♦ Fogadja el az elnöki könyvtár számára
felajánlott területet, épületet és eszközt.
♦ Irányítsa, vezesse és óvja a könyvtárat és
annak állományát.
♦ Dolgozza ki a könyvtár működésével és
használatával kapcsolatos szabályokat.
♦ Hozzon létre egy nyilvános múzeumot
vagy egy kiállítást az elnöki dokumentu
mokból.
1978-ban a Kongresszus megszavazta az El
nöki Dokumentumok Tulajdonjogi Törvényét, ami
1981. január 20-án lépett életbe és a következő
ket tartalmazta:
♦ Az elnöki dokumentumok az Egyesült Ál
lamok tulajdonát képezik, nem az elnökét.
♦ Az Egyesült Államok Főlevéltárosa, aki a
Nemzeti Levéltár vezetője, vegyen át
minden dokumentumot a hivatalából távo
zó elnöktől, és helyezze azokat állami le
tétbe.
♦ Az elnöknek joga van elnöki hivatalból
történő távozása után tizenkét évig bizo
nyos dokumentumok használatának kor
látozására.
♦ A Főlevéltáros fenntartja a jogot magá
nak, hogy mind a fenti korlátozott doku
mentumokat, mind pedig a többi doku
mentumot az Információs Szabadság ötö
dik törvénye alapján átvizsgáljon és
további korlátozásokat szabjon.
♦ Az elnök-helyettesi dokumentumok is az
Egyesült Államok tulajdonát képezik.
Az 1986-ban módosított könyvtári törvény
szerint a Főlevéltáros megszabja az elnöki könyv
tárak maximális alapterületét, méretét, tervét és
anyagi fedezetét. Kötelezően előírja egy alapít
vány felállítását és egy meghatározott összeg
készpénzben való meglétét, mielőtt egy elnöki
könyvtár építkezésébe belekezdenek. Ez a meg
határozott összeg a felépítendő könyvtár és mú
zeum teljes építési költségeinek húsz százaléka.

Az elnöki könyvtárak
Az elmúlt évtizedek során a fenti törvények
alapján a következő elnöki könyvtárak és hozzá
juk tartozó múzeumok épültek meg:
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A könyvtárak fő feladata az elnöki dokumen
tumok megszerzése, őrzése, megvédése és a
kutatás számára való hozzáférhetővé tétele az
érdeklődők számára. A múzeumi részben pedig
állandó és ideiglenes kiállításokat kell szervezni,
ahol a látogatók megismerkedhetnek az adott el
nök életével, politikai pályafutásával, munkássá
gával és egyéni kedvtelésével. Az elnöki könyvtár
és a múzeum általában közös épületben találha
tó, kivételt képez a Gerald Ford Könyvtár, ami
Ann Arborban, Michigan államban van, míg a mú
zeum Ford szülővárosában, Grand Rapidsben.
Gyakori, hogy az elnöki könyvtárak a helyi egye
temekhez közel, vagy az egyetem területén épül
tek fel. (gy az egyetemi professzorok, kutatók és
diákok könnyen bekapcsolódhatnak a kutató
munkákba. A Kennedy könyvtár volt az első
könyvtár, amely a Harvard Egyetemmel (Cam
bridge) karöltve politikai fakultásokat és intézmé
nyeket hozott létre. Hasonló kapcsolatok alakul
tak ki a Kennedyt követő elnököknél is. Az egye
temekhez tartozó, de az elnökkel kapcsolatos
intézmények jogilag az adott egyetem irányítása
alá tartoznak, anyagi fenntartásukat az egyete
meknek kell biztosítaniuk.
Mind a könyvtár, mind pedig a múzeum inten
zíven részt vesznek a további anyagok gyűjtésé
ben. Az épületek felhasználhatók tudományos
vagy történelmi konferenciák megrendezésére.
Az elnöki könyvtárak közigazgatásilag a Nemzeti
Levéltáros helyettese alá tartoznak, aki az ún.
„Elnöki Könyvtárak Hivatalát” vezeti, ami a Nem
zeti Levéltáron belül működik. Majdnem minden
elnöki könyvtári és múzeumi dolgozó közalkalma
zotti beosztásban van, ez néha lényegesen eltér
az adott állam helyi szokásaitól, béreitől és szo
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ciális juttatásaitól. Ki
vételt képez a ma
gánirányítású Nixon
Könyvtár, ami nem
tartozik a Nemzeti
Levéltár fennhatósá
ga alá. A Watergate
események miatt Ni
xon elnök Fehér Házi
dokumentumainak
java része Washing
tonban maradt. A
könyvtár
is
csak
kölcsönözhet az ere
deti anyagból.
Az elnöki könyv
tárak állománya, látogatottsága változó, amit a
következő oldalon látható táblázatok illusztrálnak.

A George Bush Könyvtár és Múzeum előzmé
nyei és tervei
A Bush Könyvtár helyének megszerzésére
kezdetben négy egyetem pályázott, a Yale Egye
tem (Bush itt kapta az egyik diplomáját) és három
texasi egyetem: Rice Egyetem (Houston), Hous
toni Egyetem és a Texas A&M Egyetem, College
Stationban. A pályázóknak megfelelő méretű
földterületet kellett biztosítaniuk a könyvtár és a
múzeum számára, valamint a könyvtár megépíté
séhez szükséges, a törvényben is előírt anyagi
fedezetet. 1990-ben Bush elnök bejelentette,
hogy könyvtárát elnöksége lejárta után valahol
majd Texasban szándékozik megalapítani, így a
Yale Egyetem visszavonult az érdeklődők sorá
ból. Mindhárom texasi egyetem előkészítette az
építési terveket, gondoskodott a területi feltéte
lekről és az anyagi fedezetről. A pályázatokat a
Nemzeti Levéltár vezetője és Bush elnök döntése
alapján bírálták el. A végleges döntést Bush el
nök 1991. május 3-án jelentette be: könyvtárát a
Texas A&M Egyetem területén szándékozik elhe
lyezni. Bush elnök azzal indokolta döntését, hogy
a Texas A&M Egyetem a kívántnál több területet
is tudott biztosítani a létesítményre, az egyetem
alapítványok és magánadományok révén bizto
sítja az anyagi feltételeket. Az is megfogalmazó
dott, hogy az egyetem és a Bush Könyvtár között
szoros munkaviszony alakul majd ki. A tervezet
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1. táblázat
Az elnöki könyvtárak állománya 1989-ben
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2. táblázat
Az elnöki könyvtárak látogatottsága
Az 1991. évi

1 1992-es adat
2 Becsült adat
3 Csak a kutatók száma
4 Becsült adatok

értelmében a Bush Könyvtár és Múzeum mellett
az egyetem területén az alábbi intézmények és
központok jönnek majd létre: az Elnöki Tanul
mányok Központja, a Vezetői Irányítás Központja
és a George Bush Politológiai Központ. Mind a
három központ az egyetemi oktatásban és kuta
tásban is nagy szerepet fog vállalni.
A George Bush Könyvtárat és Múzeumot az
egyetem melletti, de az egyetemhez tartozó sza
bad területen, valamint magánszemélyek által a
könyvtár számára felajánlott telken építik fel, a
három központ pedig kizárólag az egyetem terü
letén lesz. Az építkezések befejezésével a könyv
tár és múzeum a Nemzeti Levéltár fennhatósága
alá fog tartozni, a levéltár vezetőhelyettesének
irányításával. Ezzel szemben a központok az
egyetemi oktatást és kutatást szolgálják majd, és
a Texas A&M Egyetem elnöke felelős a fenntartá
sukért és működésükért.
A Bush Könyvtár és Múzeum, valamint az
egyetemi központok építésének anyagi fedezetét
magán és alapítványi pénzekből kell majd fe
dezni, a szövetségi vagy Texas állami adó nem
használható erre a célra. A jelenlegi számítások
szerint a teljes építkezés költsége eléri a 80-85
millió dollárt.
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A Texas A&M Egyetem és a George Bush
Könyvtár és Múzeum kapcsolata
A Texas A&M Egyetem 1867-ben, Texas ál
lam mezőgazdasági és gépészmérnöki egyete
meként alakult meg. Jelenleg 10 karon folyik ok
tatás: Mezőgazdasági, Építészeti, Közgazdaság
tani, Pedagógiai, Mérnöki, Földtani, Bölcsészeti,
Orvostudományi, Természettudományi és Állator
vosi Karon. Több mint 42000 hallgató tanul az
egyetem különböző tanszékein. A Politológiai
Tanszék munkássága, kutatása Amerikában jól
ismert. Az utóbbi években és különösen 1991 óta
- miután Bush elnök a könyvtárát az egyetem te
rületéhez közel kívánta helyezni - ez lett az egyik
legnépszerűbb tanszék a diákok körében. Az el
nöki könyvtárnak a Texas A&M Egyetemre helye
zése tovább emelte az egyetem amúgy is jó hír
nevét. Az Elnöki Tanulmányok Központja már
megkezdte működését. III. Edwards George pro
fesszor irányításával. A másik két központot még
most szervezik.
Az egyetem székhelyéül szolgáló város, Col
lege Station állandó lakóinak száma meghaladja
a 60 ezret, amihez évente 42000 diák csatlako
zik. Tipikus egyetemi város, ahol a legfőbb mun
káltató az egyetem. A Bush Könyvtár és Múzeum
újabb állandó munkalehetőséget nyújt, ami kihat
a város gazdasági életére is. A Bush Könyvtár és
Múzeum várható látogatottsága miatt a turizmus
is felélénkül majd az elkövetkező időben. Előre
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láthatólag 200-400 ezer látogatót várnak évente.
A látogatók jó része iskolai diák lesz, de szép
számú családostól érkező turistára is számí
tanak, akik a helybeli szállodákban lakhatnak, ét
kezni és pénzt költeni a College Stationi üzletek
ben fognak, ami a város gazdasági életére pozitív
hatású lesz.
A George Bush Könyvtár és Múzeum meg
építésének tegfontosabb feltétele a kellő anyagi
fedezet megteremtése. Bush elnök legidősebb
fia, George F. Bush vezetésével és elnökletével
Dallasban létrejött az elmúlt hónapokban a
„George Bush Elnöki Könyvtári Alapítvány”.
A könyvtár nemcsak a Bush elnöki és alelnöki
munkásságával kapcsolatos dokumentumokat kí
vánja gyűjteni, hanem a közel fél évszázados po
litikai pályáját bemutató iratokat is.
George Bush Fehér Házból történő távozása
- 1993. január 18. - óta több mint 20 kamion do
kumentum érkezett már meg College Stationba; a
szállítmányokat jelenleg három levéltáros dolgoz
za fel és készíti elő 1997-re, a George Bush Elnö

ki Könyvtár és Múzeum hivatalos és ünnepélyes
megnyitására.
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Új utak a
gyermekkönyvtári
munkában?
Krüger, Susanne

A könyvtárak gyermekrészlegeinek dinami
kus fejlődéséről nem nagyon beszélhetünk, a
gyakorlat azt mutatja, hogy a régi és új koncep
ciók békésen élnek egymás mellett. Az 50-es
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években négyzetes alaprajzú, praktikusan kiala
kított és berendezett gyeremekkönyvtárak jöttek
létre, a különböző korcsoportoknak megfelelő fle
xibilis övezetekkel, ami ma is jellemző az elhe
lyezkedésükre. A szakmai vitákban az ismétlődő
témák mindig új megfogalmazásban jelennek
meg. Ez jellemző a gyermekkönyvtárosok „irány
zat-vitájára” is, mely az 1910-es évektől tart a mai
napig, s mindig újra megélénkül a harc a ponyva,
az értéktelen irodalom ellen. Az új médiák könyv
tári érvényesülése gyakran nehézségekbe ütközik:
korábban a képregényt, a hangkazettát és a játékot,
napjainkban inkább a videót vagy a számítógépet
tekintik sokan károsnak a könyvtár életében.
A szerző a tanulmányában szubjektív hely
zetképet rajzol fel a gyermekkönyvtárak helyzeté
ről. Megállapításai vitatézisek, melyek - remélhe
tőleg - megfelelő visszhangot váltanak ki a gyer
mekkönyvtárosok körében.
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