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KÓRHÁZI KÖNYVTÁRAK HELSINKIBEN

Helsinkiben a Városi Könyvtár keretében, 194 *5. esztendőben alapítot
ták meg a kórházi könyvtárak osztályát. Ennek az a feladata, hogy a váro
si kórházakban egységesített, újszerűén működő könyvkölcsönző állomásokat 
rendezzen be.0.Fokozatosan elérték, hogy ma már minden városi kórházban 
működik a Városi Könyvtár szerkezetébe tartozó kórházi könyvtár.

Valamennyi kórházban telefonnal ellátott szoba áll a fiókkönyvtárak 
rendelkezésére, ennek biztosítása, fenntartása a kórházra tartozik, A 
könyvtár állományát és személyzetét viszont a Városi Könyvtár szolgáltatja® 
Minden kórháznak van saját könyvállománya /összesen 18®000 kötet/, d® a 
Városi Könyvtár - a szükséglethez mérten - még további könyveket is ad le
tétbe a központon vagy egyéb fiókjain keresztül /de nem a tuberkulótikus, 
vagy egyéb fertőző betegek számára/® Minden kórházi könyvtárban két könyv
tári tisztviselőt foglalkoztatnak, szolgálatuk egész napos® Kivétel a mal
mi kis kórház, ahová kétszer hetenként öt órára segédkönyvtárost osztottak 
be® A Kivela és a Maria kórházban, a Jórványkórházban, ahol a betegek osz
tályai különválasztott épületekben, illetve különböző emeleteken vannak és 
lift nincs, még egy-egy hivatalsegéd is dolgozik, neki kell gondoskodnia a 
könyvek elszállításáról a különféle osztályokra. Ezenkívül az ös'azes kórhá
zi fiókok fölött külön vezető áll, aki a Városi Könyvtár központjából szer
vezi és vezeti a kórházi könyvtárak munkáját.

A könyvtárosok könyves-koesikkal látogatják - rendszeres, hetenkénti 
körjáratok keretében - az egyes-kórházi osztályokat /az ideg és elmegyógy
intézetek zárt osztályait is/. A Járványkőrházban a fertőző betegek osztá
lyának saját, lezárható könyvszekrényei vannak. E betegek részére a könyvtá
rosok hetenként veszik ki a kikölcsönzendő könyveket® A kórházak személyze
te számára a könyvtárszobában hetenként egyszer-kétazer külö(n kölcaönzöőra* 
van rendszeresítve® A TBC és a Járványkőrházban - a fertőzési veszély elke
rülése végett - külön könyvtár működik a személyzet részére. A Nikkilh ideg 
és elmegyógyintézetben /a betegeket szolgáló könyvtár mellett/ szintén sa
ját könyvállomány áll tanulmányozás eéljából a személyzet rendelkezésére lé
lektani, elmekórtanl és elmebetegek környezetéről szóló szépirodalmi müvek
ből. A kórházi könyvtárosok egyben az'orvostudományi szakkönyvtárat is ke
zelik.

A kórházi könyvtárak munkáját kezdettől fogva a "könyvekkel Való gyó
gyítás" céljából indították el, A betegek gondolatainak a fájdalomtól és a 
betegségtől, a gyakran lehangoló kórházi környezettől való elterelehq és a& 
unalom elleni védelme, oly kősi’smart segítő tényezők, amelyeket éppérn a köny
vek nyújtanak. Ha a beteg hosszas kórházi tartózkodásra kényszerül, szellemi 
fejlődésének céltudatos előmozdítására is törekszenek, teszik ezt azért, hogy 
a hosszú betegségben fellépő depressziót, a "hiábavalóság" érzését s-tb. le
kössék, továbbá, hogy biopozitiv életszemléletet teremtsenek® Idősebb bete
geknél megkísérlik azok szellemi erejét erősíteni® Az elme és ideggyógyinté
zetekben - az orvosokkal együttműködve - könyvterápiát végeznek, azaz lélek
tanilag és elmekórtanilag kiválasztott irodalom segítségével megpróbálják $



betegeket betegségük megértéséhea hozzásegíteni és nehézségeikkel szembe* 
egészségesebb beállítottságra birai® Az olvasás éa a tanulás gyakran a te
vékenység egyedüli formái, amelyekre a betegek képesek, Így fontos gyógyí
tó tényezőkké váinako

A könyv gyakran az egyetlen, kapcsolat0 amely a kórház bezártságába* 
élő betegek számára a külvilággal adődiko É téay különös jelentőségű a 
lelki-betegeknél®

A terapikua munka szerencsés megoldásáslak előfeltétele,, hogy a kórhá
zi könyvtárak könyveit különös gondossággal válogassák ki ésshogy a könyv
tárosok ennek a feladatnak megfelelő tehetséggel és alapos tanultaággal 
bírjanak® A kórházi könyvtárosok lélektani képzése ezért rendkívül fontos®
Az elmegyógyintézetek könyvtárosainál ezt már teljes mértékbe* keresztül • 
is vitték, de erre törekszenek az összes többi kórházi könyvtárosoknál is0

A könyvek kiválasztását a kórházi könyvtárak központjának vezetője 
végzi a Városi Könyvtár válogatás céljából rendelkezésre bocsájtott anyaga 
alapján® Kétséges esetekbe® az illetékes kórház orvosainak tanácsát veszik 
igénybe® Oly könyveket,, amelyek a ’ betegekben kétségeket támasztanak, az ' 
orvosi kezeléssel,, a kórházzal vagy az orvosokkal szemben, »em fasznak fel®

Mellőzik különben a betegségekkel foglalkozó könyveket is, mert az 
irodalom segítségével éppen azt kell elérni., hogy a betegek elfelejtsék 
betegségeiket® Kerülik továbbá az olyan müveket, amelyek rémképeket vagy 
Pesszimista, sötét hangulatot kelthetnek®

A kórházi könyvtárakban előnyben részesülnek a jó, tanulságos, tudo
mányos könyvek a filozófia és a természettudomány területéről, útleírások, 
életrajzok, képzőművészeti irodalmi müvek stb®, s éppúgy a humoros és az 
életingealő elbeszélő irodalom® Bűnügyi regényeket alig szereznek be, annak 
ellenére, hogy az általában elterjedt nézet szerint éppen ezek tartoznak 
hozzá a kórházi olvasmányokhoz® A betegek olykor kérik ezeket, de legtöbb- 
azör teljesen megelégedettek, ha helyettük például érdekes útleírásokat 
kapnak® Legyengült betegek részére képes, kevésszövegü, vegyes tárgyú mü
vek állnak állandóan rendelkezésre® E könyvek ezenkívül pedagógiailag igen 
hasznosak az olyan betegek számára, akik még nem szoktak nagyon hozzá a 
folytonos olvasáshoz® Ilyen esetek nem ritkák a kórházakban® Idegenayelvü 
irodalom, nyelvtanok és szótárak bőven találhatók', mivel a. betegek feltűnő- 
ea nagy érdeklődést mutatnak a nyelvtanulás iránt®

A kórházi könyvtárak állományát lehetőleg sokoldalúan kell összeállí
tani, hogy minden beteg érdeklődésének eleget tudjanak tenni® így lehetsé
ges megteremteni a legjobb könyvtár-pedagógiai kapcsolatot az olvasókkal® 
Szakirodalom szinté® rendelkezésre áll, és a Városi Könyvtár többi osztályai 
azt mindenkor közvetítik® Hosszú ideig itt tartózkodó betegek előszeretettel 
egészítik ki szaktudásukat,, vagy uj, elsajátítható tudományt keresnek, pl® 
abban az esetben, ha a megbetegedés hivatás-változtatást tesz szükségessé®
A könyvtár ebben a tekintetben, is kész a hatásos segítségre, noha fő figyel
mét az életigenlő világszemléletre, az önképzéshez szükséges ^műkedvelő" 
tanulmányokra kell fordítania® - .

A gyermekosztályok betegei számára képes és mesekönyvek, továbbá mán, 
az egyes korok igényeinek megfelelő müvek vannak® A kicsinyeknek meaeórákat 
is tartanak®
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A könyvek kiválasztásánál figyelembe kell vénái azok terjedelmét és 
nyomását is. lehetőség szerint könnyűeknek és jól olvashatóaknak kell lenniük* 
Gyengén látó betegek részére különlegesen nagy betűkkel nyomtatott könyvek 
vannak készenlétben,. Vak betegeknek a vakok könyvtára közvetít könyveket.

Á betegek szorgalmasan használták a kórházi könyvtárakat. Az évi kölcsön-j 
zés - a betegek létszámát számítva- húsz kötetet tesz ki betegenként. Alap- 
meggyőződésünk jogosnak bizonyulta a betegek szívesen kölcsönzik ki az érté
kes irodalmat, ha azt’, helyes módon ajánlják nekik,, A szakirodalom kölcsönzé
se a kórházi könyvtárakba* az összfeölcsönzés 50 %-át teszi ki. Sok esetben 
azok a betegek, akik eredetileg idegenkedtek az olvasástól - s különösen az 
értékes irodalomtól, = kórházi tartózkodásuk alatt komoly könyvkedvelőkké 
váltak, és gyógyulásuk után szorgalmasan használták a Városi Könyvtárat.

Az elmebetegekre, még az úgynevezett "nyugtalan betegekére is, az olva- I 
sás figyelemreméltó nyugtató, gyógyitő befolyást gyakorolt. í z  orvosok íté
lete a kórházi-könyvtárak hatásával kapcsolatban egyhangúan pozitív. Először 
bizonyos kétkedéssel nézték ugyan a könyvtárak * munkáját, most már azonban 
általában feltétlenül szükségesnek, egyenesen pótolhatatlannak tekintik őket.
A betegek közül különösen a hosszú ideig itt tartózkodók tanúsítanak rendkí
vüli fogékonyságot és hálát a könyvekkel való pedagógiai munkásságunk iránt.

Hozzunk erre néhány.példát. Egy hátgeriac-lubeTkulózisban megbetegedett 
fiatalember a kórházi könyvtár segítségével ismét elkezdi iskolai tanulmánya
it, hogy érettségizhessen. Elkeseredése kemény sorsa miatt láthatóan csökken, 
s napjait élénk tevékenység tölti be. Visszanyeri a jövőben és a kórházi ke
zelés sikerében való hitét.

Egy idegbeteg diák lassanként folytatja megszakadt egyetemi tanulmányait. 
A kórházból szabadságot kap, hogy fontos vizsgáját letegye. Napjai tartalma
sak, életének célja vas, gyógyulása haladást mutat. Ismét összeköttetésbe lép 
"az egészségesek világával".

Egy megbénult tengerész kórházi tartózkodása alatt megtanulja először az 
angol, majd a német nyelvet, eredetiben tudja olvasni e nyelvek irodalmát és 
ezzel jelentékenyen kiszélesíti életismeretét, művelődési körét.

Egy tuberkulótikus családanya filozófiai és lélektani könyveket olvas 
és - kijelentése szerint - a betegágyban találta meg az élet és az emberek 
helyes megértésének módját. Régebbi elkeseredései - pl. nehéz gyermekkora 
miatt - eltűnnek, és sikerew gyógyulás elébe néz, hogy életét mint felvilá
gosodott, tudásban gazdag ember kielégítőbben folytathassa.

Egy fiatal, agysérü'léses leány, a könyvtárosnő vezetésével megtanul 
írni és olvasni. Ez a szerfölött ingerlékeny teremtés életvidámmá, nyugodt 
természetűvé válik.

így teljesiti a kórházi könyvtár fontos feladatát a betegek ápolásánál 
és gyógyulásánál. A betegség következtében előállt depresszió csökken, gyak
ran teljesen eltűnik. A tanulás és az olvasás támogatja a betegekben a gyó
gyulást előmozdító pozitív erőket és a kórházi tartózkodás a be/fcegek számára, 
a könyvtár utján, a szellemi ébredés idejévé válik. Ahhoz, hogy a kórházi 
könyvtárak könyvtárosai eleget tudjanak tenni ennek a nagy feladatnak, ter
mészeti adottsággal kell rendelkezniük és gondos tanulással kell felkészülni
ük. Fontáé az is, hogy ehgendő idejük legyen a betegek számára és gondosan 
kiválogatott, sokoldalú könyvállomány álljon rendelkezésükre.

■ Büaherei und Bildung„1954. 7/3.sz. 075-678 lap.


