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Glojniczak Barr.ardi
A KÜLOHGYtíJTBMÉNYEK KÉRDÉSE A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAKBAN

....A szóbonforgő kérdést ritkán tárgyalták teljesen különállóan, 
e talán ezért is értékelték felületesen, így aztán nem jelenthetett 
hathatós érvet a közművelődési könyvtáraknak abban a törskvógóboiijhoijy 
tudományos jellegű gyűjteményekké váljanak.

Az irányító felettes hatóságok - d* gyakran még a könyvtár igaz
gatósága és a dolgosok is - határozatlan ép változó álláspontot fog
laltak el a különgyüjtemények kérdésében* f’-ilajdeaképen két állandó 
irányzat nyilvánult meg* vagy arra törekednek, hogy a közmüveladást 
könyvtárakét a tudományos könyvtárak ezinvon&láre emeljék s a sülön- 
gyűjtemény osztály okát egyen jeg'usiteák, aét favorizálják, vagy a kulin- 
gyűjteményeket többé-fcevéeb'é elhanyagoló népművelési irányzatot «?or* 
galsmazzák, ami a gyakorlatban kétségbe ‘vonja a külűngy tt'j teáé nyak helyét 
a közmüveIndáéi könyvtárakban* Ián ne k nz állásioglalápnak az alapja nz 
a nézet, hogy a külöagyUjteaányek» mint pár sxeellenae tudományos gyüj>- 
tömények, nem egyeztethetek űsstse & kösmüvelődéai könyvtár funkcióival, 
a könyvtáron belül idegen testet képeznek é» - mint egyesek állítják » 
az. ezeket kav.aló dolgoz ők kai együtt bizonyét* fényűzést jelentenek, 
arról nem iu beszélve, hogy a kűl ÖBgyftj térné nyákét egyesek "felesleges 
és hasznú«eh«tét3*•> papírok1 névvel i3 Isiik.?'

J£ két irányzat közül azonban egyiket osm valós itatták még követ- 
kezetesen, a őzért örökös fóiírértéaak vonnak a könyvtárosok és a kü
lön! éle .hotóságok között. Az n tény, hogy egyik ut mellett »em akar
nak dönteni, illetve kenav? owiioezumoe xsogoldását -sem akarnak. vilit azt a ni , 
elhomályosítja a Isgiényegoísebb kérdési; itt nem arról var. az5, hogy 
egyik »úgy másik bzex-vuzéoi elképzelés diadalmaskodjék, hanem arról, 
hogy a k llüaci üjtc»áeyekot Mádon tekintetben a legéazezerübbén ki- 
haazöáljuk,

A .fonti nézeteket - aasalyek inkább esak a különböző értekezletek 
és msgánbeszéIgotések roráa haagzacak el, » nem igen látnak napvilág 
got nyomtatásban - máef éle , a zále a éb'okörü és tárgyilagosabb megvilá
gításba koll helyezni...

V.ö. A. Kawccka-üryczowa; Kincs vagy lim-lom. 
- Bibliotokarz, 14.évf. 3917®•4?.lap©
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Ami a killöngyUJtoiaényekat illat! - mart hiszen a jelen pillanatban 
ezek érdekelnek bennünket leginkább - a következő követelmények telje
sítésére vas szükség?

1» A különgyüjtéményeket ugyanolyan elbánásban kell részesíteni* 
mint az állomány közművelődési részét0

2 , A különgyüjtemények osztályéit kizárólag szakképzett dolgozók
kal kell betölteni,

3, A különgyüjtaményekhez nem szabad más csoportba tartozó gyűjte
ményekké sorolni,1/

40 A közművelődési könyvtárak különgyüjtesaényeit kezelő dolgozókat 
tudományos dolgozóknak kell minősíteni és az ennek alapján törvényesen 
járó magasabb díjazásban kell részesíteni.

Annak.a könyvtárnak* amely ezeknek a feltételeknek nem akar* vágy- 
nem képes eleget tenni* döntenie kell a szükebb profil mellett és a szá
mára felesleges gyűjteményeket át kell adnia az illetékesebb intézmények
nek.

Ezenkívül kívánatos lenne annak a megvalósítása* amit már egyébként 
a kéziratosztályok 1951c évi krakkói tanfolyami konferenciáján mondottam, 
hogy a Régi Könyvek Osztályának mintájára létesítsenek egy központi szer
vet* amely gondozásba venné ez egyéb könyvtári különgyüjtérnényékét, el
sősorban pedig a kéziratokat.

Ennek a rövid cikknek nass feladata, hogy kifejts® és megtárgyalja 
mindazokat a problémákat* amelyek a közművelődési könyvtárak küléngyüj- 
töményeivel kapcsolatosak. Itt inkább csak egyes kérdések felsorolásáról,, 
megvilágításáról és arról van sző, hogy felhívjak a figyelmet? ezek a 
kérdések léteznek és az eddiginél sokkal behatóbb megtárgyalást és fel
dolgozást igényelnek,

O o Q O O O O
Tudjuk, hogy a különgyüjteményekbe olyan könyvtári egységeket soro

lunk, amelyek az egyéb könyvtári gyűjtemények anyagától részben külső 
formájuk, részben tartalmuk, de mindenesetre feldolgozási módjuk tekin
tetében különböznek. Ez a formai és érdemi -eltérés természetesen további 
következményekkel jár0 A különgyüJtemények osztályai* amelyek bizonyos 
szempontból miniatűr könyvtáraknak "tekinthetők a könyvtárakban, mégpedig 
nemcsak a közművelődési, hanem a tudományos könyvtárakban ia* bizonyos 
mértékig államot képesnek az államban. Helytelen, sőt veszélyes lenne 
azonban* h@ ez a gyűjtemény jellegéből folyó különbség a dolgozók tekin
tetében is érvényesülne, Ebben az esetben áthidalhatatlan szakadék kelet
keznék, mely káros volna mind a két részre? a közművelődési osztályok el
szakadnának a színvonaluk emelkedését biztosító tudományos bázistól* a, 
különgyüjteaényeket pedig az a veszély fenyegetné, hogy túlságosan egy
oldalú szakosítás folytán elszakadnának a® élet aktuális követelményei
től. Mindkét fél csak saját területére korlátozódna és a hagyományos 
munkamódszerekre szorítkozva nem használná ki a kölcsönös tapasztalato
kat , Itt megfelelő szervezeti felépítésnek kell rendet teremteni®* amely 
17 Ennek &% egyébként magától értetődő pontnak a falvétele azárt vált 

azüke-égeseé, mert a városi könyvtárak és a vajdasági könyvtárak agy® 
beolvasztása folytán mutatkoztak olyan irányzatok, hogy a kttlöngyüj® 
töményekhez sorolják "záhrtaayágok" 'kifogás' alá eső müveket/ is.
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®inéí nagyobb számú közművelődési éa tudományos osztályt kötne össze .
®s olyan aktuális feladatokat és célokat tűzne ki , amelyek osak az egyes 
osztályok állandó együttműködése alapján volnának megvalósíthatók*

Megkísérlem, hogy részletesebben kifejtsem, milyenek a közművelő- 
aési könyvtárak különgyüjtemény osztályainak feladataié

Az adott problémát k étapontból kell vizsgálnunk* A különgyüj-
keményekre egyrészt feladatok hárulnák annak a könyvtárnak a segítése 
szempontjából, amelynek szervezetébe .'annak épülve* Másrészt felada
tok hárulnak rá közvetlenül az olvasók szempontjából* E két szempont he- 
lyes arányának megtartása a könyvtár igazgatóságának és a különgyüjte- 
Biényosztáli^ezatSínek egyik legfontosabb feladata*
Ujjadatok a könyvtár egyéb osztályaival kapcsolatban

A közművelődési könyvtárhoz való viszony és a feladatok bizonyos 
Mértékig már eleve adva vannak a hagyományok által* A régi nagy közmű
velődési könyvtárak különgyüjteményei általában már ezeknek a könyvtá
rinak alapításától kezdve megvannak* Eleinte gyakran nem is választot
o k  el a különgyüjieményeket az állomány egyéb részétől* A különgyüjte- 
Mények adták a könyvtárnak a tudományos jelleget, ál'Mtötták a könyvtá- 
ra* a szoros értelemben vett tudományos könyvtárakkal egy sorba, annak 
ellenére, hogy az alapvető feladatuk eltérő volto Ez természetesen nem 
Maradhatott hatás nélkül a szőbanfprgő könyvtárak dolgozóinak ambioiő- 
Jára* Tekintettel arra, hogy nem tudtak versenyezni az egyetemes jelle- 

nagy tudományos könyvtárakkal, de ugyanakkor nem akartak lemondani 
•Udományoa jellegükről se®., a mai városi könyvtárak elődei tudományos 
"®vékenységüket általában a regionális feladatok kutatására irányítot
téi és főleg ilyen irányban gyarapították különgyüjteményüket is*

A közművelődési könyvtárak különgyüjteményei helyes megszervezésé
ri meg kell tehát különböztetni a különgyüjtömények elé kitűzött eélo- 

.azoktól a céloktól, amelyekre az ilyen könyvtárak más tudományos ősz 
'ályaj törekednek* A különgyüjteméayek végső rendeltetése az, hogy egy- 
^®8at az országos központi katalógus létrehozásában való közreműködés, 
Merészt a nyomtatott katalógusok készítésében való részvétel utján te- 

lehe/tővé a gyűjtemények széleskörű hozzáférhetővé tételét, amelyek 
Mind a belföldi, mind a külföldi kutatók számára módot adnak a külön- 
^Üjt9m©Byak használatára^ ugyanakkor a közművelődési könyvtár egyéb 
udománj/os osztályainak az a fő feladata, hogy aktuális, meghatározott 
®^ületre szorítkozó tudományos szolgáltatásokat nyújtsanak* Ide tartó- 
^  mind a tudományos gyűjtemények feldolgozása, mind a tájékoztató 
ibliográfisi munka*

_ Magától értetődik, hogy a feladatnak ilyen formán való megfogal- 
%zása - mind később látni fogjuk - nem jelenti a különgyüJteményosz- 

1aiyok lemondását a különféle egyéb munkákról* Létezésük értelmének tu» 
ajdonképen abban kellene kimerülnie, hogy két vágányon futó, egymásba 
aPcaolódő és nem pedig egymást keresztező munkát végezzenek? a ktilön- 
^^^.Jtemények törekedjenek saját céljaik elérésére és segítsék a közmű- 
^®lSdési könyvtárak dolgozóit az olvasőmozgalom színvonalának emelésé- 

és a kultúra fejlesztésében*
» A különgyüjt©menyeket gondózó osztályok és a közművelődési osztá
s i  fentebb kifejtett kapcsolatának -együttműködésének egyik lég-
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fontosabb tényezője a személyzet * Úgy vélem* hogy ebben az irányban ki~ 
fejtendő pozitív ígyüttmüködésért a fő felelősség a RüXöngyüjteményak 
dolgozóira -hárul* mert hiszen végső fokon csakis ok dönthetnek ennek 
©gy üt t működésnek a szükségességéről én formájáról* nekik kell irányit a** 
niok ezt a munkát* s ezáltal mag kell teremteniük a munkához megfelelő 
légkörto Mind a két csoport előtt azonban nyitva áll a kezdeményezés útja*

Az együttműködés már a gyűjtemények gyarapításánál kezdődik* A köz*8 
művelődési* a tudományos és a kézikönyvtári állomány gyarapításával el- 
lentétben a különgyüjtemények gyarapítását és kiegészítését maguk a kü- 
löngyüjteményékét gondozó osztályok és csoportok irányítják* s az álló** 
mánygyarapító osztályra csupán a műveletek technikai lebonyolítását bíz
zák* Magától értetődik* hogy ezzel nem akar jak. elvágni a gyarapító ősz- 
tályok kezdeményezését * amelyre mindenkor nagyon is szükség van* A szak
emberekre csak azért bízzák ebben az esetben a végső szó kimondását* hogy 
biztosítva legyen a különgyüjt©menyek okszerű gyarapítása® Ezt elmondhat** 
nánk bizonyos mértékig a szóbenforgó osztályok kézikönyvtárának gyarapí
tásáról is* amikor a két osztály vezetőjének állandó tanácskozáe^ra van 
szükség*

Nem lehet kétséges* hogy ennek az együttműködésnek a során a gyara
pítási osztály dolgozóinak idővel bizonyos ismeretekre kell szert tenni- 
ök a különgyüjtöményekkel kapcsolatos könyvtári teendők körébaaj ez so
hasem volna elérhető a kizárólag közművelődési jellegű könyvtárban*, Az 
együttműködés kétségkívül bővíti könyvtárosi látókörüket* sót nemcsak 
könyvtárosi* hanem általános műveltségűket is®

Úgy látszik* mintha a különgyüjtemények és a katalőgusosztályok 
közt nem is lehetne más* élénkebb kapcsolat* mint az az együttműködés* 
amely e két osztály kézikönyvtárainak közös* szórványos használatában 
jut kifejezésre* A valóságban azonban itt is van elég alkalom az együtt- 
működésre® A feladat elsősorban az* hogy a feldolgozással foglalkozó dol
gozók idejében jelezzék azokat az elemeket* ismérveket és meghatározott 
fajtájú gyűjteményeket* amelyek jellegüknél fogva a különgyüjtemények 
osztályán kell* hogy nyilvántartásba kerüljenek® A kéziratosztály arra 
fog tehát törekedni* hogy kartotékjaiban meg legyen mindazoknak az érté
kes szerzői dedikációknak és © könyv származására vonatkozó bejegyzések
nek a kimutatása* amelyek a tudományos vagy közművelődési könyvtárak 
példányain találhatók® Ezek a kimutatások az autograf-gyüjtemények gyara
pításához és a kétes szerzőjü kéziratok azonosításához és az eredet ku
tatásához szükségesek® Időnként előfordulhat* hogy a szerző a tulajdo
nos* a rendező vagy a cenzor saját személyi feljegyzéseivel /megjegyzé
seivel/ ellátott valamely könyvet - a könyv tartalmára* illetve a meg
jegyzés írójának jelentőségére való tekintettel- © kéziratok közé sorol
nak* Időnként sikerül kihalás zni olyan sokszorosított /reprodukciós/ ki
adványokat * amelyeknek helye a. kü? öngyüjtemények kézikönyvtárában lenne® 
Ezeken a kérdéseken kell gondolkozni ok a katalógus osztály dolgozóinak* 
mert hiszen ők döntenek elsősorban arról* hogy milyen pélűány kerüljön 
a kéziratosokhoz®

A régi nyomtatványok osztálya pedig arra fog törekedni* hogy gyűj
teményébe bekerüljenek olyan homiágrafikús kiadások* amelyek a könyvtárban 
nem lévő értékes eredeti ősnyomtatványokat helyettesíthetik*

A térképosztály viszont súlyt fog helyezni arra* hogy nyilvántartás
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ba vegye azokat a fontosabb vagy talán egyedülálló térképeket, amelyek 
a közművelődési vagy tudományos osztály könyvállományába tartozó müveké 
ben találhatóké

Hasonló követelményekkel állhatnak elő a zene és grafikai /apró- 
Oyomtatvány/ osztályok is<>

Az eféle együttműködés mindkét osztály dolgozói számára hasznos? 
Kiegészíti a dolgozók könyvtárosi szakképzettségét, emeli az intézmény 
tudományos színvonalát és a jobb kihasználás folytán növeli a könyvtár 
különgyüjteményeiaek állományát.

Igen gyümölcsöző lehet továbbá a különgyüjtérnényak együttműködés© 
a tájékoztató és bibliográfiai osztállyal is, Itt persze nem arról van 
szó, hogy ez utóbbi osztály dolgozói tájékoztatást nyújtsanak a külön
gyüjtemények tartalmáról, hanem arról, hogy odairányitsák azokat az ol
vasókat, akiket alkalmasnak találnak a különgyüjtemények használatára, 
illetve akiknek tudományos munkája azt szükségessé tehatio

Az alapvető feltétel ebben az esetben az, hogy alaposan ismerjük 
az olvasót, munkája természetét és általában megismerkedjünk az adott 
könyvtár különgyüjteményeinek jellegével, Hasoalóképen gyakran lehet 
szükség arra, hogy az olvasót a különgyüjtemények osztályáról kiegészí
tő kutatások elvégzése céljából a tájékoztató osztályra kell irányítanunk.

Nagyobb figyelmet kellene még fordítanunk arra, hogy a különgyüjte- 
menyeket jobban felhasználjuk a különféle adatkérésekre történő válasz
adások során. Ahogy sok tájékoztatást kérő olvasó nem tud arról, hogy 
az őt érdeklő gazdasági kérdést nagyon szemléltetően mutatják a térkép
osztályon található térképek, sokszor előfordul, hogy az érdeklődés 
nem tartalmaz közvetlen kérést a különgyüjteményekből adandó tájékoz
tatásra, Itt a tájékoztató osztályok dolgozóinak kall az olvasóknak se» 
giteniök, hiszen az olvasó gyakran nem ismeri a tudományos munka módsze
reit, illetve a munkáját megkönnyítő eljárásokat. Biztosak lehetünk 
abban, hogy a kutató mindig hálás lesz azért a segítségért,

A közművelődési könyvtárak különgyüjteményei továbbá módot adnak 
a tudományos könyvtárakkal, illetve tudományos intézményekkel való 
együttműködésre és az állandó kapcsolat fenntartására, A  kollektív tu
dományos munkára való áttérés irányzata nemcsak az egyéni dolgozókat 
kell, hogy bekapcsolja, hanem a kollektív tudományos kutatások körébe 
bevont intézményeket iso /Ezek .általános rangsorában a legmagasabb a 
legyei Tudományos Akadémia,/ Az aféle együttműködés nemcsak a külön
gyüjtemények osztályain dolgozó könyvtárosok számára jelent hasznot, ha
nem emeli az egész könyvtár tekintélyét és jelentőségét is, A különgyüj
temények által felvett kapcsolatok az egyéb tudományos és közművelődési 
osztályokra is kihatnak, emeli a dolgozók szakmai képzettségét, bizto
sítják a könyvtárosi munka tudományos jellegének elismerését, bevonják 
mind az intézményt, mind a dolgozókat a tudományos érdeklődés körébe,
á különgyüjtemények és az olvasók

Most pedig rátérek annak a megtárgyalására, milyen viszonyban van
nak a különgyüjtemények a közművelődési könyvtárak olvasóival,

A különgyüjtemények feladatai - az olvasóktól függően - kétfélék.
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Céljuk vagy a normális tudományos kiszolgálás , amely a különgyü jteménya’S 
használatában többé vagy kevésbé jártas olvasót tételez fel, vagy pedig 
tevékenységük pedagógiai és propagativ jellegű, A könyvtár nevelő hatásá
nak ideális eredménye az lenne, ha az olvasó, ©ki. a közművelődési kí:,.:.v- 
állomány használatával kezdte, a tudományos gyűjteményeken keresztül el
jutna a különgyüjtemények használatáig. Nincs*azonban szó arról, hogy í 
közművelődési könyvtárak különgyüjteményeinek olvasói azok lesznek, aki':- 
rak nincs Joguk igénybevenni a tudományos könyvtárakat, illetve azok, 
akiknél valamilyen formális ok miatt a tudományos könyvtárak igénybev.'- 
tote nehézségekbe ütközik, /A kérdés ilyen beállítása - a szóbanforgé >1 * 
voaók minimális száma miatt - kétségbevonná annak értelmét, hogy a külön- 
gyűjteményeket a közművelődési könyvtárakban meghagyjuk, / Az olvasók kör* 
ntm a szakképzettség és az ebből folyó Jogok alapján alakul ki, hauem s 
szükséglet és a gyűjtemények speciális jellege szerint, ugyanis a regio
nális gyűjtemények a nagyvárosok közművelődési könyvtáraiban fogl/lfi ' 
helyet. És talán itt mutatkozik mag legjobban az a különbség, «... ol
vasó igényei szempontjából a tudományos és a közművelődési könyvtárak Is - 
irülöngyüjtemények közt fennáll. Az első csoportba tartozó könyvtárak 
olyan általános szolgáltatást nyújtanak számár; , amely legfeljebb *’ •;=' 
tettel lehet a regionális kérdésekre, A különgyüjteményektől viszont e l
fogja-követelni az olvasó, hogy lehetőleg teljes mértékben gyűjt a Ól, - • •• - 
gionális Jellegű anyagot. A különgyüjtemények ilyen irányban igyekean^k 
ir befolyást gyakorolni az olvasókra, erre törekedve, hogy ezekből, =: vl- 
vasákból regionális kutató-közösségek*,t alakit nako így, válhatik az őr. *- 
őse;-, szervezeti egységek együttműködése utján szilárddá a., könyvtár je \ hí
gé és valósulhat meg a arynicai konferencia követelménye a közmüve''/f.- 
könyvtárakban a, könyvtári munka tudományos jellegűvé, a tudományé lo. Ta
tárakban pedig közművelődési jellegivé tételére kell törekedni,

A közművelődési könyvtárak különgyüjteményeinek utolsó, rendkívül 
fontos feladata az, hogy széles néptömegeknek bemutassa a múltat és *■ 
kultúra fejlődésének egyes szakaszait. ' Ezt a célt kiállítások és t 
gyűjtemények bemutatása utján még azoknál az olvasóknál is el lehet érni, 
akik erre nem teljesen érettek .'Vé^redményteu ez a aunka igen pozitív médcu 
Járul hozzá a művelődéstörténet népszerűsítéséhez, és egyúttal legvonzóbb 
része a könyvtár propagálásának,

összegezve a különgyüjtérnényéknek a közművelődési olvasókra gyako
rolt befolyásával foglalkozó kérdést, le kell szögeznünk, hogy a külön- 
gyujteményekben foglalt tartalom nem jut el közvetlenül a tömegekhez, 
hanem csak a kutatók közvetítésével* -A külöíigyüjtemények értékét ezentúl 
főleg azzal fogjuk mérni, mennyire segítik a társadalom anyagi élete fej
lődődének szükségleteit tükröző társadalmi eszmék és elméletek megismeré
S ét,

R. Przelaskowaki: A nagy közművelődési könyvtárak tudományos jellegé
ről, »> Przeglad Biblioteczny, l8,évf, 1950. 22-23,lap,

« Przeglad Biblioteczny, 1954. 4.az, 321-330.lap


