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Halp&ö Eo EUsworth?
KtjgYTTiBteTiSZE'g ÉS KÖNYVTÁRI AgÜUgPBK

A köayvtárépité&zet és épülettervezés ama korszakának befe
jezés® „ melynek szimbóluma ás lf3X~bea feXavat@tt 1£aX»«=4 wStsrliag, 
Library® 0 egybeesik folyóiratunknak9 a "Übrasy Qjaarterly'í-aak sa®g- 
ind&lásávalo Jóllehet a Könyvtári Főiskola /Sradúats Library SeháoX/ 
«Xső évaibeíi a könyvtári. építészet.még M m  képest® kutatás tárgyát* 
as a szeXlsm*. mely az újszülött ®Mbra«| Q.uas’terXy®’ modern kutatá
si igyekezetét és forradalmi gondolkodását betöltött®,, & Könyvtári 
Főiskola hallgat ói közt la visszhangra talált tehát a könyvtári 
épillettervezés tarén is érezhetővé vált?

Eladást mondhatjuk,, hogy a wI>ibr®ry Q.uarterXym jelképezi as 
érdeklődésnek ama irányváltozását „ mely a könyvtártudománynak tisz
tán bibliofil szempontjaitél a tulajdonképeni könyvtárhasználat 
és egyúttal az ©Ivaeők problémáihoz vezetette Ugyanígy a könyvtár- 
építészet uj szelleme is,, az eddig tisztán ©sak esztétikai szempon
tokra tekintő tervezéstől olya® irányba fordult„ mely elsősorban a 
használhatóság ém a használók szempontjait tekintio

Most 0 1954-ben9 már szinte lehetetlen lenn® hü képét adnunk a 
negyedszázad-előtti„ Xf3©-beü könyvtártervezás szellemének,, Ha 
azt mondjuk,, hogy ""könyvtárt úgy kell terveznünk„ hogy a könyvek 
megfelelő elhelyezése ém az olvasóknak az elérhető maximális kénye
lemmel való könyvhasználata biztos legyen1® „ - ©z ma ugyancsak
elesépeit megállapítás lenne? Ámde 193o-ban még korántsem volt as? 
Egyik akkori mükritikus ilyenformán vázolja a helyzetet?

000000
Mérnökeink 1931 előtt is elég könyvtárépületet tervezte^ de 

akkori tevékenységük elsősorban abban merült ki„ hogy az egész épü
let p annak minden Jelentéktelen helyisége* de még minden folyosója 
láp kiváló gyöayörüaégü műremek9 minden ©gyes terme ©gy-egy szépség 
gesen ©siazolt drágakő legyen? Közismert mondás lévéa0 hogy 
Igazság » szépség® - ém vise versa =0 igy hát - gondolták - a szép
ség eredménye is csak igazság /vagyis hasznosság/ lehető Ennek kö
vetkeztében minden városunk 1931 előtt épült közművelődési könyvtára 
pompás épületp valóságos emlékműve a helybeli közönség kaiturasere- 
taténak?

Mihelyt az építész munkáját elvégezte s a szokásos felavatás 
megtörtént „ az épületet átadtájc a kiszemelt könyvtárosnak,, m©s*tmág 
aztán főle függött„ miképea sikerül azt könyvtári célokra használhat
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tóvá tennie®
Mindem tán olyanformán hat, mintha az akkori építészek munkáját 

le akarnám szólni, vagy éppenséggel nevetség tárgyává tenni® Ezt fel
tételezni nagy tévedés lenne® Az idő azonban nagyot fordult azóta®
Ma már a leendő könyvtárossal egyetemben épülettervező bizottság el
lenőrzi a tervezési munkálatok minden fázisát® Még az alapprogranmot 
is együtt szerkesztik meg, valamint mindazon tevékenységek pontos le- 
Írását-mélyeknek céljaira a tervezett épület készül® A mérnök feladata 
Így az, hogy olyan épületet létesítsen, mely a programmban lefektetett 
tevékenységeknek és céloknak; a legteljesebben megfelel® Nincs határa 
annak, hogy az építész az esztétika és szépaégalkotáe terén meddig me
het el - mindaddig, mig a szépségre fordítandó összeg nem nevezhető 
"felesleges költekezésinek, vagy bármily tekintetben akadályozná az 
alapprogramomban lefektetett célokato

Kivételek persze 193o előtt is voltak, ma is vannak® Példáknak 
hozhatók fel az 1929-ben épült Illinoia-i Egyetemi Könyvtár, valamint 
az 1936-ban elkészült Templei-i.Sullívan-Emlékkönyvtár® 193o előtt is 
voltak modern gondolkodású könyvtárosok M °  !•» Haney, Phineaa Wíndsor, 
Joseph Wheeler/, viszont ma is vannak maradi felfogásnak® De ebben a 
cikkben nem a kivételekről, hanem az általános helyzetről értekezünk®

Az 1931 előtti könyvtárak tervezői ugyanabban a szellemben dol
goztak, mint koruk egyéb építészei® Ezenfelül aa akkori könyvtárosok 
elképzelései nem is adtak az építésznek módot arra, hogy barmi újat 
vagy szokatlant építhessen® De a könyvtárosnak nem is igen volt bele
szólása az építésbe® S ha egyikük-máslkuk talán neheztelt is az épület 
tervezés részvételében való jogosult, de alárendelt szerepe,'vagy en
nek teljes hiánya miatt, ilyetén érzelmeinek mindig csak olyan szerény 
jelét adta, hogy azzal ugyan semmilyen építészt meg nem tántoríthatott 
Az akkori könyvtárosoknak soha eszük ágába se. jutott keményen talpra- 
állni és az épülettervezés gyeplőjét erélyesen kézbevenní® Néha ugyan 
elértek egyet-mást, de azt is csak körmönfont vagy hízelgő fondorlatok 
árán® És aztán feltűnt Joseph Wheeler®

Ma már az építészek is uj elképzelés szerint dolgoznak® "A for
ma alkalmazkodik a funkcióhoz" - ez az agyoncsápéit közhely nemcsak az 
192o-beli építészetben, hanem-a maiban is megállja helyéto A kiválóbb 
épitészak ugyan már akkoriban kezdték követni azt az elvet, hogy tö
kéletes "szépség" csak akkor érhető el, ha az illető építmény tény
leg meg is felel.a céljának, s hogy tulajdonképen a belső építkezés 
az, mely előbb-utőbb meghatározza majd a készülő épület végleges for
máját® A tervezés tehát a belső részekkel kezdődött, nem pedig az épü
let előre elképzelt külsejének megrajzolásával® Ha pedig a külalak ne
tán mégis elsőrendű fontosságú volt - mint pl® a Princeton-i, vagy a 
Georgiái egyetemek esetében - az építész minden lehetőt elkövetett, 
hogy a stílust az épület tulajdonképeni céljával összeegyeztesse®

Építészetünk atal felfogása szerint még nem alakúit ki kimondott 
"könyvtár-stiius”„ csak annyin Intünk, hogy újonnan létesülő könyvtá
rainkon nyoma sincs az azelőtt szokásos, gótikus motívumokra!','». Az uj 
könyvtárépületek dobozalakuaknak mondhatók, s felesleges díszt nem
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igen találunk rajtuk* A  közismert tornyok is teljesen eltűntek* Áss 
Ohio~i Egyetem építéssé minap agya® tornyot tervezett az egyetemnek 
kibővlteadő könyvtárára# de e szándékáról a bizottság hamarosan le
beszélte * Kisebb könyvtáraink és kollégiumi könyvtáraink közt még ma 
is sok a pompásnái-pompásabb építmény* Nagy könyvtáraink azonban# ma 
már ©sakisem kivétel nélkül kocka-# illetve dobozaiakuak*

A második világháború alatt a *'KönyvtárI Építőtérvezés Egyesült 
Bizottságáénak /Go-operative Committea on Library Building Plans/ 
megalakulóéval az épülettervezés- teljesen aj irányt vett* Könyvtáro
saink egy ©éltudatos és kiváló csoportja# néhány kitűnő építészünk/ 
valamint különféle szakkönyvtári bizottságok kiküldöttei ültek Össze# 
a közösen tárgyalták meg a könyvtárépítészet problémáit* Az Ilyképea 
alakult ^háromszög® mindegyik oldala kölcsönösen, respektálta a másik 
két oldal álláspontját# éa hála John E* Burchard kitűnő elnökXésánek 
és összetartó erejének# könyvtárosok és épitészek jövőbeli terveik 
összeegyeztetésében sokkal előbbre jutottak az eddigi# szokásos sab
lon-elgondolásoknál* Ez a közös bizottság azonban - noha aj eljárá
sokat fogalmazott meg# sőt rendszerbe is foglalta őket - nemsokára 
ismét feloszlott* De nem nyomtalanul# mert helyébe az wAmerikai 
Kőnyvtárszövetség” minden egyes könyvtártípusnak megfelelő szerveze
te lépetto UJ elgondolásuk a kővetkező lépésekből állt* 2/ Az építen
dő könyvtár tervének a könyvtáros és az építész által közösen készü
lő általános leírása# és ennek# kritika céljából# a bizottság elé va
ló terjesztése# 2/ Egy kívülálló szakértő alkalmaztatása# kinek szak
tanácsa a tervezés minden mozzanatában rendelkezésre álljon* ?/ Az 
előzetes tervek pontos, kidolgozása# majd ugyancsak a fentemlitett bí
rálóbizottság elé való juttatása* - Ez a folyamat ma már általánosan 
elterjedt# csaknem kivétel nélkül ezt alkalmazzuk* Eredménye az 
újabb építkezéseknél máris mutatkozik*,!?! könyvtárépületeink immár va
lóban megfelelnek rendeltetésüknek# s a kőnyvtárszolgálat egyre újabb 
elgondolásainak szülőhelyei*

A fejlődés útját leirai# s a fejlődés folyamán kijáró méltatást 
megadni az erre valóban rászolgáltaknak igen kockázatos vállalkozás 
lenne* Pedig már egynéhányan megpróbálkoztak vele* Csak a következő
ket említem példáuls Erneat Reece-nek# a "hlbrary Trends® l*évf*
2952* júliusi számának 136-155o lapjain megjelent# “Könyvtárépületek 
és tervezés® eimü cikke* Bure-hard# Dávid és Boyd-nak “A könyvtárépü
let tervezése® eimü munkájának 3CI*fejezete* W* W0 Biahop-nafc “A kőnyv- 
tárépitéei történelmi fejlődése® eimü cikke a Chicagóban 1947-ben meg
jelent "Library buiXdings fór Xiferary servise5t-ben* Végül Alfréd M» 
GIthea»,.m,A könyvtár fejlődése® eimü dolgozata# mely a “Library Journal® 
IXOT.XI*... 1935“ december 15* számában látott napvilágot* A nehézség 
főleg•abban jelentkezik# hogy tulajdonképen senki sincs# aki vala
mennyi könyvtártípus - tehát közművelődési# iskolai# kollégiumi könyv
tár és a különféle szakkönyvtárak - új elgondolásaival# problémáival 
és terveivel egyidejűleg tisztában lenneo További nehézségekbe ütkö
zik a könyvtári felszerelést gyártó üzemek szakértői közreműködésének 
értékelése# különösen igy volt a harmincas évek folyamán#Angua Snead 
Macdonald-dal kapcsolatban* Cikkírónak saját akadályai is arról ta-
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nuskodnak - melyekbe annak bizonyítása közben Ütközött , hogy alapvető 
intellektuális erők milyen nagymértékben befolyásolják az egyetemi éa 
kollégiumi könyvtárak tervezését - hogy nem szenteltünk elég figyelmet 
mindama szociális és intellektuális erőknek, melyek a könyvtárszolgálat 
®j elgondolásait szükségessé teszik*

A könyvtárépítésre gyakorolt sokféle külső befolyás közül hatnak 
iránya meglehetősen világos, amiért is ezeket részletesen tárgyalómé

Először? A szakosított kiszolgálás rendszerét nagyobb közművelőd 
dési könyvtáraink némelyike /Cleveland, Los Angeles, Rochester; Enoch 
Pratt/ már régebben bevezette* ámde egyetemeink részéről /egyes fiók
könyvtárak kivételével, amilyenek pld0 a californiai egy atom "ÉXettu- 
dóményi Könyvtára" vagy a chicagói egyetem "Szociális Tudományok Olva- 
sőterme"/ nem Jelentkezett a fenti rendszer elfogadásának szükségessé- 
ge mindaddig, míg csak 19?9=-be® meg nem nyíltak Colorado és Browa uj 
épületeid Ez a két épület /egyik régi, átépített palota, a másik u j  
építmény/, melyeket teljesen függetlenül, egymás tudta nélkül tervez- 
tek, nagyon!s eltért egymástól, főkép abban, ami a "szakosítás" szónak 
fogalmát illetio Brown már meglévő olvasótermekbe aránylag kevésszámú 
könyvet csoportosított, anélkül, hogy akár a személyzetet, akár az 
állományt kiegészítette volna* Ezzel szemben Colorado nagy, elkülöní
tet* olvasótermeket létesítettkülön személyzettel, és az anyagot /a 
hatósági kiadványok kivételével/ öt osztályba sorolta; Nem szakmüvek 
/közművelődési anyag/g Természettudomány* Humaniórák, Társadalomtudo
mányi Általános tájékoztató irodalom.* Ezt a beosztást 194o-ben a 
Roekford-kollégium is magáévá tette*

194o után pedig a Nebraska-1 Egyetemi Könyvtár volt az első, mely 
a tárgyi alapon való szakosítás elvét bevezette* Mindennemű anyagát 
és szolgálatát a fenti osztályoknak megfelelően "olvasztotta össze”, 
de a tűzveszély elhárítása céljából az olvasótermeket folyosóval vá
lasztotta el a raktáraktól* De a külön általános tájékoztató osztály 
/”referenee room"/ itt már nem szerepel* Ezt az eljárást azóta többen 
is felhasználták, néha teljesen megokolatlanul,, vagyis olyankor, ami
kor pld* hiányzott a "szakosított egyetemi tanmenet” * vagy a meglévő 
épületek nem voltak megfelelők /mint pld* a Drake Egyetemen/* Ezt az 
egész tervet teljesen félreértették a kritikusok, mert működésének 
alapos tanulmányozását elmulasztván, olyan célokat és szervezeti for
mákat tulajdonítottak neki, amikre nem is volt szánvao /

Ma gyakran elkerüli a figyelmet az a tény, melyet már 1938-ban, 
a Colorado építkezés tervezésekor ia hangoztattam, hogy. a "szakosítás” 
sokkal többet jelent a puszta könyvelrendezésnél* A szakosításnak a 
könyvtári dolgozók munkaköri átcsoportosítását kell magával hoznia, 
végcélja pedig az, hogy komoly alapot nyújtson ahhoz, hogy az egyete
mi könyvtárszolgálat minél közelebb juthasson magának az egyetemnek ok
tatási és kutatási munkájához***

Az elgondolás elterjedése bizonyos mértékben megakadt a könyvtá
rosok szakrangsorának kérdésén Tagadhatatlan, hogy a könyvtárosok szak 
tevékenységei egyre-másra gépesitődnek, elavulttá vagy szükségtelenné

l. ..
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válnak,, a szállal nem szakképzett /"subprofessioaal5"/ munkaerők ke
zébe Jutnak* Azokat a tevékenységeket pedig, melyek-továbbra is a 
szakszinvonalpn maradnak, olyan könyvtárosok tudják legeredményesebben 
végezni, akik - rátermettségük és gyakorlatuk következtében - oly szo
ros viszonyban működnek -a magiak szakterületével,, hogy funkcionális ér
telemben vévé, valóságos részei annak* Be a rájuk bízott szakterület
nek kisebbnek kell lennie az eddigi, mindenre kiterjedő tájékoztató 
osztálynál /"rsferenoe departemeat"/, viszont nagyobbnak a szakkönyv- 
tár-fióknál*..,Ez szabja meg a ""szakosított könyvtár*" helyét*

A második Irány„ mely mindenféle tlpusu könyvtárépitkezéaünket 
befolyásolja, a "’modular system" {^modulálhat óság, alkalmazhatőaágj 
fogalmát illetlo - A könyvtártervezéanek ezt a fajtáját Angsa Snead 
Maodonald azoknak a kísérleteknek hatása alatt eszelte ki, melyeket 
a könyvraktárak gazdaságosabb kihasználása érdekében végzett* Célja az 
volt, hogy a könyvtárosok a raktárteret egyéb könyvtári műveletekre 
használhassák fel, mikor az a könyvanyag elhelyezésére nem szükségese 
Angus Snead Maodonald első dolgozata - melyet <"Aífréd M» Githens segít
ségével szerkesztett - valóságos fordulópontot jelent könyvtárépíté
szetünkben*
+ ,  ' - . ~
A Könyvtári Tájékoztató jegyzete?

A moduláris-rendszer megértésére szolgáljon egy ideiktatott idé
zet , amely G. Ljebers Per Gedanke dér "Flexibilitv** im neueren ame- 
rikaniachen Bibliothekabau Co cikkéből, való ./«* Nachrichten für wisses- 
echaftliohe Bibliotheken*- 6*Jg* 1952*/? "Modulusokon mozgatható, vagy 
változtatható, önmagukban egyenlő egységeket vagy térelemeket értünk, 
amelyeknek tetszőleges számú egymáshoz illesztése utján áll elő az 
épület egészeooo Ez az építési mód nagy irodai és üzleti építmények
nél már régen használatos, könyvtárépitésre való alkalmazása azonban 
- elsősorban a szükséges terhelési lehetőség miatt - különleges prob
lémákat vet fel* Az építmény egy bizonyos fajta ráess ozat szerű szerke
zeten nyugvó, minden emeleten átmenő váz, erős, üreges négys^ögü vagy 
téglaalaku tartó oszlopokkal Minden oszlopsor gerendákkal van össze
kötve^ ezen nyugszanak a mennyezetek /fémből vagy esetleg masszív be
tonból/., Döntő az, hogy az oszlopoknak és mennyezeteknek olyan erősek
nek kell lenniük, hogy az épület minden részében könyvekét lehessen 
raktározni* Négy oszlop zár körül egy-egyet a tetszés szerint megis
mételhető egységekből, amelyeket beilleszthető falak utján helyiségek
ké lehet lezárni, vagy tetszés szerinti számú további egységgé lehet 
kinyitni és ezáltal helyet nyerni olvasótermek, vagy raktárak részé
re., Minden mozgatható és kicserélhető* A mennyezeteket néha ki is le
het hagyni, hogy kétszer olyan magas helyiségek keletkezzenek* A 
könyvállványok /rendszerint az eddigiekhez hasonló fémállványok/ rög- 
zitetlenül és eltolhatőan állnak a tartó mennyezeteken* Az üreges 
alapokban és a mennyezetekben /amennyiben lapokból állnak/ van hely 
? fűtésre, szellőztetésre és villanyvezetékekre* A legkövetkezetesebb 
z u0no "száraz konstrukció” amelynél a falak és esetleg a mennyeze- 
□k is fémből, vagy más tűzálló eszközökből állanak, zajelnyelő bélés- 
ál és csak be vannak szerelve, nem beépítve* Ilyen épületek épület

részeit messzemenően lehet szabványosítani és előregyártani**»
- A jegyzet folytatását ld* a ?2*lapon* -
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Az elgondolás mai állapotának elődeit más? aa "Enoch Pratt Free 
Library* éa a "Library of Gongress Aeneas® nevű könyvtárakban ia m « g -  
találjuk,. Ezeken kívül a Skidmore-i Kollégium ia felhasználta ezt a 
gondolatot i94©-fean könyvtárának két emeletén,, Cikkíró 19 3 8-ban mag- 
kísérelte rábeszélni G*.Z* Klaaöer-t, hogy ezt az elgondolást alkal
mazza a Colorado-! egyetem akkor készüld könyvtárában , de eredményte
lenül* Kifogásul ezt hozták fals ®Az elgondolás korlátozná az épí
tész elképzelését” * A Colorado-i Állami Könyvtér azonban 1939-ben al
kalmazta a azőbanforgő elgondolás némileg megváltoztatott formáját*
Az Iewa-1 egyetem könyvtára,, noha 1944-bea magáévá tett® ezt a tervet, 
építkezését még 1952—ben sem fejezte be* Az első, valóban "moduláris® 
épületeké a Hardin-Simons-féle és az Északdakotai Állami Kollégium, } 
noha a Frinceton-i Egyetem is felhasználta a tervet épületeinek alsó 
emeletein, mégpedig "nedvem teurvaaés® formájában /malter alkalmazásá
val/* Amikor 1943-ban scz lowa-i Állami Egyetem a hallgatók könyvellá
tása érdekében különféle elgondolásokat próbált ki, arra a meggyőző
désre jutott, hogy a korábbi megoldási kísérletek nagyrészs - ha nem 
is valamennyi - nem felelt meg a óéinak, mert eme újszerű programmok 
kivitaiéra különleges épületekre van szükség, az addig! régi könyv
tárépület alkalmatlan* Ez a tény vezetett Maodonald sikkének és a "mo
duláris" elgondolásnak közelebbi tanulmányozásához* Mikor utána első- 
Ízben fordultak ez ügyben Maodonaldhoz /1943—basa/, Ő már minden re
ményt feladott arra, hogy elgondolását bárki la felkarolhatná, - ahogy 
ez a cikkíróval folytatott levelezéséből kitűnik* Iowa felkérésére 
most már Maodonald - Gilbert Fish-el együtt - tervei mérnöki lehetőségei
nek ujratanulmányozásához kezdett* A következő évben, a virginiai Orang< 
bán, felépítette elgondolásának kísérleti mintáját, s ezzel úgy a_ könyv
tárosokat mint az építészeket, tervének használhatóságáról egyaránt 
meggyőzte*

0 9 0 0 0 0

A "modular syatom" szerint felépített épület alapvető különbsége 
a könyvraktár területén jelentkezik, itt tér el a hármas tagolású 
könyvtár eddigi típusától, amely állt az olvasók, a szolgálat helyisé
geiből és a raktárból** » £ A klasszikus J&ármaatagolásu könyvtárnál} 
szükségszerűen teljes az elkülönülés a raktárak'és a többi épületré
szek között, olyan döntő ez a szétválás, hogy visszavonhatatlan mind
addig, amíg az épület fennálló Raktárakból sohasem lehetnek olvasóter
mek és megfordítva* Változtatni legfeljebb hozzáépítéssel lehet* Ezen 
azonban az újabb amerikai könyvtártervezés megütközik* Mozgathatóaáaot 
követelnek* Az épületrészeknek a használat céljára egymással feleserég
hetőknek kell lenniök* Ahol ma könyvek állnak, holnap olvasóknak'kell 
tilniök, vagy alkalmazottak dolgoznak^ a jövő követelményeinek megfele
lően* Es azt akarják, hogy a nyilvánosság kívánságaihoz alkalmazkodni 
tudjanak, ha egy bizonyos terület iránt megnövekedik az érdeklődés, 
vagy ha esetleg az olvasó vagy dolgozó tér iránti szükséglet nagyobb 
lesz* Itt megmutatkozik a gyakorlatiasságra és alkalmazkodásra beállí
tott amerikainak lazább keze* Minden jövő tervezés esetére szabadok 
akarnak lenni*** Ehhez kell a "f le3£ibility”-nek segítségét nyújtania*"
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A "moduláris elgondolás” valódi lehetőségeit * működését és maxi- 
málls hasznosságát jelenleg még nem lehet felmérnie Ehhez legalább 
egy évtized tapasztalata és tanulmányozása,, valamint a túlságosan 
lelkesedok és a megrögzött ellenzők jelen generációjának félrstakaro- 
dása szükség®®* Pedig aligha akad* aki tagadná — ha elég fáradságot 
szentel a ma már működő "moduláris épületek” tanulmányozásáx*a - hogy 
mindenképe a megfelelnek a könyvtárosok, által oly régen óhajtott "ala- 
kithat óságnak” és egyben alkalmasak arra is* hogy a ma létező könyv- 
tárpr©grammok legszélsőségesebb álmait is megvalósíthatókká tegyék*
A jövő problémája előreláthatólag a következő két kérdést fogja fel- . 
ölelni? 1 / Valóban szükséges-e hát az "alakíthat óság" az egész épület
ben * vagy talán csak egyes részeiben? 2/ Vájjon az elgondolás eszté
tikailag is kielégiti-e majd a közönséget?

Harmadszorg A könyvtárosoknak és építészeknek közös kívánságá
ban is jelentkezik a befolyásnak egy újabb iránya* hogy a könyvtár- 
épület fizikailag vonzó* barátságos* közvetlen és könnyen használható 
építmény legyen* Mindeme szempontokat talán az Enoeh Pratt—féle könyv
tár kezdte legsikeresebben alkalmazni? járdáig-érő kIrakat .ablakaival* 
szabadpolcokra sorakoztatott* az ólvasőhak azonnali rendelkezésre 
álló* szakrendben tartott könyveivel* Ma,, ez a "harmadik befolyási 
irány” már sokféleképen megnyilatkozik* megfelelőbb színek alkalmazá
sában* újszerű bútortervezésben* kellemes társalgó- és falatozéhelyl» 
ségek beállításában* a modern művészetnek különféle díszítésekre való 
felhasználásában* - egyszóval* azon kétségtelen; tény elismerésében* 
hogy a közönség igényei és szokásai rendkívül fontos szempontok s 
ezért a könyvtárépület tervezésénél részletes figyelembe veendők,, E 
szempontok fontosságának legfényesebb tanúságai a második világháború 
Óta épült könyvtárak* melyek egytől-egyig nagy figyelmet szentelnek 
nekik* Légjellegzetesebb példákul.»d következőket.említhetjttks "Rica 
Institute’V, "Princatoa”* "Georgia Inetitute of Tech noXogy% "Maasa- 
chusetts Instituie of Technology” , "The Fort Worth Public Library” * 
"South Chicago branch of the Chicago Public Library?* a washington-i 
"Bellingham” Közművelődési Könyvtár* és a ealiforniai' Whittier-féle 
iskolai könyvtáro - Másszával? a könyvtárépltés ma már nem arra szol
gál* hogy az építész kielégítse azon érthető kívánságát* hogy minél 
szebbet alkosson önmagában* A mai könyvtár olyan gépezet* melynek 
célja egyes emberi tevékenységek megkönnyítése* mégpedig a lehető 
legszebb és legkellemesebb körülmények közt*

Ez a  szempont a z  egyes könyvtártípusok esetében más-más módon 
nyilvánul meg* A k ö zm ű v e lő d é si könyvtárakban észlelhető jellegzetes 
elemek? a járdával .e g y s z in te s  lévő bejárat* tetszetős kirakatok a 
bejárat mindkét o ld alán ?, az első emeletes nyitott polcokos sorakozó* 
szakrendszerbe s o r o z o t t  könyvanyag?, a kiköles önző-asztal alárendelt
sége* mely ma már csak szimbóluma az egykori* régimódi* olvasó és 
könyv közti korlátnak?, az ellenőr helye a bejárat közelében?, a 
kiszolgálás általános könnyítése?, elkülönített* lehetőleg különbé- 
járatú terem a gyermekkönyvtár céljára?; as ”aaaio-vizuális'18 anyag 
/hanglemez-film/ használatának megkönnyítését célzó berendezések* 
csoportos megbeszélésre szolgáló termek a felnőtt- oktatás céljaira
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minél több üvegfal é® mozgatható belső válaszfal alkalmazása állandó 
falak helyett...

A kollégiumi és egyetemi könyvtárakban is sok hasonló újítást 
látunk* A könyvek elrendezése inkább a tárgyi rendben, semmint az' 
anyag fajai szerint történik, Az olvasok és a könyvek közti addigi 
korlátokat csökkentik, A bejáró közelébe, megfelel* -amélyzettel 
ellátott kisebb gyűjteményeket csoportosítanak, a bennük foglalt 
könyvek iránti különös érdeklődésnek megfelelően® Úgynevezett "csalá
di" könyvcsoport is gyakran látható* arai egyébként a Cincinnatiéi 
egyetem 1931-beli elgondolása volto Audio-vizuális /hanglemez-film/ 
termet is gyakran látunk,, valamint az egyetemi ifjúság ez ómára va 
könyvanyagnafc teljesen elkülönített csoportosítását /pld. a Harvard 
Egyetem "háromszoros szolgálati" épületei: '.lamont* Widener és Houghtott/j 
továbbá a szolgálatnak ol yan csoportosítását , mely lehetővé t* 
legmagasabb kvalitású személyzet alkalmaztatását /pld. a Nebraakt" . 
Egyetem/.

KegyedBzarg a földrajzi vagy körzeti befolyás is igen különös 
módon érintette a könyvtárén!tkezést* l;-*3X*ben Gilehrist nagy büszkén 
hirdettes hogy a rochester! könyvtárt tervező .mérnökök előzőleg "vé- 
gigtanulraányozták a működésben levő könyvtárakat nyugat felé egészen 
Minnesota-ig". Azelőtt is ez a felfogás dívott a keleti államok mér
nökei közt, és sajnos, részben még ma is dívik. Pedig a legújabb el
gondolások Szerint épült könyvtáraink nagyrésze a Mississippitől nyu
gatra, vagyis az imént említett tanulmányozási határon túl esik, 
zetesen: a Washington»i Állami Kollégium, az Oklahomai-i A. ft M, i ol .i 
glum, a . Colorado-i Egyetem, a Nebraska-i Egyetem, a Riue„ ász Északda
kotai Állami Kollégium, az Zowa-i Állami Egyetem, --n-- . stb...

S minthogy tudvalevőleg nyugati városaink csak akkor kezdtek 
bővülni és modern alapokon fejlődni,, amikor keleti városaink és egye
temeink már gyökeret verve, aránylagos nyugvópontra jutottak,, termé
szetes, hogy az ujmódi, "alakítható és alkalmazkodó" berendezéssel 
felszerelt módszer úttörői a nyugati könyvtárak voltak. Hogy csak két 
feltűnő példát említsek: Sydney Ba Mitohell 1939-ben igy ir "'Arra 
törekedjünk, hogy könyvtárépületeink viszonylag ideiglenesek legye
nek" - és más helyen "könyvtárt úgy kell építeni., .hogy berendezését 
és használatának módját a lehető legkevesebb költség árán lehessen 
megváltoztatni". - Misa Althea Karran pádig, l?.j<;-bán igy nyilatko
zik* "Amerika hagyvárosai oly szédületes gye = v íggal változnak . ■' ■ y 
talán jobb is, ha mai házaink nem az "öröké., o -ut g hajdani elvén 
épülnek”.

Ebben a vonatkozásban azt látjukhogy valamint a Harvard-i Egye
tem három külön épületre oszolva tesz eleget a "rugalmasság" elvének, 
úgy a nagyobb városok közművelődési könyvtárai ugyanezt a célt tóvá' a - 
helyezhető vagy átalakítható melléképületekkel igyekeznek megoldani. 
1945-ben A. M Glthens azt ajánlotta hogy a könyvtári melléképülete
ket úgy kell elkészíteni, hogy bármikor át lehessen őket változtatni 
még kereskedelmi célokra is, ha a szükség netán igy kívánná Ezt az 
elvet általánosságban Is elfogadták. Ez <? velő példák leírását tucat-
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szám találhatjuk a "Library Journal* hasábjain.
Ötödször; A könyvtárépitkezésre kihatott az adminisztráció terén 

érvényesülő elmélet 1931-ig ©enakkor a könyvtárosnak a munkaköre 
úgyszólván minden könyvtári teendőt magában foglalt, a legnehezebb 
tudományos munkától a legkönnyebb irodai tevékenységig. Ezzel szemben 
ma a könyvtárak személyzete és működé-se gondos elemzés alapián megfe
lelő fokozatokra oszlik Az egyes fokozatokon belül pedig csak olyan 
munkaerők dolgoznak,, kik az illető fokozatnak megfelelő előképzésben 
részesültek Egyetemi könyvtáraink dolgozóinak szakmai része ma ugyan
akkora mint a nem-szakmai,. Ennek megfelelően alakítottuk ki gondos 
elemzés atén a könyvtári munkafolyamatot úgy, hogy "a működés patakja 
simán és lehetőleg minden kerülő nélkül folyhassék". Ami másszóval 
azt jelenti hogy a könyvtár belsejét úgy kell elrendezni hogy a 
benne végbemenő technikai fo várnátok megfelelő összhangba kerüljenek 
a tájékoztató osztályokkal, kölcsönzővé és raktárakkal Továbbmenő- 
lég az épület maga is úgy legyen megtervezve hogy benne a könyv "út
ja sima és kerülő nélküli legyen" a raktárhelyiségből egészen, az ol
vasó kezéig, márpedig az épület olyan pontján, mely úgy a felügyelők 

"r valamelyikéhez^ mint pedig a bejárathoz lehetőleg közel essék. Ezekbe 
a szempontokba pedig a tervező mérnöknek nincs beleszólása, nem is 
óhajt már beleszólni, mert immár neki is ez az elvet "a forrna alkal
mazkodik a funkcióhoz”. , r ,hatódszőrs A könyvtárépítészetre befolyással volt az uj építkezé
si mód3zerek, valamint u,1 épitőeuyagok feltűnése A legújabb hegesz
tő eljárások immár lehetővé tették a "száraz módszerrel való építke
zést” , ami.viszont alkalmas "modu<éris* tervezéshez, noha ezt a le
hetőséget mindeddig sak három könyvtárunk használta ki teljes egé
szében Georgia Hardsn-Simmons és az Északdakotai Állami Könyvtár. 
Ezenkivü a ” hddeg:v’énv'* alkalmasáén teljesen kikapcsolta a természe
tes világítás szerepé- ami az egye ; épületrészek sokkal gazdaságo
sabb összetőmŐrStését teszi lehetővé, Mindezzel természetesen párhu
zamosan haladt a különféle mesterséges légáramlatok, fűtések és hű
tések egyre fejlődő technikája:, A legtöbb nagyszabású könyv f ár épüle
tet ma már ablak nélkül tervezik, sőt az ablakokat régibb épületek
ben is befalazzák, Már 1938-ban teljesen w világítási, teóriák lép
tek előtérbe. Ezt e. problémát főleg Logan kutatásai forradalmositót» 
ták Megjegyzendő, hogy az iskolai könyvtárak vixágitásának kérdése 
sokkal alaposabb vizsgálat alá vétetett, mint az egyéb könyvtáraké.

A második világháború vége felé könyvtárfelszerelést gyártó 
üzemeink teljesen újszerű bútorzat tervezésébe kezdtek, Elsősorban 
a Remington-Hand-íéle ”uj vonalak” jönnek tekintetbe /fémszékek. stb»/> 
A változás következtében könyvtáraink hamarosan kivetkőztek azelőtti 
szürkésbarna , intézet:? ’ "aranyozott-tölgyfás” atmoszférájukból. Ezen 
a téren Rica., Gkxahama Állami Könyv táj , Georgia Institute of Tech 
nology és a Mas =?.'buBetí, Taatitnte - of Technology figyelemreméltó 
eredményeket ért el. Az uj allenvő deszka nélküli asztalokat rend- 
kivül kedvelik mindazok, kik olvasás közben lábukat keresztbe rakják. 
Több könyvtárunkban már szabad a dohányzás r, kényelmes karosszékek
ben sehol nincs hiány Különleges "szék asztalok" is készülnek, melyek
ben a látogató kényelmesen hátradőlve olvashat-Írhat. Mindeme ujitá-
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sok teljesen megváltoztatják a könyvtárak eddigi belső képét, működé- 
süket pedig ugyancsak átformálja a sokféle házitelefon, mikrofilm- és 
mikronyomat olvasó, távolsági Írógép, rerográfia-másolófc, "fotokölcsön- 
ző"» televíziós vevő, stb. stb, A mozi és egyéb audio-vi: úális berende
zés használata szükségessé tette e különleges hangszigetelő helyisége
ket és műszereket, A csoportos vitákra fenntartott termek már régebben 
szükségessé váltak.

Ezenkívül még igen sok technikai újdonságot említhetnénk. Az Angue 
Snead Macdonald-féle "tömör-rakrározó módszer" - mely eredetileg a 
"Midwest Inter-Library Center" számára készült - felbazőitotta a többi 
raktá-^készitő üzemet is, hogy gyártmányukkal egymáson tultegyenek. Ka 
már öt különféle ilyen gyártmány van s piacon, A gépesített szolgálat 
arra kényszeríti az épülettervezőt, hogy az egyre újabb felszerelések
nek megfelelő helyiségekről gondoskodjék.

He a könyvtártervezés jövőbe'.í Iovafellődésén tűnődünk, arra az 
eredményre jutunk, hogy a teryezé; egyre sűrűbb változásokon fog át«* 
esni, s hogy ezeknek a változáso^nok oka elsősorban nem az építésze
ti elgondolás, az építkezési rend:-r̂ er vagy építőanyag megváltozásában 
keresendő, hanem inkább a különféle könyvtártípusok egyre változó sze
repében, hiszen ki jövendölhetné meg pldo hogy egy nagyváros közműve
lődési könyvtárának főépülete milyen lesz a jövőben? Ez nagyon sok ~ 
körülménytől függ, de csak kettőt említek! a külvárosi kereskedelem 
terjeszkedésének foka és ez esetlege személybiztonság! intézkedések. - 
A televízió magábanvéve aligha fog ok vizet zavarni a fcönyvtártarve- 
zés terén, eltekintve áttolj hogy a felnőtt olvasóközönség oktatására 
sokféle uj lehetőséget nyit. Ajánlatos ezen a téren a Louieville-i 
közművelődési könyvtárnak, valamint a "Western Reserve University" 
könyvtárának fejlődését figyelemmel kisérni. Noha a televíziós okta
tásnak még nincs teljesen kialakult terve, annyi maris kétségtelen*, 
hogy a közönség könnyen tanul televízióból, - feltéve, ha tetszik u&ki, 
amit lát. - Általában tehát úgy mutatkozik, hogy a jövő fejlődése in
kább a könyvtárak melléképületeire, oldalágaira, semmint központjára 
fog összpontosulni. De persze, ez is csak feltevés.

Az egyetemi- és kollégiumi könyvtárak esetében, pedig a jövő éppen 
ellenkezőnek Ígérkezik. A meglévő .épületben működő kari könyvtárakéi 
nehéz bővíteni, ugyanakkor az egyetemek tudományszakai egyre fokozódó 
mértékben kénytelenek más könyvtárakra támaszkodni. Így eztán nem meg
lepő, ha a kari könyvtárak nyugvóponton maradnak, a központi könyvtár
ral való forgalmuk azonban megnövekszik - esetleg valamilyen gyorsmáso
ló rendszer beiktatásának következtében.f

Egyes nagy könyvtáraink főépületein belül is sok, részben ellen
tétes fejlődés van folyamatban, de ma még nehéz lenne megmondani, hogy 
végül is mi alakul ki belőlük. Területi raktárközpontok beállítása bi
zonyára meg fogja akadályozni az egyes könyvtárak határtalan növekedé
sét , Valószínű,, hogy közművelődési könyvtáraink a jövőben kevesebb régi 
könyvet és különleges gyűjteményt fognak beszerezni. Másrészt viszont 
az uj megjelenések üteme egyre gyorsul és könyvtárainkban egyelőre arány
lag kevés az Amerikán kívüli anyag. Ezenkívül megjegyzendő, hogy könyv
tárosaink mindeddig jóformán csak kezdő lépéseket tettek a jelenkor ere
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deti forrásanyagának összegyűjtése ügyében. Véleményem szerint könyvtá
raink a jövőben sokkal inkább növekednek, mint sem apadnak.

A kollégiumi és egyetemi könyvtárakban a velük szemben támasztott 
kutatási szükséglet aligha, a tanítási szükséglet viszont bizonyára 
maga utác vonja a könyvtár belső tervezésének radikális megváltoztatá
sát. Az a lendület, mellyel Princeton és Iowa a könyvtárat az oktatás 
laboratóriumává igyekszik tenni, egyre inkább terjed, annak ellenére, 
hogy a könyvtárszakma egyes tagjai ezt a gondolatot mindenképen igye
keznek nevetséges színben feltüntetni. Könnyen lehetséges, hogy a Msza 
bad művészetek kollégiumait” /liberal árts colleges/ teljesen elkülö
nítik a nagy egyetemektől és több erős,' de kicsi kollégiumba egyesitik, 
amilyenek pld. Oberlin,. Mille Reed és Amherst. Az 5sem lenne meglepő, 
ha ezeket a gyakorié tanárok különféle kollégiumaiba olvasztanák be.
Ha ez valóban megtörténik,-' ez tisztázni fogja az egyetemi könyvtárak 
szerepét. Ezzel szemben száz-számra kell majd kifejleszteni a minél 
erősebb kollégiumi könyvtárakat. Ebben látnám én a "könyvtár mint la
boratórium" gondolat elfogadását.

Újabb egyetemi könyvtárainkban, melyek erre előre felkészültek,, 
elég nagyszámú tantestületi tag /faculty member/ tartózkodik napköz
ben, kivéve perszb amikor előadást tartanak. Mindaz máris a személy
zeti helyiségek, dohányzó- és beszélgetési lehetőségek, a kutatóinté
zetekkel fenntartandó telefonösszeköttetések kibővitéséhez, valamint 
a napi 16 órai látogatási idő szükségességéhez vezetett. Mindez pedig 
komolyan befolyásolja a könyvtárépítészet problémáját.

Lehetséges, hogy a jövő könyvtárai nem lesznek "modulárisnak.
De jaj annak a könyvtárnak, amely nem tud majd kellőképen alkalmazkod
ni!

= The Library Quarterly, 1953. l.sz. 66-75.la


