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D. A könyvtárak szervezetéi szabályzatai

Az Oktatásügyi Minisztérium egységes szabályzatokat ad ki 
az iskolai ille tv e  járási és kerületi tanári könyvtárak szerve
zetére, igazgatására és munkájára vonatkozóan.

-  Knihovnafc 1955« 6.ez. 102.lap.

Haggerty, Charles E.j

kísérlet a könyvtári szolqáhatások kiterjesztésére

"Azt hiszem, Nagyszerű ötlet volt ez a Könyvtárszolgála
ti Központi" -  Így kiáltott fel egy könyvtárosnó, miközben meg
rakott targoncáját odatolta a kölcsönző-pulthoz. "Olyan, mintha 
egy nagy könyvraktárban volnék, és ott válogatnám.ki a nekem 
való könyveket." -"Képzeld osak el, -  tette hozzá egy másik - 
egy helyen kaphatok, lemezeket, képeket, "vlearnester"-t /táv- 
csőformáju készülék panorámlkus képek nézésére,,Ford./ éppen úgy, 
mint könyveket." Meleg és lelkes szavakkal nyilatkoznak azok 
a könyvtárosok,.akik a mattoonl Könyvtárszolgálati Központot 
/Illinois/ használják.

Ez aSzervisz Központ, melynek működését az Illino is! 
Állami Könyvtár irányítja együttműködésben a Mattoonl Nyilvá
nos Könyvtárral, uj vállalkozás a könyvtárhálózat kibővítése 
terén. Sok éven keresztül az emberek esak postai szolgálat ut
ján, vagy kis alappal működő vándorkönyvtárakon, könyv-autó
buszokon keresztül Jutottak könyvhöz. A Szolgálni1 Központ v i
szont a "nagybani eladás" elve alapján működik. Csak könyvtára
kat szolgál ki. Segítséget nyújt ahhoz, hogy kibővítsék állo
mányukat, súlyt helyez uj szolgálati ágak kifejlesztésére, be
mutatja a könyv mozgatásának uj teohnlkal módszereit, támogat
ja a kooperáoiót, tanácsokat ad a könyvtárosoknak, meftazerve- 
zi a tapasztalatcserét és az egyéb szakmai találkozókat a 
könyvtárosok és a könyvtári tanáosok tagjai között.

A Könyvtárszolgálati Központ ötletét elaő Ízben 1952 
május 2o-án az llllno ls l DeKalbban valósították meg. Az ötlet 
olyan sikeresnek bizonyult,, hogy 1953 folyamán három hasonló
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központ nyílt meg Illinolsban: egy Savannában, egy Bloomington
ban és egy Mattoonban.

A központ tervezésekor először is olyan könyvtárat kellett 
keresni, amely fejlődőképes, nagyforgalmú helyen fekszik, és helyet 
tud biztosítani a szolgálat számára* Más fontos szempont volt még 
a s zá llítá s i lehetőségek kérdése, és, hogy sok könyvtár legyen a 
központ közelében* Mattoontől ötven mérföldes körzetben 23 állami 
könyvtár és hat magánosoktól fenntartott könyvtár működik» Ezek
kel a könyvtárakkal először is az l l l in o is l  Állami Könyvtár egy 
képviselője vette fe l  a kapcsolatot, aki elmagyarázta nekik a Szol
gá la ti Központ célkitűzéseit és előnyeit. Ezt követőleg meghívtuk 
őket a Központ augusztus 23~én és 26-án tartott megnyitójára. Az 
eredmény kielégítő vo lt: a könyvtárak kb. 73 százaléka vette igény
be a Központ juttatásait.

A Szolgálati Központ egy szép földszinti teremben nyert e l
helyezést, hogy könnyebben tudják megközelíteni az "ügyfelek"*
Ha belépünk a Központbe, jó l v ilá g íto tt szobát találunk, amely 
nyugodt pasztell színű fa la iva l fogad bennünket, fehér beépített 
polookkal éa elütő színű linoleum padlóval. Szembetűnő helyeken 
könyvklállitások vannak egy-egy tárgykör irodalmának népszerűsí
tésére* Más kiállítások a közönség egyes csoportjainak nyújtandó 
szolgálatot és a speciális alkalmakra szóló /pl* vakációra ajánl 
ható/ irodalmat szemléltetik. Az egyes részlegek feliratokkal 
vannak ellátva, ezek csoportokra osztják az anyagot az olvasok 
képzettsége és korcsoportok szerint. Ezenkívül - főleg a lo-Í4 évesek 
valamint a serdülőkori gyermekek polcain az olvasók érdeklődése 
szerint van csoportosítva az anyag. Ez az elrendezés kétfajta 
célt szolgál: 1 . seg íti a könyvtárost abban, hogy gyorsan és 
könnyen tudja kiválasztani a könyveket, 2. az i t t  megforduló 
könyvtárosoknak bemutat egy olyan elhelyezési módot, amely sok 
laikus olvasó számára rokonszenvesebb, mint a hagyományos tizedes 
rendszer* Híres festmények szép reprodukciói függnek a polcok 
fe le t t ,  és.ez szint és hangulatot ad a helyiségnek. Ez a minden 
hivatalos formaságtól mentes, nyugalmas és vonzó környezet kész
te t i  a könyvtárosokat arra, hogy szívesen jöjjenek e l, s hogy 
kedvvel időzzenek és böngésszenek i t t  a könyvek között*

Többnyire a Központi Szolgálattól kikölcsönzött könyvekkel 
egészítik ki a helyi könyvállományt, vagyis a törzsállományhoz 
uj müveket kölcsönöznek, hogy eleget tudjanak tenni az egyre 
növekvő igényeknek és hogy fe lfr is s ítsék  az állományt olyan te
rületeken, ahol az anyag elégr.' h i . '  yos. Néhány könyvtár kísér
le t i  célokra kölcsönöz. Meg akarnak győződni közönségük érdeklő
dési terü lete irő l, mielőtt egy tárgykör gyűjtéséhez kezdenének, 
mások eddig még ol два látott körzetekre akarják kiterjeszteni a 
könyvtári szolgálatot. Sok könyvtár olyan speciális jellegű 
könyveket kár kölcsön, amelyekre csak kevés jelentkező van, s 
Így e véte l nem volna kifizetődő.

A Könyvtárszolpálati Központ nyolc-tizezernyi , változó 
összetételű könyvgiájveménnyel dolgozik, amely úgy van össze-
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á llítv a , bogy a különböző korú, képzettségű ée érdeklődésű ol
vasókat kielégíthesse.} Az olyan könyvek, melyek néhány hónapra 
belül nem cserélnek gazdát, Visszakerülnek Springfleld-be, az 
I l l in o is ! Állami Könyvtárba, és uj müveket válogatnak ki a helyük 
r»o A havonta beérkező uj könyvek megfelelő anyagot biztositan^k 
a bő választékhoz* A letétek meg nem határozott Időtartamra e z ó l -  
nak* Olyan különleges kérdések könyvei, melyeket a Központ nem 
tud k ielégíten i, posta utján Sprlngfleidből kerülnek közvetlenül 
a résztvevő könyvtárakhoz*

Annak ellenére, hogy a forgalomban levő anyag fő részét a 
könyvek képezik, az "ügyfelek" még más könyvtári anyagot ia talál 
hatnak különböző érdeklődési körüknek és igényüknek megfelelően* 
Válogathatnak a gyermekek számára készült hangfelvételek gyűjte
ményéből, vagy a felnőtteknek szélé igen gazdag klasszikus, fé l-  
klasszikus, dokumentum- és irodalmi hangfelvételek anyaga között* 
Festmények reprodukciói, viewmaster-ek /sztereoszkép/ és hozzá
való tekercsek szintén szerepelnek a kölcsönözhető anyagban* Még 
a kiállításokat is ki lehet kölcsönözni* így a helyi könyvtárak- 
á lta l nyújtott szolgáltatások köre kitágul, és az olvasók olyan 
rétegeihez is eljutó amelyeket régebbe» a tradicionális eszközök
kel nem tudtak elérni.

A Szolgálati Központ nem kölcsönöz filmeket, de arra buzdít
ja a helyi könyvtárakat, hogy vegyék igénybe azt a film szerviezt, 
melyet az I l l in o is !  Állami Könyvtár tart fenn az I l l in o is i  Egye
tem Audiovizuális Segédeszközök Szolgálatával együttműködésben*
Ez a szolgálat több ezer oktató filmet tesz elérhetővé'teljesen 
ingyen, csak a visszaküldési postaköltséget kell megfizetni. Út
mutatást ad ez a Szervisz az anyag helyi felhasználására, a f i l 
mek kiválasztására és f  11т->-рговгатсь.х'& és ezzel kapcsolatos teen
dőkre vonatkozólag is.

Az anyagot a résztvevő könyvtárak .szállítják e l. A Szolgá
la t i Központ fogóval e llá to tt vászontáskákat bocsájt rendelkezés
re., melyeknek mindegyikébe kb* 3o-5o könyv fér be* A lemezek ré
szére különleges tartók kaphatók.

Bármely időpontban rendelkezésre á l l  egy tapasztalt ezafc- 
könyvtáros, aki tanácsokat ad a könyvek kiválasztására és bár
mely könyvtári munkára vonatkozólag. A tanácsadó csak kevés eset
ben tudja a könyvtárakat többször meglátogatni, mint évente egy
szer, de a Szolgálati Központon keresztül akár minden hónapban 
tudnak vele tanácskozni, ha szükségesnek találják. Gyakran 
nek megállapodást a helyi könyvtárak személyes látogatásokra vo- 
iatäozolag.

A Szolgálati Központot használó könyvtárak között a Központ 
szervezi a fölöspéldányesere mozgalmat. A cserére fe lk ínált 
könyveknek épeknek és lehetőleg fr iss  keletüeknek keli iennlök* 
Mindé, könyvtáros lerakhatja cserére szánt fölöspéldányait a 
csere-polcra és kiválaszthat bármely müvet, ami neki megfelel.



Az olyan fSlöspéldányanyagot, melyre nincsen szükség a körzet
ben, elküldik egyéb intézményeknek» Hogy egy példát említsek, 
az egyik kollégiumi könyvtár sok folyóiratkötetet kapott, a ezek
kel egészítette ki hiányos évfolyamait» Börtönkönyvtárak szintes 
sok gyűjteményt kaptak uj kiadása könyvekből.

A könyvtárosok részére, valamint a fenntartó hatóságok ré
szére gyakran rendezünk tapasztalatcaere-összeJöveteleket. Ennek 
az oktatói tevékenységnek az a cé lja , hogy a könyvtárosok Jobban 
megismerjék a könyvtári eljárásokat, hogy a résztvevők megvitat
hassák helyi problémáikat és végül, hogy mindehkit tájékoztasson a íccny 
cl szakterületen elért legújabb eredményekről» Mind a könyvtáro
sok, mind a fenntartók elragadtatással nyilatkoztak ezekről az 
összejövetelekről. I t t  u .l» találkozhatnak a körzetből mindazok
kal, akik érdekeltek a könyvtári munkában, és felhívják fig y e l
müket mindazokra a lehetőségekre, amelyek az olvasóközönség jobb 
kiszolgálására kínálkoznak.

Az eddig e lért eredmények nagyon biztatóak* A szolgálatban 
résztvevő könyvtárak forgalma megnöveksdstt. Az egyik könyvtá
ros arról számolt be, hogy a kölcsönzések száma ötven százalék
kal növekedett» De ez csak az egyik eredmény* A Központ ösztön
ző hatásának köszönhető, hogy sok könyvtáros újból dekorálta épü
le té t , könnyebben elérhetővé tette állományát, felemelte a szol
gálati időt, hirdetések utján népszerűsíti könyvtári szolgálatát, 
könyvállományát elevenebbé teszi ezá lta l, hogy a felesleges anya
got "kigyomlálja'7 belőle, uj beszerzéseinek a számát emeli éa 
a Központtól is  kölcsönöz» Es most slsőlzben kölcsönöznek egyes 
könyvtáraink - a kölcsönzők nagy őrömére - filmeket és különböző 
audiovizuális segédeszközöket.

- Library Journal. 78.évf. 1955» 6.ez. 624-é£6olap.


