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0Iszaneka, Vanda;

A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR KÖNTVTÁRCSAINAK KUTATÓMÜNKÁJÁfiÓL

A könyvtárosok közBtt Igen sokféle embertípust találhatunk. Így 
vannak köztük «  többek között - olyanok, akik bizonyos tudományos ku
tatási hajlammal rendelkeznek. Bár ezek az emberek a gyakorlati munka 
során nem egyezer igen jó eredményeket érnek e l  /a képessegeknek ez a 
fa jtá ja  Uoi. nem mindig kompenzálódik az egyéb Irányú képességek hiá
nyával/, mégsem érzik magukat teljesen'megelégedettnek, amíg nem tud
ják tapasztalataikat kielemezni, szembeállítani mások tapasztalataival 
és levonni az összehasonlításból adódó következtetéseket.

A lengyel közművelődési könyvtárak fennállásának tizenegy évében 
sok feladatot oldottunk meg és számos tapasztalatot terjesztettünk e l. 
Ennek ellenére még mindig érezzük olyan Útmutatások hiányát, amelyek 
munkánk meghatározott részinek elemzésére és az elemzés alapján tett 
következtetésekre épülnek fe l .  Nincsenek például adataink arra vonat
kozóan ,hogyan működik a kisebb könyvtárak tájékoztató osztálya, milyen 
az osztály szervezeti felépítésű* A tudományos könyvtárak és a nagyvá
rosi könyvtárak idevonatkozó tapasztalatait ugyanis nem lehet mindig 
alkalmazni az eltérő körülményekre. Nincsenek adataink a falusi könyv
tárak hálózatának tervezésére vonatkozóan és még egy általános össze
á llítá s  sincs arról, hogy milyen kötelezettségei vannak a járási könyv
tár egyes dolgozóinak. Ezek a hiányosságok nemcsak hogy megnehezítik 
munkánkat, hanem nem egyszer nyugtalanító torlódást okoznak.

Vajon várhatunk-e arra, mig a tudományos könyvtárakban dolgozó 
kollegáink átadják nekünk a fe lsoro lt - i l le tv e  fe l  nem sorolt, da 
ugyancsak szükséges - témákat és kész elaboratumokat? Ne fe le jtjü k  
e l ,  hogy a tudományos könyvtárak nem rendelkezhetnek olyan fa lusi, 
ille tv e  kisvárosi könyvtárakra vonatkozó gazdag tapasztalati anyaggal, 
mint a közművelődési könyvtárak. Kényszerűségből rászietadatokra, 
ille tv e  a megbízhatóságot nem mindig garantáló kérdőívekből éc Jelen
tésekből levont következtetésekre támaszkodnak. így azután ml kis 
"vidéki* könyvtári dolgozók joggal panaszkodhatunk, hogy olyan Útmu
tatásokat kapánk fe lü lrő l, amelyek гsaк részben alkalmazhatók munkánk
ban.

Miért nem látnak tehát hozzá a számunkra életkérdést jelentő 
uoyag összegyűjtéséhez, feldolgozásához és közreadásához azok, akik
nek ilyen Irányú képességeik vannak?

Nyilvánvaló, hogy ennek az első alapvető oka az időhiány. Ha 
ugyanis valaki.közülünk alaposabban meg akar vizsgálni valamely kér
dést saját vidékinek könyvtárában, az ehhez szükséges időt kénytelen 
az annyira szükséges pihenőidőből lecsípni.
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Ezzel azonban még nincsen a dolognak vége* Azok a könyvtári dol
gozók, akik a nagyvárosoktól messze fekvő vidéken laknak, nem egyszer 
szinte leküzdhetetlen nehézségek előtt állnak, ha "kutatási tárgyukhoz" 
irodalmat keresnek. Különösen nagy nehézségeik vannak akkor, amikor olyan 
kérdésről van szó, melyről eddig kevés cikk jelent meg, s amely a fo lyó
iratokban szétszórva található anyag fárasztó keresését teszi szükséges
sé. Ezt az anyagot a legritkábban lehet megtalálni a Járási könyvtárban, 
sőt olykor még a vajdasági könyvtárban sincs meg. Amikor a Jaroclni 
könyvtárostanfolyem számára ki kellett doigoznom a "TeljesÍtménynormák 
a műszaki könyvtáros munkájában" cimü témát, két napi szolgálatmentessé
get kellett kérnem ahhoz, hogy e szükséges anyagot a Nemzeti Könyvtárban 
megtalálhassam. Kutatásaim során ebben a könyvtárban nagy megértéssel 
és igazi szívélyességgel találkoztam. Messzi vidékről azonban nem olyan 
egyszerű néhány napra felutazni a Nemzeti Könyvtárba. Előfordul, hogy 
az a könyvtáros, aki nem tudja saját tapasztalatait egybevetni mások 
tapasztalataival és nem tud meggyőződni arról, hogy nem "nyitott kapu
kat dönget-e", lemond arról, hogy kutatási eredményeit közreadja.

Végül is ml többnyire olyan embarek vagyunk, akik nem eléggé Jára
tosak a kutatómunkában. Egyesek, bár tisztában vannak azzal, hogy a 
munkájuk során előforduló problémák kidolgozást igényelnek, mégis úgy 
érzik, hogy ez a feladat meghaladja lehetőségeiket. Leggyakrabban Így 
nyilatkoznak "igen, van egy néhány érdekes témám, jó lenne, ha valaki 
kidolgozná, me*rt én képtelen vagyok".

Azoknak a kutatási lehetőségeknek felhasználása, amelyek a közmű
velődési könyvtárban folyó munkából adódnak, valójában igen gyümölcsö
ző eredményeket hozhat. * Nem egy problémát másképpen is meg lehetne 
v ilág ítan i, rámutatni a tények igazi okaira és napfényre hozni sok e l
hanyagolt kérdést. Vannak közöttünk olyan emberek, akik a legkülönfélébb 
problémák iránt érdeklődnek. Lehet, hogy ez az érdeklődés leginkább az 
olvasás kérdéseire vonatkozik, de ugyanígy foglalkoznak a technika, a 
könyvtárosképzés, a tájékoztató-szolgálat, a szervezési és adminisztra
tív  kérdésekkel is. /Ezek a kérdések egy kis könyvtár életében nem egy
szer igen életbevágónk/. Vannak olyan könyvtárosok, akik sok évi munka 
gazdag tapasztalataiból meríthetnek, vannak olyanok, akik bizonyos ú jí
tó hajlammal és nem egyszer bátor kísérletezési kedvvel rendelkeznek.
Az a tény, hogy a képességek és a kutatási hajlam kihasználására nincs 
mindig lehetőség, egyrészt bizonyos igazságtalanságl érzetet vált ki, 
másrészt nem egyszer talán igen értékes kezdeményezések elkallódását 
je len ti.

Úgy vélem, hogy i t t  sok tekintetben közbeléphetne a Lengyel Könyv
tárosok Egyesülete. Az Egyesület alapszabályai kimondják többek között 
a tudományos kutatási osztály fe lá llítá sá t. A "tudományos kutatás" k i
fejezés azonban gyakran bátortalanná teszi a kis könyvtárak könyvtáro
sait. Talán életre lehetne hívni ezen osztálynak a keretén belül egy 
olyan "kört",•amely a kutatási hajlammal rendelkező könyvtáros kolle
gákat tömöritené magában. Ennek a körnek a tagjai két-három napos ér
tekezletre gyűlnének öeeze. Az összejöveteleknek nem kellene sűrű idő
közökben ismétlődniük, színhelyük valamely vajdasági város lenne. Az 
összejöveteleken kellene megbeszélni és kicserélni a tagok á lta l össze
gyűjtött anyagot, i t t  kerülne sor a szakemberekkel való konzultációra
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éa talán egy napot lehetne szentelni az egyes résztvevők munkájával 
kapcsolatos anyagok felhasználására« Akiknek nincsen megfelelő szak
képzettségük ahhoz, hogy az összegyűjtött anyagot feldolgozzák, azok 
módszertani segítséget kapnának, vagy átadhatnák anyagukat az arra hi- 
vatottabb szakemberek kezébe.

A szóbanforgó körök aktiv tagjai kutatási munkájuk céljára leg
alább minimális kutatási időt kapnának munkahelyükön. Az a veszteség, 
amely ennek folytán munkahelyükön esetleg bekövetkezne, bizonyára nagy
mértékben kompenzálódna a kutatás utján nyert eredményekkel. A kutatási 
Időre való Jogosultság alapjául nem szolgálhatnak már kész kiadványok, 
mivel i t t  elsősorban arról van szó, hogy olyan fe ltételeket teremtsünk, 
amely ilyen munkák lé tre jö tté t lehetővé tenné. A kutatási idő odaítélé
sének alapja csak a kör tagja á lta l végzett munka értékelése lehet.

A kis közművelődési könyvtár dolgozói kutatómunkájának problémá
ja bizonyos értelemben a pazarlás ellen i harc kérdése. I t t  nem eszkö
zökkel vagy nyersanyagokkal való pazarlásról, hanem az emberekben re j
lő lehetőségek f e l  nem használásáról van szó.

= Bibliotekarz, 1956. ?.sz. 29-3i«lap.

Calmette, Germain:

NSMZ3TKÖZI KIADYÁNYCSERE ÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A Bulletin de lMJnesco à l ’ Intentloq des Bibliothèques állandóan 
közöl csereajánlatokat, ugyanígy tájékoztatja Manuel des échangea 
Internationaux de publications e. kiadvány'1’'  Is,-mégpedig áttekinthe
tően-éa.azakxendben.-&épet nyerhetünk tehát azokról a cserelehetősé
gekről, amelyek spontán módon, pusztán szellemi ösztönzésre, állami 
közbelépés nélkül jönnek lé trev Először fordul elő, hogy erről a te 
rü letről nyilvántartást közölnek. így lehetségessé vált fogalmat a l
kotnunk a nemzetközi os.re állásáról s nem kell megelégednünk, mint 
ezelőtt - adatok hiányában - azzal, hogy csupán a hivatalos kiadvá
nyok cseréjét soroljuk fe l ,  amelyek a brüsszeli egyezmény végrehaj
tásaképpen vagy a különböző kormányok kétoldali megállapodásai fo ly 
tán jöttek lé tre . Szentül világosan előttünk á l l  a kladványcsere anya
ga éa egész szerkezete, lehetségessé válik a csere típusainak meghatá
rozása és annak megállapítása, hogy milyen intézmények vesznek részt 
a nemzetközi kapcsolatokban.

2̂  jávitött'kiadása I95ó-ban jelenik meg.


