
- 35 -

Langley, A. K. B. t 

EGY GYEHMEKKÖNYVTÁROS KÜLFÖLDÖN

1953 szeptemberében érkeztem Torontóba, hogy gyakornokként 
egy eret töltsék a torontói városi könyvtári hálózat "Fiú és Leány 
Osztályán**. Ebben az időben öt más gyakornok is volt' Torontóban - va
lamennyien Angliából - , de közUllik csak egy dolgozott a Fiú és Lsány 
Osztályon. , , »

A"Fiuk és Leányok Háza** /**The Boys and G irl’ s House"/ a Városi 
Központi Könyvtár, Gyermekkönyvtára. Az épUlet maga ódon, de a köl
csönzés részére nagy, tágas, modern épületrész szolgál az eredeti 
üreg ház hátsó oldalán. Az uj helyiség mögött van a Kis Színház, 
melyben a környékbeli gyermekek számára meseórákat, bábjátékokat és 
könyvismertetéseket tartanak. I t t  folynak le ezeken kívül a könyvtá
rosok összejövetele is.

A házat magát ina a "Fiú és Leány Osztály" igazgatóságának, a - 
"Fiuk és Leányok Házának” és az "Iskolai Könyvtárak Igazgatóságé
nak" irodái foglalják e l. Ugyanitt történik a könyvek kiválasztása 
és feldolgozása, a ugyancsak ebben az épületben kapott elhelyezést 
az Osborne-féle gyűjtemény is .

Az Osborne-gyüjtemény gyermekkönyvek történeti gyűjteménye a 
XVIII.század meséskönyveitől kezdve Kipling és Raneome első kiadá
sáig. Az ajándékozó Mr. ^ïsb or ne angol könyvtáros volt a Derbyshire 
grófságból, és azért hagyta örökül a gyűjteményt, mert valamennyi 
általa ismert -gyermekkönyvtár közk épp a torontóit tartotta a leg
elevenebbnek, a legéletrevalóbbnak. Egyben ajándékával ösztökélést 
is akart adni az IQ világnak a könyvgyüjtésre. Igazán kiváló gyűj
temény ez, melyet Időközben állandóan fejlesztettek  és -  nézetem 
szerint - messze fö lötte á ll annak a XVIII.századbeli gyermekkönyv- 
gyűjteménynek is , amelyet a British Museumban láttam.

A "Fiuk és Leányok Háza” igazgatója Miss Jean Thomson, a Books 
for boys and g ir ls  /Könyvek fiuk és leányok számára/ c. kiadvány 
szerkesztője /3.kiadása: Ryerson-nál, 19,54./.- A. könyvtárban negyven
öt főnyi* szakképzett könyvtárosokból á lló  testület működik és körül
belül ugyanolyan számú irodai segédszemélyzet.. Ezek segítségével a 
vezető húsz fiókot irányit és lát e l /közéjük értve mágát a "Fiuk 
és Leányok Házát" is/, és ezenkívül minden héten kiküld valakit a 
városban szétszórt harminckét helybeli Iskolához.
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A Fiuk és Leány ole Háza» - A le орут ele kiválasztásának módja.
♦

A "Fiák éa Leányok Házának" célját nagyon tisztán kifejezésre 
juttatja a Books for boys and g lr la  ДВпууек fiúk és leányok számára/ 
bevezetése,/a kiadvány a.gyermekkönyvtár alapvető állományának jegy
zéke/« Hasonlóképpen tanulságos egy másik mü is : L illian  H« Smith: 
ünreluctant years /ALA, 19.54./« Smith kisasszony a bevezetésben azt 
mondja:-*Az olyan gyermekkönyvtár, legyen az akár családé, akár isko
láé, akár.a városé, amely mellőzte a gyermekirodaiam gazdag örökségét, 
annak klasszikusalN- t , - elveszti minden ilyen könyvtár különleges elő
jogát és jelentősége pusztán a középszerűség terjesztésére korlátozó
dik". 'Aztán Így fo ly tatJa :."Megtűrni a középszerűséget és közhelyeket 
annyit je len t, mint meg nem.érteni a könyvek kiválasztásának céljá t és 
az irodalom jelentőségét."

Ezeknek az ideáloknak az alapján csakis olyan könyvek kerülhetnek 
a könyvespolcokra, melyeket irodalmi értékük vagy tartalmuk tesz igazán 
magas fokon ajánlhatőkká. Mielőtt bármely könyv a polcra kerül, leg
alább négy hozzáértő szakembernek ke ll elolvasnia és kiértékelnie. Kö
telessége minden fiók könyvtárosának is , hogy a könyvet maga is e lo l
vassa, mielőtt könyvtári forgalomba kerül. Bármilyen nézeteltérés ese
tén több héten át fe l  kell Jegyezni maguknak a gyerekeknek a könyvre 
vonatkozó megjegyzéseit, és mindezeknek a véleményeknek megvilágításá
ban kell a könyvet újra értékelni.

. Természetesen az ilyen magas színvonalon álló 'k iválasztás automa
tikusan csökkenti a könyvtárban levő müveknek a számát. A magas szín
vonalért fo lytatott harc azonban mégsem eredményez elégtelen állományt, 
mert. valamennyi fiók számára nagy példányszámban szerzik be az igazi, 
valóságos értékkel biró müveket. Ez a magasfokú színvonal reám igazán 
maradandó benyomást te tt. Talán nem mindig értettem egyet a kiválasz
tással, de céltudatosságuk komolyságához kétség nem férhet.

Az érdemleges munkára szánt idő megtakarítása céljából a "Fiuk 
és Leányok Osztályán" a katalogizálást és osztályozást a minimumra 
szűkítik. Viszont ez-egész személyzettől elvágják, hogy alaposan is 
merje a te ljes könyvállományt., így minden fiók csak igen szűkre sza
bott szerzői és cimkatalógussal rendelkezik, a cédulákat kézzel Írják 
és a katalógusokat főként a személyzet veszi igénybe.

Az osztályozás rendszere Skaith kisasszony saját elgondolása, ás 
az állomány nagyon bő, tárgykörökre történő felosztásán alapszik, 
így "A" - tündérmesék, "C" - mondák, "D" - hőstörténetek, "F" - é le t
rajzok, "Gr" - történelem,-"H" - más országok, és igy tovább».

Mindehnap két, három vagy négy magasabb iskolás tanuló /kiket 
apródoknak neveznek/ eljön az iskola után, hogy a könyveket lebélye
gezze, elrakja és a könyvespolcokat rendben tartsa. A legtöbb gyer- 
mekhzobához - az egyes fiókokban két képzett könyvtáros, egy iro 
dai segéderő és két "apród" van beosztva. A fiókok nyitvetartásának 
idején a könyvtárosok - minden más szakmai kötelezettség a ló l mente
sítve - idejüket kizárólag a gyermekek és szülők egyéni segítésére 
fordítják: Ez teszi lehetővé, hogy a kornak és érdeklődési kSrnek 
megfelelő .müveket lehessen kiválasztani. A munkának ez a leghálásabb
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részet jóllehet közben lábon ke ll lenni. A gyermekek egyáltalán nem 
szégyenlősek, mikor Iskolai feladványaihoz ke ll segítséget kérni, 
vagy ha olyan könyvet szeretnének kapni, "amilyen jót a mu.lt héten 
kaptak." Ennek következtében a könyvtáros. köríil sokszor a gyermekek 
egész tömege tolong, s valamennyien egyszerre akarják figyelmét saját 
kérésükre tereln i.

A kanadai élet jellegzetessége a szolgálatkészség. A boltok, h i
vatalok és egyének a tőlük telhető legjobb kiszolgálást nyújtják, i* 
ennek ellenében a közintézményektől is ugyanazt várják e l a maguk 
számára. Nekem úgy tűnik, épp a kölcsönzőknek nyújtott egyéni seg i* - 
Bégben mutatkozik a lényeges különbség a kanadai /és egyesült-álla
mokbeli/ könyvtárak és a nagybritannial és new-zealandi könyvtárak 
között. Úgy hiszem, hogy lényegében azért alakulhatott ez igy, mert 
az északamerikai könyvtáraknak - nagy egészben véve »  aránytalanul 
több pénz és ebből következően több szemelyzet á l l  rendelkezésükre, 
mint a new-zealandiáiknak vagy az angolországbelieknek.

Meseórák és bábjátékok.

Mindegyik fiókban szombatonként reggel félórás meseórát tarta
nak. A fiatalabbak számára valamilyen képeskönyvből olvasnak verse
ket vagy dajkarigmusokát, esetleg egy-két tündérmesét szóról-szóra 
valamely mindegyik á lta l ismert változatból.

A "Fiuk és Leányok Háza" pedig a t é l i  hónapokban minden szom
bat délutánján bábjátékot rendez a Kis Színházban. Ezeket a báb
játékokat maguk a könyvtárosok készítik elő, - ők csinálják a bábu» 
kQt ,  ők a rendezők, a játékok szövegkönyvét is ŐK Írják meg jó l is »  
mert történetek alapján, mint "L itt le  Black Sambo", "Gone la Gone", 
"The three bears", és Így tovább. A könyvtár rendezvényei közül а. 
bábjátékok a legnépszerűbbek közé tartoznak. Némelyik fiókban maguk 
a gyermekek készítik a bábukat és rendezik a játékokat, másik fiók » 
Пак ugyanakkor játszócsoportja van, hol a gyermekek maguk játazák 
e l a darabokat barátaik és szomszédaik szórakoztatására.

A legtöbb fiók esetében a körzethez tartozó iskolák egyik osz
tályt a másik után beküldik, hogy résztvegyenek a könyvekről tar» 
tott beszélgetéseken. Ezeket a beszélgetéseket mindig a tanítási 
időn belül tartják; a gyermekek ezalatt a periódus alatt kicserél
hetik könyveiket is . A 8. osztály végén - mikor a gyermekek már 14- 
15 évesek - valamennyi gyermeket bemutatják a felnőttek könyvtáro
sainak és ugyanakkor beírják őket a felnőtt-részlegbe, ahol mindég 
van u.n. fiatalok gyülekezete. Ezenkívül a könyvtárosok minden év
ben meglátogatják a körzetek iskoláit az érdeklődés felkeltése cél
jából. Minden olyan iskolában, mely a legközelebbi fiókból másfél 
mérföldnél távolabb fekszik, külön fiókot szerveztek magán az isko
lán belül, ennek közkönyvtári könyvállon^nya van és szolgálatát 
közkönyvtári személyzet látja  e l. Az ilyen iskolákat a szükségbe" 
képest hetenként fé l  vagy egész napra, bizonyos esetekben más
napra látogatják meg az iskola jellegének megfelelően.
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Valamennyi torontói könyvtárnak ragyogó szép plakátjai és k i
á ll ítá s i szekrényei vannak. A plakátok a gyermek képeskönyvek illu s z t
rációinak nagyított másolatai. Maga a személyzet készíti őket. A ki
á ll íto t t  anyagot havonként kicserélik, változtatják.

Decemberben minden fiókban karácsonyfát, egyéb ünnepeken mindig 
az ünnep Jellegének megfelelő díszítéseket láthatunk. Az embernek 
ezermesternek kellene lennie, hogy ezekkel a különböző munkálatokkal 
lépést tarthasson. Nagyon kellemesen lepett meg az az elragadtatás, 
amellyel fogadták, hogy én is képes vagyok nekik bizonyos dolgokat 
elkészíteni.

Segítséget nyújt a könyvtár azoknak a szülőknek is , akik fe l  szok
tak olvasni gyermekeikpek. Az ilyen szülők számára külön könyvgyűjte
ményt á llíto ttak  össze az egyes fiókok, ebben a gyűjteményben megtalál
hatók a 2-5 éves gyermekeknek való képeskönyvek, a régi kedvenc olvas
mányok tetszetős kiadásai vagy az igazán ajánlható uj müvek, mindez az 
egész család gyönyörködtetésére.

Az egész személyzetet szorosan összefogja a kéthetenként megtar
tott könyvtárosi értekezlet. Ezen az uj könyveket ismertetik, Books 
for Воув and Girls fé le  könyvjegyzékeket vitatnak meg s tb ....

Egyéb kanadai könyvtárak.

Torontóból való távozásom után hét hétig utaztam Kanadában egész 
Vancouverig. Majd lent tovább az Egyesült Államokban egész San 
Eranciscoig, Los Angelesig és vissza Chicagóig, Washingtonig és Név 
Yorkig, mielőtt második látogatásomra indultam volna Angliába. /Az
előtt ugyanis, hogy Kanadába érkeztem, már láttam Angliát, Skóciát 
és a kontinens néhány részét./

Ennek az utazásomnak a célja már az vo lt, hogy általánosságban 
megismerkedjek az országgal. De hellyel-közzel - ahol tehettem - 
meglátogattam egy-egy könyvtárat is . Az első, amelyiket hivatalosan 
megszemléltem, Calgary város közművelődési könyvtára vo lt. Ebben egy 
napot töltöttem, megnézve először a központi könyvtárat, azután an
nak több fiók já t. A központi könyvtár, mely hatásosan a városi park 
közepén fekszik, átalakított és modernizált Carnegie- fé le épület.

»
I t t  a gyermekkönyvtár általánosságban a torontói Boys and 

G irl's  House hatását mutatta. Ez természetes, hiszen a gyermekkönyv
tárosok, mielőtt Calgarybe kerültek volna, némi időt Torontóban tö l
töttek. Az ifjúsági könyvtár, mely közvetlenül szomszédos a gyermek- 
könyvtárral, nagyon érdekes hely vo lt. Igaz, hogy talán t-ul nagy 
súlyt fektetett a könyveknek tetszetős fe lá llítására , viszont nagyon 
népszerű volt a serdülő korúak között, akik sersgestől tódultak be 
oda az iskola után. A gyermekkönyvtár és az ifjúsági könyvtár ugyan
azon az emeleten vannak, távol a felnőttek részlegeitő l. Úgy gondo
lom helyesebb, amennyiben lehetséges az ifjúsági anyagot a fe l -  
nőttvfészlegben vagy annak közvetlen közelében elhelyezni, úgy aho
gyan az Torontóban van...

Л  fiókkönyvtárak, melyeket Oalgaryben meglátogattam, kicsinyek, 
tiszták, világosak és modernek. Elbűvölő színes minták ás érdekes
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architektúra éppen úgy jellemzik őket, mint a barátságos légkör.
Vancouvernek is megvannak a maga érdekes modern fiók ja i, de 

maga a központi könyvtár nagyon komor épület a város igen szegény 
negyedében. Engem egyenesen az cti honi* naw-zealandi nemzeti könyv
tárra emlékezteti 1 mindenes/tre Vanccverben hallottam egy uj épület 
terve irő l, úgy h írlik , hogy augusztusban már meg is kezdik a munkát. 
Mindenesetre meg kell vallanom, hogy én a könyvtár főépületét a leg
nagyobb fokban léleknélkülinek, vigasztalannak találtam, de ez két
ségkívül meg fog változni. Érdekes jjllenvcnása Vancouvernek, hogy ott 
aránytalanul több a segédszemélyzet és aránytalanul kevesebb a kikép
zett könyvtáros, mint Torontóban, minek közvetkeztében a szolgálat ma
gas rond ü eszményképe sem kerül annyira előtérbe*

•
Az Amerikai Egyesült mllar.ck.

Neam az Egyesült л? lomok k"ryvtá*.« i  közül a c leve land i  és a 
rcchester i  közművelődési könyv tá :. к , v; l.'mint Baltimoreben ez Enoch 
P r a t t - f é l o  szabad rj i iváncs könyvtár i zttek legmélyebb benyomást. 
Mind a három megás czitrv-'га 1er. r-egszervezet г , nagyon hatásosan műkö
dő könyvtár. Hatalmas épületben- v.- паек e lhe lyezve ,  tömérdek személy* 
Z e t t e l  .rencolkezne!;. Ь - l t imerebe n negyvenöt gyemekkönyvtárosrél és 
harminc i f jú s á g i  könyvtárosról 1- láva í Íz kait г lé legzetem, - igazán 
Qem csoda, hogy i lyen  méret 1. személyzeti ->i oly._,n sokat lőhet e l é r n i .

Ne tv Yorkban meglátogattam Ma. 
"közmüv-lődési könyvtári szervezet 
egyet-mást elmondott munkaj Írói t 
hogy a sok könyvtár helyett inkát.

i  1  ‘-J b EV X C  &.C C o D E J j r  1  t :  Ci e g e i

ifjúsági munkájának főnökót, aki 
c nagyon kedvesen azt ajánlotta,
' t ö t  bet nézzek meg Név/ Yorkból.

Valamennyi I t  ogatásom az Egyesült All/nők könyvtáraiban szük
ségszer in  eugyen rövid vo lt, de annyit iyy is mondhatok, hogy leg
többjükben éloseszü, érdeklődő és alaposai: képzett személyzetet ta
láltam; ez a személyzet igen érdekes és lebilincselő munkát végez a 
gyermek- és ifjúsági vonalon, a szóouníorgó munkaág it t  igazán nem 
hamupipőkéje a könyvtárosi tevékenységnek, - ami gyakran megesik mind 
Angliában, mind Ne?: teeltndban, Ennek oka az az általánosén elfogadott 
éazaksjnerikai felfogás, hogy u legtöbb ember, eki if jú  korában érdek
lődő, éleeesLü clvacóvá vált, az az ia marad egés-z hátralévő életére.

Ez tűnik ki ez oszakanerikaí könyvtáros-iskolák kiképző mód
szeréből is , ahol szabadon választható tanfolyamok vannak a haladó 
gyermekmunka számára a mindenkire kötelező tantárgyakon kívül.

jLagybrltannia.

« . . A  British Counci l  részemre igen előzékenyen ajánlólevelet 
adott a gyermek- és i f j ú s á g i  könyvtárak látogatására,' amiírt én na
gyon hálás voltam. De még hálácabb volton ezért a kedves segítségért 
mellyel az én kön yv t .-Tr l á t  о.; - 1 ác ; imut megs tervezték. Csodálatos volt 
hogy mennyi levelet írtak é: daki-mben, gondoskodtak elszállásolásom-*



ról és előkészítették utazásaimat. Amerre csak mentem, mindenütt 
egyengették előttem az utat. Elvittek megszemlélni a Könyvtárszövet- 
ség titkárságát és az Iskolát Könyvtárak Szövetségének titkárságát 
és az egyes könyvtárlátogatáaaim is az 6 elgondolásaik alapján tör- 

- téntek.
Mind az angol, mind az uj-zealandl könyvtárak nagyon megszen

vedik a pénz- és személyzethiányt, és pedig aránytalanul nagyobb 
mértékben, mint az Egyesült Államok és Kanada könyvtárai» /Meg kell 
vallanom, hogy nagyon jót mulattam azokon a panaszokon, amelyeket 
Észak Amerikában a személyzethiányt illetően állandóan hallottam«/

Nagyon mély benyomást te tt rám a meglátogatott londoni közmű
velődési könyvtárak között a Hendon Nyilvános Könyvtár gyermekosz
tálya. A könyvállomány magas színvonalú válogatás eredménye, a helyi 
séget nafey plakátok tették vonzóvá és az olvasópropagandának számos 
formáját láttam megválósjt^as meseórákat, bábjátékeaoportokát és já
tékokat. ..

Két iskolát találtam érdekesnek, az egyiket Londonban, a mási
kat Elnburghban. Az edinburghi United Merchants Boya* Se Ái о о 1-nak 
/egyesitett fiú  keseakedalmi iskola/ vaa véleményem szerint a leg
jobb iskolai könyvtára, amit valaha láttam. Igen nagy mértékben von
zó maga a helyiség is , a könyvállomány nagy és a legjobban van össze 
válogatva. Igazgatója a skót iskolai könyvtárszövetség titkára. A 
könyvtárban egy könyvtáros és még négy tanár dolgoznak állandóan, 
mig a többi tanár a hét bizonyos idején köteles könyvtári munkát 
végezni. De maguk a gyermekek is segítenek a könyvtárban és Így az 
szembetűnően központjává vált az egész iskolának.

A másik iskola, amelyik engem különösen érdekelt, a londoni 
modern leányközépiskola volt a városnak egyik szegénynegyedében. Az 
itten i intézet Igazgatónője szintén dolgozik a könyvtárban és ennek 
az iskolai könyvtári tevékenységnek alapján elnökölhet a Könyvtár- 
szövetség vizsgáin. Az iskola le,ánynövendékei közül sokan még nem 
állnak a műveltség kellő fokán. A könyvtáros oktatja ki őket, hogy 
milyen tájékoztatást adnak az enciklopédiák és kézikönyvek, adott 
esetben hogyan kell összeállítani egy könyvet, füzetet, azt címlap
pal, tartalomjegyzékkel és névmutatóval e llá tn i, stb. Mindez mutat
ja, hogy mennyit lehet elérni az olyan iskolában, ahol van lelkes 
odaadás és érdeklődés.

Ezeken a könyvtárakon kívül három megyei könyvtárt is megláto
gattam, éspedig Hertfordshireben, East Suffóikban és Laneashire-ben, 
négy városi könyvtárat Manchesterben, Noitinghamban, Edinburghban 
és Readingbenj ezeken kívül egy középiskolát North Londonba.*, majd 
egy kis nyilvános Iskolát Hertfordshireben.

A megyei könyvtárak rendszere hasonló a new-zealandi könyv
társzolgálathoz, amennyiben aykönyvaknek a gyermekek között való 
szétosztása főleg az iskolák Utján történik. Hertfordshire -és 
Lancashire minden valószínűség szerint a két legjobb megyei-trend
szerű könyvtár, mig a East Svtffolk-i kicsiny és viszonylag nagyon 
szegényesen van anyagiakkal e llá t"? . Az East Suffolk-i gyermekkönyv-
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táros gyakornok volt Torontóban, mikor én először érkeztem Kana
dába, és ő tőle hallottam, hogy sok ungol könyvtár milyen nehézségek 
közepette végzi munkáját.

A manchesteri, readingi és edinburghi városi-könyvtarak mind
egyike más és más szempontból érdekes: Reading volt az egyedüli 
nyilvános könyvtár Angliában, ahol külön az ifjúság számára speciá
l is  könyvgyűjteményt láttam. Ezt azonban inkább a gyermekek helyi
ségében helyezték e l, mint a felnőttekében. Edinburgh te ljes  munka
idejű személyzetet á l l í t  ki két városi iskola számára a saját sze
mélyzetéből. A Ma'nchester Public Library-nek nincs a könyvtár köz
ponti épületében külön helyisége gyermekek számára, minden gyermek
éé ifjúsági szolgálatot fiók ja i utján lát e l.

Mr. C., A. Stott, az Iskolai könyvtárszövetség elnöke, kis nyil
vános.iskola könyvtárosa Hertfordshire-ben. Könyvtára minden felügye
le t nélkül nyitva van reggel 8..3o-t51 est« 9«3o-ig. A fiuk maguk 
teszik be a könyvkártyakat a dobozokba, mikor elhagyják a könyvtárt, 
és Mr. Stott azt montja , hogy veszteségei semmivel sem nagyobbak, 
mint amikor szigorú ellenőrzést gyakorolt. Mialatt ptt voltam, a 
fiuk úgy jártak ki b«, mint valami klubh-lyiségben.

Az általam meglátogatott angliai könyvtárakban - nagy anyagi 
nehézségek és elégtelen személyzet ellenére is - folyik  a munka, - 
hol nagyobb, hol kisebb eredménnyel. A tanulság az, hogy ahoi Ko
moly érdeklődés és ügyszeretet van, ot:; igenis vannak jó könyvtárak.

= New Zealand Libraries, 1955« 6.sz. I 29- I 33. : .


