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Bletonf Jean:

KÖNYVTÁRÉPITÉS ÉS BERENDEZÉS A FRANCIA KÖNYVTÁRAKBAN 1945 ÓTA

Jő néhány éve beszélnek már Franciaországban funkcionális építé
szetről, mégis, ha valaki, mondjjuk 10 év e lő tt, megkérdezett volna 
egy könyvtári szakfelügyelőt, meg tudna-e nevezni olyan könyvtárakat, 
melyek tudomása szerint 'Agy' épültek, hogy valóban megfeleljenek saját 
szükségleteinek és közönségük követelményeinek, egyszóval megfelelje
nek annak a szerepnek, melyre mint könyvtár hivatottak, - az i l le tő  
kétségkívül nagy zavarba jö tt volna. Talán eszébe jutott volna 2-3 
név, de sokkal többet nem hiszem, hogy tudott volna említeni, és 
könnyen kitette volna magát annak, hogy egy ” funkcionalista” építész 
megcáfolja. 4  Ismerjük e l őszintén, hogy 1?14 és 194.5 között - tehát 
30 év alatt - igen kevés nyilvános könyvtár épült, összesen még hu ẑ 
sem; ezek között volt vagy 12 városi könyvtár, de egyetemi könyvtár 
még.négy sem. FelemlíthetJük még a párizsi Nemzeti Könyvtárban a két 
világháború között végzett jelentős munkálatokat*2/

1943 őta részben a körülmények hatása a la tt, részben annak az 
erélyes tevékenységnek következtében, melyet a Közoktatásügyi Minisz
tériumban a Franciaországi Könyvtárak Központi Hivatalának vezetői 
fe jtettek  k i, évről-évre több építkezés Indult meg és e l lehetett vé
gezni sok viszonylag fontos belső átalakítási munkát. , Mindabból, 
ami már elkészült, s abból is , ami folyamatban van, bizonyos á lta lá
nos érvényű és vezető gondolat elemezhető ki. Ezeket szeretném i t t  
röviden elmondani. A  ̂ ^

Charalambos Ath. Sfaellos uj munkája: Le fonctionnalisme dana 
l*arohitecture contemporaine /Paris, 1952./ hosszasan tárgyalja 
ezt a kérdést, de Viipuri város. /Finnország/ könyvtárán kívül, 
melyet a funkcionális építészet mintaképének tekint, más könyv
tárt nem idéz. Mégis Henri Labrouste /I80I - I 875/ francia épi.*» 
tészrç, aki nevezetesen, a Nemzeti Könyvtár központi nyomtatványrak
tárát és a Sainte Geneviève könyvtárt ép ítette, ezen irányzat ki
váló előfutárjáhak tartja . Falóban igen sajnálatramélt6, hogy pél
dáját а XIX.század végén és XX.század elején épített francia könyv
tárak raktárainál nem követték.

2/
Julién Cain ösztönzésére ezt az intézményt teljesen újjáépítették 
és nagy munkálatokat valósítottak meg, csaknem megszakítás nélkül 
1932 óta. L. e tárgyról L* Architecture d*Aujourd*hui 1938.márciusi 
számát és Roux-Spitz Réalisation c. két kötetes müvét*
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Azok a körülmények, amelyeknek nyomása alatt az építkezések meg
indultak, három pontba sorolhatók:

- a háború következtében előállott, rombolások /tudjuk, hogy ezek 
milyen súlyosak és nagyszámuak voltak1/;

- a  tanulók létszámának jelentős növekedése;
- a könyvek raktározására szolgáló hely kimerülése.
A városok és egyetemek abban e mértékben, ahogy az állam támoga

tása b iztosított volt számukra, a következő megoldáshoz folyamodtak:
- uj építkezés2/;
- tágasabb épületekbe való átköltözés;

, - átalakítások magában a könyvtár belsejében.
A Könyvtárak Igazgatóságának 1945-ben való létesítése előtt r i t 

kák voltak a könyvtárak építési és berendezési munkálatai és. bizony 
leginkább az egyes építészek Ízlése és elképzelése szerint készültek. 
Azok pedig általában nem voltak felkészülve az e ffa jta  munkára, de , 
még maguknak a könyvtárosoknak sem voltak világos fogalmaik, hogy ' 
mit is kellene-tenniök* -mivel könyvtáruk szolgálatait és eredményes 
működését meg javíthatták volna. 1.1a minden a nyilvános könyvtárakkal 
kapcsolatos. munka - legalábbis amelyek az Igazgatóság hatáskörébe 
tartoznak - műszaki ellenőrzés mellett történik. Az eredmény az, hogy 
a francia könyvtárakban 1947 óta elvégzett munkák legnagyobb része 
bizonyos előirások3/ szemmeltartásával történt; ezeknek a szabályok
nak összessége szinte alapelemeit képezhetné egy rendszernek. Ezek 
azok az elemek, amelyeket igyekszünk kiemelni, állandóan szem előtt 
tartva a Franciaországban 6-7 év óta megvalósított különböző építke
zéseket.'

29 egyetemi és városi könyvtár teljesen lerombolódott, mintegy 2o 
' ' részben rongálódott meg. E tárgyról szól André Masson cikke a íevue 

des Deux Mondes 195o. jú liusi számában Le Martyre des bibliothèques 
de France /А francia könyvtárak áldozatai/ címmel.

2 /' Az a ix l és marseillei természettudományi kar és az orvosi kar a 
caeni, grenoblel, I l i i é i  orvosi kar; a párizsi jogi kar és a 
Sainte Genevieve könyvtára esetében.

Ez előírásokat fogja tartalmazni a "Rövid utasítás a nyilvános 
könyvtárak szervezésére és működésére" cimü mü 4 .füzete a Könyv
tárak Igazgatóságának kiadásában /kapható: S.E.V.P.E.N. IJ. rue 
du Four, Paris VI./, mely 1956. első félévében fog megjelenni.
Addig is az építészeknek és a könyvtárosoknak kiadott sokszorosí
tásra utalunk, továbbá Architecture Française 1952 év f.-ban meg
jelent /129- 130. szám/ De quelques problèmes posés par la 
construction et l ’ aménagement des bibliothèques /А könyvtárak épí
tése és berendezése közben felmerülő néhány probléma/ cimü' cik
künkre*
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Mikor a benyújtott terveket megvizsgáljuk, legfőbb gondjaink 
egyike, vajon megtaláljuk-e a legközvetlenebb és leggyorsabb össze
köttetést a könyvtár különféle osztályéi között. Amikor olyan épület
ben elhelyezett könyvtárról van szó, mely eredetileg nem könyvtárnak 
épült, nem várhatunk mást az építésztől, mint hogy közfalakat helyez
zen át, ajtókat nyisson, könyv- vagy teherszállitó felvonókat szerel
jen fe l ,  esetleg más szintbe helyezzen födémeket. A legfigyelmesebb 
vizsgálatot azonban az olyan terveknek, rajzoknak, vázlatoknak kell 
szentelni, melyek még beépítetlen területeken való építkezésekre vo
natkoznak.

A tapasztalat e tekintetben megmutatta nekünk, hogy azon könyv
tárak számúra, amelyeknek szolgálatai nem tül sokoldalúak, legmegfe
lelőbb a nagy T-alaku alaprajz, ahol a T egyik szárában van a vasrak
tár. 1/ Amikor a terület - vagy az az épl-< érzeti egység, amelybe a 
könyvtár elhelyezésre kerül - téglalap-alakú és nem enged csak hossz
irányú terjeszkedést, a különféle szolgálatok között a természetes 
kapcsolatok megtalálása sokkal nehezebb. Kis városi könyvtár számára 
négyzet, téglalap, sőt háromszögű terület, is /az angolszász V forma ’' 
viszonylag könnyeb, jó l használható.

De még ilyen esetekben sem szabad sajnálni a fáradságot, hogy 
megvizsgáljuk, hogyan valósítható meg az összeköttetések legjobb és 
leggyorsabb útja, és hogy hogyan biztosíthatjuk azt a már gyakran 
megtárgyalt*/ hármas útrendszert - t . i *  a könyv és a raktár, a közön
ség és a nyilvános olvasótermek, a könyv és a nyilvános olvasótermek 
közötti forgalom útját - hogy ezek az utak ne legyenek túl hpsazuak - 
és ne keresztezzék egymást.helytelen módob. Az összeköttetéseknek egy 

- tipusvázlatát, mely csaknem minden nyilvános - könyvtárnál alkalmazható, 
nemrégen publikálták*/; ezt ajánljuk figyelmébe most az építészeknek 
és könyvtárosoknak.

A szerkezettel és berendezéssel kapcsolatos^ kizárólag technikai 
problémák sokfélék. Megoldásuk, éppúgy, mint a terv elkészítése olyan 
építész feladatkörébe tartozik, aki művészetének igazi mestere. Kitűnt 
azonban, hogy bizonyos pontokra nézve részletes útbaigazításokat, kell 
Oeki adni, nehogy később, az építkezés befejeztével tűnjenek ki a'be
rendezkedés hibái és ennek következtében az Üzembentartás túlzott költ
ségei...;

Ilyen az alaprajza a aixi /Jogi és irodalmi kar/ u;’ egyetemi könyv
tárnak, a marselllei természettudományi kar könyvtárának és a douaii 
városi könyvtárnak.

2/
Különösen a már idézett cikkben, mely az Architecture française 
I 952. decemberi számában jelent meg.

^  Vö. Direction Générais d»Architecture: Batiments d»enseignements 
schémas-types.2. /Építészeti Főigazgatóság. Oktatási épületekt t í 
pusterveké./ - Parle, S.E.V.P.E.N. 195Í. L. a ?4. tervrajzot.,
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B'árml legyen is az óceánon túl több Ízben megfogalmazott véle
mény a kondicionált levegő javára, mi fenntartjuk továbbra is e téren 
nézetünket, hogy e szellőztetés! móddal járó költségek miatt és szá
molva a francia klimôval^v a természetes szellőztetést kell előnyben 
részesíteni nemcsak a közönség-számárra szolgáló-helyiségekben, hanem 
a raktár levegőcseréjénél is . Sőt még ott is , ahol a raktárak szellőz
tetését levegőkondiöionálás utján tervezték meg* 2/, a k ifelé szóló nyi
lasokat úgy helyezték e l,  hogy a raktárak szellőztetése a kondicionáló 
berendezés üzemzavara esetén is biztosítható legyen«

Fűtés tekintetében az uj létesítmények legnagyobb részéhez a me
legvízfűtés rendszerét alkalmazzák továbbra is . Légfűtést alkalmaznak 
Colmarban és Renneeben a könyvraktárakban, Douaiban és Strassburgban 
az olvasóteremben* Végül sugárzó fűtést /födém közötti fűtést/ alkal
maznak a közeljövőben a beauvais-í városi könyvtárban, ugyanezt terve
zik a toursi városi könyvtárban, valamint a straasburgi nemzeti és egye
temi könyvtár raktáraiban. Sajnos tú l korr.i lenne még eldönteni, vajon 
fe l kell-e hagyni - flgyelembevéve az üzemeltetési kiadásokat /üzemi, 
szabályozási költség, szakközeg beállítása/ minden más rendszerrel a 
melegvízfűtésen kívül. Egyébként gyakran kiemelték ennek sok kellemet
len odalát is /levegő kiszárítása,, a fe lfe lü letek  befeketedése, a fű
tőtestek nagy helyigénye ée esetleges folyása/3’ ' «

A könyvtárak világításának kérdését sem hagyták figyelmen kivül 
azok, akik felelősek az uj berendezésekért. Ml hívek maradunk a rak
tárak természetes világításához4/ - azzal a fe l t é t e l le l ,  hogy a vas
állványok között-levő ^utcára1?-korlátozódjék, másrészt a napsugarak 
sohase érjék közvetlenül a belső teret. Még inkább szükséges a termé
szetes világítás a belső és nyilvános szolgálat helyiségeiben. A mes
terséges világítás területén a technika haladása néhány éve olyan nagy 
v o lt , hogy nem merjük elutasítani egyik fajta v ilág ítás i módot sem a 
másik kedvéért, és egyedül a következő két érv lehet mérvadó: az igény
bevevő kényelme és a gazdaságos üzembentartás. Szem előtt kell tartani, 
hogy az előbbi szabja meg az utóbbi korlátáit. Egyelőre úgy hisszük, 
hogy a könyvtárakat izzólámpákkal ke ll megvilágítani, ée a fluoreská-

'  Algírban, ahöl a kiima a legnedyesebb és legmelegebb, elvben elfogad
ták a levegőkondicionálást az a lg ír i Nemzeti Könyvtár számára.

2 /' Nevezetesen a Sainte Geneviève Könyvtár uj raktáraiban, és a douai-i 
városi könyvtár vasraktárában.

3/ A "Bulletia d'information de la Direction des Bibliothèques de France" 
/А.Francia Könyvtárak Igazgatóságának tájékoztatója 1935» októberi azá- 
ma közöl egy előadást a könyvtárakban alkalmazott különböző fűtési 
módszerekről, azok előnyeiről és hátrányairól.

4/ Újabban végzett átalakításoknál, nevezetesen Glermont-Ferrandban éa 
- Strassbourgban, az uj raktárakat a'z épület ablak nélküli részeiben 

kellett elhelyezni. A Sainte-Geneviève Könyvtár készülő tervében, а 
párizsi jogi kar és a toursi városi könyvtár tervei szerint a raktá
rak egy része az alagsorba kerül és nem lesz természetes világítása.
De ezek az esetek valóban csak kényszerhelyzetet jelentenek.
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•16 / csövek csak ott kerüljenek alkalmazásra, ahol folytonos /állan
dó Jellegű/ v ilág ításra  van szükség* Ez az eset egyes átjáró folyosó
kon és a karzatokon, ahol a személyzetnek gyakran kell járkálnia«

Az olvasóteremben ahol elsősorban az elmélyedő munkához alkalmas 
légkör a kívánatos, az építészektől aszta li  v ilág ítás  felszerelését  
várják /1 5 0 -  50 lux/ kiegészítve gyengébb környezetvilágitással /5 0 -  
80 lux/« Ezen a ponton mindenki megegyezik, a vita mégis tovább folyik  
- 'é s  a .küzdelem elég élénk -  az izzólámpa hivei és a fluoreszkáló fény 
hívei között. Meg kell mondani az igazságot, hogy az utóbbi napról-nap- 
ra terjed. A Sainte Geneviève Könyvtár és a párizsi orvosi kar könyvtá
ra után Csen egyetemi könyvtárát ás Douai városi könyvtárát, most pedig 
a Sorbonne könyvtárának nagy olvasótermét is ezzel látják el« A neon is 
megjelent a könyvtárakban2 ''kömyezetvilágitáeként. Ha kellő elővigyáza

tosságga l csökkentik a vibrálást és kápráztató fényt?/, e l kell ismerni, 
bogy a gázzal tö ltött /argon, neon, krypton/ lámpák és csövek v i lá g ítá 
si szempontból fölötte állnak a fémszálas izzólámpáknak.

A felnőttek olvasótermén és természetesen a személyzet munkahelye
in kívül a helyiségek Jó általános megvilágítását -  7 0 - 2 0 0  lux fényerő
ig -  kívánjuk meg mind a katalógusteremben, a kölcsönzőben, mind в gyer
mekek, a k iá llítások és az összejövetel! célokra szolgáló helyisége 'zben.
* '.’- + + + +

Eddig megkíséreltünk tisztázni néhány technikai problémát azok 
közűi, amelyek minden újonnan fe lá l l í t o t t  könyvtár tervezőjénél f e l 
merülnek. Ezeket az utóbbi évek folyamán abban.az értelemben oldották 
meg Franciaországban, ahogy bemutattuk. Most szeretnénk rátérni a k i
vitelezésre és jellemezni az ott adódó kérdéseket.

A francia nyilvános könyvtárakban nyolc év óta igen nagy szám
ban építettek vagy rendeztek be uj raktárakat. több lo . 000 km polc 
hosszúságban4/. Nagyobbrészt alkalmazkodtak az elfogadott és a modern

Ezeket fogádták ë l  a párizsi orvosi kar könyvtárának néhány raktá
rában és a caeni egyetemi könyvtár raktáraiban.

2 /
A L i l l e - i  uj orvosi kari könyvtár kerek olvasótermében és Doual- 
ban a városi könyvtárban.

^  A Bulletin d'information de la  Direction des Bibliothèques- de
France./А Francia Könyvtárak Igazgatóságának tájékoztatója/ 2 .szá
mában /1954.február/ meg jelent egy cikk a vibrálás okairól és 
csökkenésének módozatairól. '

4/
E berendezéseknek te l je s  jegyzékét gyakorlatilag lehetetlen össze
á l l í t a n i*  A legfontosabbak közül idézzük: a párizsi Nemzeti Könyv
tár Metszet- és Térképtárának aj raktárait /nem szólva a Nyomtat
ványtár folyamatban lévő berendezéséről, amely lehetővé teazl
l,4oo.ooo műnek raktározását/, a ve raa ll lea i  második fiókraktárt 
a Sainte-GenevieVe Könyvtár raktárát etb* 9



francia könyvtárakban több mint év óta alkalmazott szabályokhoz; 
rendes magasság / 2  m = 2,25 m~ig/, a fémállványok mozgatható polcokkal, 
az állványzatok egymástól való távolsága o ,7o - 0,80 m, az utcák merő- 
legeeek a raktár hosszanti tengelyére és kerülik a rácsos szerkezetű, 
áttört födémeket« A gondjukra bizott gyűjtemények Jobb megőrzése céljából 
a francia könyvtárosok mindig előnyben részesítették a te ljes  oldalfalú 
polcokat az olyan polcrendszerrel szemben, melyen a polcok csak konzol- 
szerüen helyezkednek e l« A polJtb «rendezők á lta l Jelenleg javasolt mind
három rendszert használják«!/ Mágia, amikor szabadon rendelkezésre á lló 
területen vasraktárt rendeztek be, a legtöbb esetben az u.n« "amerikai" 
rendszert alkalmazták. Amikor a raktár határos a nyilvános olvasóterem
mel, melynek magassága megközelítően egyezik a normál raktári magasság 
kétszeresével, viszont előnyben részesítettük az első1 vagy második meg
oldást /önhordó polcozás 2 emeletes/ azért, hogy lehetővé tegyük - ha 
ennek eljön az Ideje - a nyilvános olvasótermek bővítését«

Megémlitjük még, hogy pár év óta a Francia Könyvtárak Igazgatósá
ga érdeklődik a süríl, tömör raktározás re^d.jzere. iránt/ ugy^ ahogy né
hány svájci és amerikai könyvtár azt legújabban bevezette.*/ A párizsi 
Állami Levéltár is kénytelen ezt a rendszert tanulmányozni, mert igen 
szükreszabott területen k e ll építkeznie« A terveket most tanulmányozzák 
olyan párizsi könyvtárakkal kapcsolatban, melyeknek semmi reményük sines 
a raktár magasbitáuára és növelésére« Mindenesetre a rendszer eddigi a l
kalmazása - legalább is Franciaországban -  jelenleg kevés ahhoz, hogy e 
kérdésnél tovább időzzünk.

Viszont sokat mondhatnánk az uj nyilvános termekről, amelyeken ez 
utóbbi 8 év folyamán nyitottak meg, mind a nagy tudományos könyvtárak
ban, mind a közepes és kis jelentőségű városi könyvtárakban« Be most 
csak arra szorítkozunk, hogy megjelöljük, milyen szempontok vezettek és 
nagy vonásokban elmondjuk, hogy mi az, amit megvalósítottunk.

Minthogy nehéz klfütésük és világításuk miatt ellenzői vagyunk a 
túl magas termeknek, igyekeztünk azok közül néhánynak terjedelmét csök
kenteni«^/ Növelni az ülőhelyek számát az asztalok helyesebb elhelyezé
sével, beállítan i több kézikönyvet /lexikon, szótár/, megjavítani a 
szellőztetést és a termek v ilág ítását, csökkenteni a zajt a padlózat 
puha burkolásával, gyorsítani a könyvkölcsönzési szolgálatot mechanikus 
szá llítás á lta l, növelni a katalógus, b ib liográ fia i és folyóiratolvasó 
termek számát, ez az a néhány intézkedés, amelyet mindenütt, ahol anya
gilag lehetséges vo lt, végrehajtottunk. Egyébként, anélkül, hogy te lje -

f  E három megoldás: e/ ölvén éllvánjza+, tely egyszerű butoraarab,tehát 
tetszőleges helyen á llítható fe l*  jb/ több ausJstes kööjvhordó állványzat 
erősben r falaktól; с/ az ug,. - vezsít • amerikai" ma:;
oldás, amelyben a p illé iek  képezik az épület vázát és tartják a„fö
démeket , a polcokat és a tető t, a falak csak a külső burkolatot ad
ják« További részletekre vonatkozóan utalhatunk P. Remondnak az 
Ossature Métallique c. folyóirat 19М» szeptemberi számában -  413- 
417 oldal - megjelent cikkére«

2 /' Az aaraui közigazgatási könyvtár és a berni egyetemi és városi 
könyvtár, a B.I.T. genfi könyvtára, az I llin o is  állam és a chicagói 
Midwest Library Center /USA/ könyvtárai.

^  Nevezetesen ilyenek a strasbourgi /egyetemi és nemzeti könyvtár/, 
a Clermont-Ferrand-i és a párizsi gyógyszerészeti kar könyvtárai«



sen elutasítanék a termek fémanyagu berendezését, mindig előnyben ré
szesítettük a fa használatát, mindenekelőtt a katalógusszekrények, szé
kek, asztalok és a kézikönyvtári polcok esetében. Szögezzük le azt is , 
hogy a pénzügyminiszter, ille tv e  annak képviselői á lta l gyakorolt nem 
technikai, hanem pénzügyi ellenőrzés a munkák és ingó felszerelések 
költségei fe le tt  sohasem engedték meg a könyvtárosoknak, hogy kissé 
fényűző, az eredetiség némi nyomát mutató bútorokat vegyenek vagy cs i
náltassanak. Mindazonáltal bizonyos enyhítést hoztak ebben a tekintet
ben nagy egyetemi könyvtáraknál, különösen pedig a professzorok részére 
"fenntartott termeknél.

Kétségtelen, hogy a városi "nyilvános könyvtárak területén lenne 
legnehezebb fé .1 sorolni az utolsó hét év alkotásait .Úgyszólván a lig  mait 
e l hónap, hogy a Francia Könyvtárak Igazgatóságának Tá.iékoztat ója 
/Bulletin ^Information de la Direction des Bibliothèques de France/ 
nem jelezte volna hol egy felnőtt-kölcsönző megnyitását, hol egy "gyer- 
meksarokét" vagy gyermekrészlegét, másutt f-ővitették valamelyiket* A 
legkülönbözőbb formákat kísérletezték k i, i l l .  még folynak a próbálko
zások különböző városokban. Ilyen kísérletek pl. az ideiglenes barakk
épületek nagy tereken, mint 1945 óta Doualban és 1955 októbere óta 
Rennesben. Egyrészt látunk községi épületeket, melyekben csak a könyv
tár van elhelyezve, másrészt olyanokat, melyekben a könyvtár mellett 
községi hivatalok is vannak. Ismét másutt csoportosan épült iskolák kö
zelében biztosítanak területet a könyvtárépület számára, mint Reimsben 
és Mulhouseban és nemsokára Toulouseban és Marseilleben, esetleg szo
c iá lis  ás kulturális központokban, mint például Bordeauzban. Uj kísér
le t a városi könyvtárautóbusz, mely e llá tja  a nyilvános könyvtáraktól 
távoleső negyedeket, amint azt nemrég Grenobleban á llíto tták  szolgálat
ba. S mindenütt és minden esetben azonos szabályok szerint járnak el: 
szabadpolc-rendszer, a ki- és bementei ellenőrzése a bejáratnál'elhelye
zett személy á lta l, esetleg asztalok a könyvek és folyóiratoknak a hely
színen való olvasására.

Gyermekkönyvtár 1945-ben mintegy 12 vo lt, ma közel loo francia vá
rosban működik. Az igazat megvallva még nem tudunk olyan gyermekkönyv
tárat felmutatni, melynek épülete sajátosan és kizárólag erre a célra 
épült volna. Amelyben lenne nemcsak olvasó- és köles önzőt erem., hanem 
lennének könyvtári h ivatali helyiségek és egy különféle tevékenységekre 
/pl. meseórákra/ alkalmas terem, s ahol meglennének a kényelmi berende
zések /ruhatár, mosdó mint elengedhetetlen járulékai az ilyen s hasonló 
létesítményeknek. Mindenesetre tervbe van véve egy ilyen könyvtár Dél- 
Franoiaországban. Ha ez egyszer megvalósul, azt hiszem nemcsak a vároa 
gyermekeit vonzza majd, hanem mindazok a francia könyvtárosok is meg
látogatják, akik gyakran álmodtak ilyenfajta könyvtárról. A berendezé
seket, amelyekről beszélni akarunk és amelyeket legtöbbnyire már fenn
á lló  épületekben valósítottak meg, ugyancsak érdemes megemlíteni annak 
bizonyítására, hogy a Könyvtári Főfelügyelőség milyen munkát végzett a 
városi hatóságok mellett 1945 óta, és arra is , hogy Franciaországban 
egyre nagyobb figyelmet fordítanak a gyermek- és ifjúsági intézmények
re. A fényképek a nyomtatott szövegnél jobban megmutathatják, hogy ezek 
a könyvtárak mennyire látogatottak és hogyan vannak felszerelve. A 
gyermekkönyvtár jellemzői: a gyermekek termetéhez i l l ő  bútorok /általá
ban fából/, speciális bútorzat albumok bemutatására, kerek asztalok, a 
kölcsönzőpult nem magasított, " sarok" az egész kicsiknek, a d íszítést
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gyakran ti j i t  J ók, kiállításokat rendeznek és bemutatják a gyermek» 
olvasók á lta l ajándékozott tárgyakat« Dél-Franciaországban különösen, 
de máshol is terraszók és kertek d ísz ítik  az épületet. Az igazat meg
vallva, nehezebb elfogadtatni a városi vezetőséggel egy gyermekkönyv- 
tároe fize tésé t, mint egy ilyen könyvtári épület felszerilésének költ
ségeit, még akkor is ,  ha elég könnyen még lehet velük értetni a gyer
mekkönyvtárak szükségességét*

Noha nem beszéltünk sem azokról a k iá llítá s i tem ekről, fo lyó irat- 
olvasókról és kutató szobákról, melyeket az utóbbi években nyitottak 
meg, sem pedig azokról a belső berendezésekről, amelyekre régebben az 
építészek rendszerint nem is gondoltak, hiszen legfeljebb néhány hiva
ta l i  helyiséget építettek, kénytelenek vagyunk befejezni áttekintésün
ket*

+ + + +

Lehet, hogy több dologban tévedtünk T ás bizonyos tévedések e l
kerülhetetlenek voltak -»azonban három dologgal sohasem szűntek meg 
törődni azok, akik a francia nyilvános könyvtárak sorsát jelenleg in
tézik.

Az első a takarékosság* A személyzettel való takarékoskodást а 
felügyelők számára-kijelölt helyek ügyesebb megválasztásával és a jő 
természetes ée mechanikus összeköttetések megteremtésével igyekeztünk 
elérni* Ugyanakkor dologi vonalon- la a legkevésbé költséges megoldá
sokat igyekeztünk megkeresni, nem is annyira az építkezésnél, mint in
kább az Uzembentartásnál* A tapasztalat egyébként megtanított bennün
ket arra, hogy sokkal könnyebb az első berendezéshez a jelentős hite
lek megszerzése, mint a működéssel kapcsolatos hitelek felemelése*

‘Másrészről gondoltunk a jövőre is , megpróbáltunk nagyvonalakban 
lá tn i, anélkül, hogy monumentalitásra törekedtünk volna és egyszerre 
jelentékeny összegeket kellett volna beruháznunk. A vasraktárakat agy 
szerkesztettük, hogy szükség esetén egy-két emelettel magasabbra le 
hessen őket építeni. /Már említettük, hogy a nyilvános olvasótermeket 
úgy lehet megnagyobbítani, hogy a kétemeletes raktárak terét csatol
ják hozzájuk./...

Harmadik tényezőként a minőségről és a kényelemről való gondos
kodás vezetett bennünket a bútorzat kiválasztásánál és néhány anyagi 
természetű berendezésnél. Ide tartoznak: asztali világítás az olvasó
teremben, a raktárak enyhe fűtése, te ljes  oldalfalú fémpolcok b eá llí
tása a raktárakba, felvonókészttlékek felszerelése, speciális jellegű 
termek kifejlesztése /katalógusok, bibliográfiák, folyóiratok,, gyer
mekek részére/, hivatali helyiségek biztosítása a személyzet részére, 
a könyvtarak nagy részében tölgyfából való bútorok, a padlózat kényel
mesebb beborltása; mindezek valóban bizonyítékai gondoskodásunknak,

kétségtelen, hogy a Francia könyvtárak Igazgatáságának program
jának mindezideig csak kis része valósult meg. Fontos egyetemi könyv
tárak, mint a Sorbonne, a párizsi jog i kar, stb. könyvtárai naponta 
kerülnek abba a helyzetbe, hogy az egyetemi hallgatók egy részét nem 
tudják befogadni olvasótermeikbe* közülük néhánynak /párizsi jogi. kar.
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Grenoble, Rennes, Strasbourg/ tervét mér elfogadták és remélhetjük, 
bogy két éven belül a tervek megvalósulnak vagy a munkálatok már elő
rehaladott állapotban lesznek. Ami a városi könyvtárakat i l l e t i  - ame
lyek csak kiadásaik 35 $-a erejéig kaphatnak szubvenciót - , a nagy be
ruházások ezeknél, igen ritkák* Az uj Létesítmények helyett /ezek lehe
tősége fennáll, ha jelentős háborús kártérítési összeg á l l  rendelkezés
re/ a városok általában jobban szeretik valamely terjedelmesebb épület 
átalakítását. De kell-e mondanunk, ez a megoldás ritkán kielégítő*

Belátjuk, hogy a francia könyvtárakban nyolc év alatt végrehajtott 
építkezési és berendezési munkák nem mindig voltak példamutatóak* Még
is ügy gondoljuk, hogy az e munkálatokra ford ított 2 és fé l  m illiárd 
franc te ljes  egészében okosan került felhasználásra és annak ellenére, 
hogy maradtak még tennivalók, pozitív eredményeket értünk e l. Ezekről 
szólt rövid áttekintésünk.

= Nachrichten /der/ Vereinigung Schweiz. Bibliothekare. 1955«
5.SZ. 137-147.lap.


