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Langfeidt, J,J

AZ IFJÚSÁGI KÖNYVTARAK

Az if jú ság i  könyvtár isko lai könyvtári formában Jött először 
lé tre . Az iekoláknak évszázadok óta voltak már könyvtáraik, de a mai 
értelemben vett iskolai könyvtár mégis' о ;?.k a múlt század második fém
lábén keletkezett^ ezt .1 .  az jellem zi, hogy az iskolai olvasmány- 
anyagot a a .oktatás-kerekein messze túlterjedve k ie g é sz ít i , , ,  lia már 
vannak olyan városok, ahol a gyermekeknek kölcsönzött könyvek száma 
meghaladja a felnőtteknek kikölcsönzött müvekét, de a legtöbb eset
ben legalább egyhazadat képezi az egész, kölcsönzőforgalomnak,. ,
Az egymásmellett fe jlődő iskolai könyvtárak és gyermekkönyvtárak 
együttműködésére, különösen külföldön, sok kísérlet történt, ezekről 
e következőkben még részletesen szó lesz.

A tulajdonképpeni gyermekkönyvtár! kérdés mellett az utóbbi évek
ben egyre nagyobb fontosságúvá vált a serdülők könyvtárának problémá
j a , . .  Még inkább előtérbe á l l í to t ta  ezt a kérdést az a lehetőség, hogy 
az ifjúság számára t\z i f jú ság i  szállásokon, otthonokban és lakóhelye
ken a legkülönbözőbb szervezetek könyvtárakat rendezhetnek be. Tegyük 
aég azt le  hozzá, hogy meghonosodott az a szokás le ,  hogy a szülők 
számára pedagógiai könyvtárakat á l l ítan ak .f e l ,  melyekben többek között 
házi használatra gyermek- és i f jú ság i  könyveket ís  kölcsönöznek; Végül 
említsük meg, hogy a kisdedóv ókat le képeskönyvekkel szerelik  f e l ,  ■ 
Mindezek alapján úgy lá tsz ik , valóban sok minden történik a jő köny
vek te r jesztése érdekében.„,

Azonban kát kérdés megoldásra vár:
1. Választanunk ke ll-e  az.egységesség /értsd egyoldalúság/ és a 

sokrétűség /értsd elevenség/ köztiéi» Vagy van egy további lehetőség is?

2. a feladat a gyermekekre és az ifjúság körére korlátoződlk-e, 
vagy szélesebb körű feladatok megoldása is szóba jöhet?

■ V
Jb. +

Elégedjünk meg a v a l ,  hogy oly sok különböző helyen munkálkod
nak azcrn, hogy az ifjúságot ellássák irodalommal? Ninca-e mégi« arra 
szükség, hogy ezt a sokféleséget ás bizonyosfoku iránytalanságot a 
nagyobb hatás kedvéért összefogjuk., anélkül, hogy ezá lta l a sokrétű 
munka szabad érvényesülése csjrbát azé átfedne?
• y* - 'Az é?êjén fcézdém e l .  a szülök éá az anyák könyvtáraival. I t t  
Goethe szavaira gondolok: "lőlnevelv gyermekeket lehetne vílágrahoz-



Ы» ha maguk a szülők jólneveltek lennének." A modern könyvtárak köl
csönző állományában nem elég as* Ily  célokat , szolgáló könyveket kéznél 
tartan i, hanem ezeket ki le  kellene á l l í t a n i ,  mint speciálisan aZttlők 
számára szánt müveket. Ezen a területen eddig még igen kevés történt.

Menjünk ezután tovább* a kisdedóv6k képeskönyvekkel történő fel-» 
szereléséhez^ E kérdés igen fontosnak-látszik, ha arra-gondolánk, hogy 
a könyvpiacot -  hogy ezt az eufémizmust használjam -  mennyire eláraszt
ják azok a silány termékek, melyeket az áruházak kínálnak. Â képesköny
vek viszonylag drágák, úgyhogy csak kevés szülő tudja a könyveket be
szerezni. Ezért a könyvtárakban és a kisdedóvókban minél többnek kelle 
ne belőlük lennie. Mert a legnagyobb jelentőségűnek tartom, hogy a gyer
mek első találkozása a könyvvel örömteljee, ezép legyén. Vannak a gyer
ekkönyveknek olyan témáik,"melyek helyesen előadva döntd hatást gyako
rolhatnak a gyermekre. Ide számítom pl. az állatkölykök minden ábrázolá
sát. Természetes és mélyen erkölcsös érzé■; az a gyermekben, hogy gyengéd 
a f ia t a l  állatokkal szemben. Aminek it t  az a lap ja it  le fektetik , elhatá
rozó lehet az egész életre nézve.••

A valóságban hogyan intézik ezt az ügyet a óvódák? Az óvónőknek 
rendesen csak kis készlet á l l  a képeskönyvekből rendelkezésükre, ez ha
marosan. kezd jelentéktelenné és egyre jelentéktelenebbé vá ln i. Hogy le 
het ezen segíteni? A városokban, egyszerűnek lá tsz ik , hogy a vá r is i  
könyvtárból lássák e l  őket ilyen képeskönyvgyüjteményekkel és vaÁám me- 
séakönyvekkel i s ,  melyek sajátossága és mély nevelőhatása azon alapszik, 
bogy az erkölcsiséget természetesen juttatja  érvényre. A városi könyvtár 
központként tart fenn e korosztály számára nagy és terjedelmes gyűjteményt 
minden értékes műből, ezeket folyamatosan' kiegészíti a legértékesebb új
donságokkal. Mert majdnem csak a könyvtárosoknak van arra lehetőségük,
^ogy a megjelenő irodalmat-figyelemmel kísérjék. Ebből a központi gyűj
teményből szolgálják ki a kisdedó7ókat, amennyiben, az óvónők, maguk, k i 
keresik, hogy mit szeretnének használni. Ide kerülnek azvtán a könyrek 
vissza i s ,  ha már használhatatlanná váltak, hogy újra köttessék vagy Ja
vítsák őket, és i t t  adnak helyettük Jó állapotban lévő, vagy uj könyve
ket.

I
Ez nem jelent gyámkodást a városi könyvtár részére!, hanem segít

ségnyújtást, ami kölcsönös bizalmon alapuló együttműködéshez коXI, hogy 
Vezessen.

Most azonban elérkezünk egy sokkal nehezebb -kérdéshez, az egymás 
mellett működő isko la i-  és gyermekkönyvtárak kérdéséhez. A tanulók ren- 
delkezésérs bocsátott olvasmányok két irodalmi csoporthoz sorolhatók.
Az egyik csoportot az u.n. kötelező olvasmányok alkotják, i t t  a müvek á l 
talában annyi példányban állnak rendelkezésre, amennyi egy-egy osztály 
tanulóinak a létszama és közvetlenül az osztályokban használják f e l  az 
oktatásnál. Vannak azután olyan könyvek is az isko la i könyvtárban, ame
lyeket otthoni használatra kölcsönösnek. A kötelező olvasmányok olyan 
cZoros kapcsolatban vannak a tan ítással, hogy képtelenségnek látszana, 
ha kezelésük nem kizárólag a te ni* ónak vagy legalább is az iskolának a 
hatáskörébe tartoznék. Mindazonáltal megjegyezhetem, hogy már két ét
tizeddel ezelőtt utaltam arra , hogy külföldön, néhány nagyobb helyen 
^átértek arra, hogy ennek a köte?.ező anyagnak a kezelését központilag 
szabályozzák. A községnek egy központi állomásán gyűjtik össze minden



iskolának a kötelező olvasmányai-. A tanítás megkezdése előtt évenként 
8eszeülneк azok a tanítók, akik a kötelező anyag felhasználásában érde
keltek és megbeszélik az anyag használatának a sorrendjét a különböző 
iskolákban« így a különböző müvekből sokkal több példány biztosítható«
Egy ismert pedagógustól hallottam, hogy még igen oaekély az olesó soro
zatos kiadványok száma ahhoz, hogy a különböző évfolyamait és egymástól 
eltérő szakiskolák követelményeit teljesen kielégíthessük« Ennek a t isz 
tán adminisztratív je llegű  kezelésnek az ügye a külföld némely hellén a 
városi könyvtár kezében van, s ez arró l la gondoskodik, hogy a szétolva
sott fife eteket megjavítsák vagy pótolják. A helyi könyvtár i t t  ie csak se
gítséget nyújt. A füzetes kiadványok kiválasztása és fe lá l l í t á s a  kizáró
lag a tanítóság feladata.

A ml szempontunkból fontosabb azonban a tulajdonképpeni i f jú ság i  
könyvtárak kérdése, melyek könyveiket a tanulóknak szabadidejükre köl
es önzik k i . « «  I t t  méginkább felvetődik a kérdési : nem volna-e jobb talán  
az isko la i könyvtárakat sgy-egy váron lakóra! könyvtárainak közös szerve
zetébe belefoglalni*/Éppen úgy, ahogy ma-az osztály könyvtára többnyire 
csak egy része az egységesen vezetett iskolái könyvtárnak, amelyből éven
ként újra fe ltö ltödik  ez osztály tanítójának kívánságai szerint« Ma a ke
zelésnek többnyire ezt a módját választják, mert ritka eset, hogy egy i s 
kolának minden tanítója érdeklődik az iskolai könyvtár iránt«/

Szerintem két érv szól átszervezésnek ilyen formája mellett« Első
sorban is  a kölesönzés technikája ez esetben egységesebbé éa egyszerűb
bé válna. Tannak egyszerű kölcsönzési e ljárások, melyek a kölcsönzés 
lebonyolítását nagyon megkönnyítik, de ezeket a tanítók gyakran még nem 
ismerik. Ha az ilyen szervezetbe bekapcsolnák a helyi könyvtárt, riz-anyá- 
ra azt a kedvező kölcsönzési technikát alkalmaznák, melyet minden szakma
be li  könyvtáros ismer« Az ilyen központi igazgatásnál a rró l is  gondoskod
nának, hogy a használt könyvek épségét mindig újra megvizsgálják és hogy 
áz esedékes javításokat idejekorán elvégezzék« Évi statisztikát is  vezet
hetnének ennek kapcsán. Különös, hogy a nem függetlenített vezetőre b í 
zott könyvtáraknál a rendeden vezetett statisztika szinte mindig hiány
zik , pedig ez a könyvtárügy fejlődése szempontjáb¥2. igen fontom« Többet 
lehet elérni egy városban az iskolai könyvtárügy vonalán,ha meg lehet 
mondani, hogy a könyvtárakból évenként ennyi és ennyi könyvet'kölcsönöz
nek k i,  mint hogyha nincsenek erre adatok« Mindezen, okokból ajánlatos a 
központi Igazgatás.*Ez a központi igazgatás természetesen nem je lenti  
azt, hogy a beszerzéseknél a tanítótestületet ne hallgatnák meg« A 
mülheimi /Ruhr vidék tanítókkal az utolsó háború előtt közösen végzett 
éveken át tartó munkából tudom, hogy a tanítók, a jó tanítók, milyen 
nagy súlyt helyeznek arra , hogy ebben maguk határozzanak ás ehhez min
den Joguk meg is  van« Olyan jó l  megegyeztünk, hogy a havi pénzejövete
leken az iskolai könyvtárak vezetőinek rendszeresen bemutattuk az újon
nan megjelent könyveket megvizsgálás végett«

De ez csak az egyik oldala a dolognak« It t  dől e l ez iskolai  
könyvtárak és a városi gyermekkönyvtárak viszonyának kérdése 111,
Amennyire magától értetődő, hogy a tanítónak tudnia ke ll a r ró l ,  hogy 
mit olvaanak a tanulók, olyan természetes másféléül, hogy a tanuld oly^Q 
olvasmányokat la szeretne, amelyeket a tanító nem e llenőriz , hogy o l
vasmányai egy részére vonatkozólag szabad válogatást és a felügyelet
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kiküszöbölését kívánja. Ez az előnye a helyi könyvtár gyermekkönyvté- 
r l  osztályának. Minden Igazi pedagógiának ke ll bizonyos helyet hagynia 
az á lta la  vezetett gyermek szabad elhatározása számára, teret ahhoz, 
bogy k ife jlőd jék  benne a felelősségérzet, az önképzés, ami végeredmény
ben minden kulturális munkának, az iskolainak i s ,  a magja. Ha nem volna 
meg a gyermekben ez a vágy, nem lehetne megérteni, hogy miért látogat
ják olyan sttrün a városi könyvtárak gyermekosztályait az I f jú  olvasók, 
Hylla, akinek köszönhetjük az első iskolai könyvtári rendeletét Porosz- 
országban 192?ЗДеп, tréfásan matatott rá egyezer, hogy az ő gyermekko
rában hogyan ment végbe a kölcsönzés az iskolai könyvtárból: ma, as l -e a  
száma tanuló v isz i  e l az 1-es számú könyvet, 2-es szám a 2-e s t .  Követke
ző alkalommal: az 1-es számú a 2-es száma könyvet, a 2-es a 3-ast és 
Így tovább. Ahogy hallottam, ez az e ljárás még ma sem halt ki egészen, 
de bizonyára nem tipikus már a könyvtáraknak az Iskolákba való b e i l le sz 
tésénél. Mindazonáltal fennáll az a körülmény, hogy a tanító nehezebben 
ismeri e l  az olvasás szabadságát, mint a könyvtáros. '

Ha moat már az iskolai és a városi gyermekkönyvtárak egymásmelletti 
működésénél e l  akarjuk kerülni az állomány kettősségét, akkor semmi sem 
sürgősebb, minthogy kölosönösen elhatároljuk«egymástól állományaikat. 
Véleményem szerint ezt oly módon lehetne e lérn i, hogy az iskolai könyv
tárak állományát inkább az u.n. klasszikus és bevált i f jú ság i  irodalom
ra korlátoznák, amelyok az oktatók is Jól ismernek. Ugyanekkor a gyer
mekkönyvtárak sokkal inkább előnyben részesítik  az uj Irodalmat, mert 
egyedül nekik van módjuk arra, hogy-állandóan figyelemmel kísérjék az 
ttj kiadványokat, megszerezzék és állományukba iktassák őket. Ez az e l 
határolás legegyszerűbben akkor vihető keresztül, há a könyvtárak mind
két ágazata központi igazgatás a lá  tartozik. Saját mülheiml /Ruhr-vidék/ 
működésemből tudom, hogy az ilyen rendszer mellett milyen jó l  e l lehet 
látn i a gyermekeket és az Ifjúságot, Újabban pedig a Uüaseldorf m elletti 
HlIdenben folyó munka bizonyltja ezt, ahol hasonló módszert vezettek be. 
A központi igazgatás székhelye mindkét esetben a városi könyvtár.

Hogy az ilyen együttműködésnek milyen jelentősége van, azt minden
ki mindjárt meglátja, aki ezt külföldön megfigyelte, A dán könyvtári 
törvény jpéldáol kifejezetten megkívánja az együttműködést a helyi 
könyvtár és az isko lai könyvtárak között, s i t t  a szervezet technikai 
fezetése többnyire a helyi könyvtárt I l l e t i ,  Nagy-Kepenhágára vonat
kozó 1952/55. évi számadatok /kb. 975.000 lakos/ a következők: a gyer
mekek összes kölosönzéss 948.056 kötet, erre az összkiadás: 1 ,172.968 
korona.

Evvel az együttműködéssel még mást is elérnek:, minthogy esnek a 
vállalkozásnak a Jelentőségét hamar felismerik, egy uj hivatásra te
relődik általában a figyelem, az isko lai könyvtároséra...

II.

Most az ifjúság gondozásának igen nehéz kérdéséhez érkeztünk. 
Az ifjúság részéről talán mindjárt azt fogják e llsnvetn l, hogy nem 
is akarják, hogy gondozzák őket, hanem, hogy ők maguk gondoskodnak 
á g a k ró l .  Ilyen érteleiben hatnak az ifjúságra vonatkozó különbSző



tervek ie ,  melyek a könyvtárak . srvezését olykor az if jú ság i szerve« ' 
zeteknek engedik át« Ezért legelőször is  azt k e ll  hangsúlyozni, hogy a 
gondozást nem szabad gyámkodás ént fe lfo gn i, hanem hogy ez a fogalom 
osak azt je le n t i ,  a könyvek kezelése bizonyos ismereteket kíván meg, 
ha azok esupén csak technikaiak ia .

A könyvtárak értéktárgyakat őriznek s ezeket meghatározott mód
szer szerint ke li kezelni, hogy értékük teljesen kibontakozzék. Ehhez 
először i s  a könyvtár technikai fe lép ít ésének as ismeretére van szűk
b e *  Ez nem olyan mellékes, mint emityesmk a laikus lá t ja *  Ha egy 
könyvtárt mellékfoglalkozásként kezelnek, akkor az erre fordított mun
kának a lehető legegyszerűbbnek ke ll  lennie, mert egyébként az lesz a 
vége, hogy a nem főhivatású könyvtárosnak hamarosan terhére lesz a mun
ka éa lemond róla* Tehát minden az ifjúságra vonatkozó tervek keretében' 
lé tes íte tt  könyvtárt kötriszai-kelleae a rra , hogy a jövendő mellékfog
lalkozású könyvtárossal agy rövid tanfolyamot végeztessen e l ,  amelyen 
megtanulja milyen munka vár reá* Ilyen taufolyamokat könnyen lahhtne a 
községi könyvtárakban vagy az állami könyvállomásokon rendezni* Abból a 
cé lbó l, hogy It t  valóban a kezelés legegyszerűbb módját alkalmazzák, 
ajánlatos volna talán az ilyen legegyszerűbb rendszerre mintát készít
te tn i, amely az oktatásnál például szolgálhatna*

A második, amit tudni k e l l  az, hogy egy könyvtárnak állandóan vér
e llátásra  , állandóan uj irodalomra van szüksége, ha nem akar hamarosan 
érdeklődés nélkül maradni* és r<ég valamit elfelejtenek* Egy régi mondás 
szerint: Száz könyv közül hét olyan, mintha neked Írták volna* A könyv
tárnak viszonylag szélsskörűnek k e l l  lennie, még akkor le ,  ha a f i a t a l  
Imknak csak kis körét akarja tartósan magához vonzani*

Ezekhez még egy harmadik megfontolandó dolog is jár**í. A könyvek 
kiválasztása a fiatalokra van bízva, vagyis rájuk van bízva a fe le lő s 
ség la  azért., hogy agy i l y an szervezet f ia t a l  tagjainak mit kínálnak, 
hogy az ifjúság védelméről szóló törvényt is  tekintetbe vegyék* Ki f i -  
gyei erre ezekben a könyvtárakban, ha nincs olyan szakember, akinek a 
tanácsát ki lehetne kérni?**• Tudjuk, milyenek az ilyen könyvgyűjtemé
nyek* Többé kevésbé egyes Vezető vagy érdeklődő elméknek a felfogását  
tükrözik a társaságból, de semmiképpea sem azol a válogatott könyvek, 
melyek valóban megfelelnek «  fiata lság  -sokrétű érdeklődési körének és 
fe jlődési fokainak* Legtöbb esetben nem is  lehetnek ilyenek, mert a l ig  
vannak laikusok, akiknek csak hozzávetőleges elképzelése is volna a 
könyvek egész v ilágáró l*  A könyvtárosoké az egyetlen olyan Mv&tás, 

nmsl£ rendszeresen foglalkozik avval,.hogy az a j k iadások tömegét f i 
gyelem éi k íséri és az olvasók különféle csoportja és korosztálya ré -  
ezéye a legjobbat kikeresi. Csak az ilyen szakemberek á l t a l  szünet nél
küli munkával kiszűrt könyvek választéka lehet az a lap ja  az ifjúság ré
szére f e lá l l í t o t t  könyvtáraknak*

De ez még nem minden. Ma bc-sszac meg ke ll fontolni, hogy mihez 
fog hozzá az ember, ha könyvtárt akar fe lá l l í t a n i .  A könyvtár olyan 
intézmény, amelynek állandóan növokedale k e l l  éveken keresztül, évti
zedeken át£ a régi Irodaimat, mely már senkinek sem k e l l ,  ki ke ll sa- 
le jtenn l, olyan .újat szerezni, hogy ®.s az érdeklődést fe lkeltse* Ity *; 
növekszik évről-évre és jut e l  egy nap oda, hogy a mellékfoglnlkosáeü 
könyvgondosásftü már túlnőtt. Egyre fokozódik annak belátása, k#gf á  ' 
könyvtári m^nkáuak egészen nagy terveken ka ll alapulnia^ külföldön a
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könyvtári törvények meghozatalé le nagyban elősegítette ezt a fe l fo 
gást • De ezzel a belátással egylet fokozódnak a könyvtári szervezetek 
legkisebb egységeivel szemben támasztott követelmények*le» Angliában 
azokban a községekben akarnak Önálló könyvtárt berendezni, amelyeknek 
legalább 3.000 lakosa van, Svédországban, ahol a közigazgatás reformja 
a gyengeteljesltményü községek önálló működését megszűntette, arra haj
lanak, hogy legkevesebb 5.000 lakóéhoz kössék az-önálló könyvtár f e l 
á llításának fe lté te lé t «  Minden kisebb község összefog egymással, hogy 
közös mozgó könyvtárt szerezzen» Az ilyen szervezetek á lt a l  leküzdhető 
egyúttal a könyvtár te l je s  kulturális hatásának legvégzetesebb gá t ló ja ,  
az elszigeteltsége i s .  Egy Izo lá lt  könyvtár nem könyvtár« Minden könyv
tá r , bárhol légyen i s ,  csakúgy érheti e l a művelődésre gyakorolt maxi
mális hatást, ha kapcsolata van egy könyvtári szervezettel- Sz olyan 
felismerés, ami lassan terjed e l ,  még szakemberek köréhen is*  Külföldön 
ez már régen magától értetődővé vá lt» Korunk Jellegzetes sajátsága az 
egésznek, az összességnek a gondolata, A Német Tudománypártolók Egye
sületének* szévl ülése alkalmával "páriáméváJükN különazámot hozott k i , ’ 
amelyben a legjelesebb tudósok rámutattak a rra , hogy a tudományok nagy 
egységet képeznek, hogy a természettudományokat vagy az alkalmazott 
tudományokat nem szabad a szellemtudományok rovására művelni, hanem 
mindegyiket egyenlő mértékben k e l l  fe j le sz ten i, ha nem akarnak igen 
hagy kárt előidézni» Csak a legtöbben e lfe le jte tték , hogy nem szabad 
azt -képzelni, hogy lehet a tudományt ápolni a nép körében, ha nem te
jel ntj ük a-'népművelést vele szoros egységben lévőnek* Már Leibniz is  
int51eg ée'_ fÍgyelmeBt«tőleg^ mutalott ra- erre a tényállásra és i t t  az 
ideje végre, hogy ezt az összefüggést meglássák* Az egészre való te 
kintésből azonban az is következik, hogy a népművelés-egyee terü lete it  
nem lehet emancipálni.

I t t  merül most f e l  az a súlyos kérdés, melyet az if jú ság i szerve
zetek könyvtáraihoz k e l l  intéznit Milyen szervezethez kapcsolódnak, ha 
az egészben részt akarnak venni? Könyvtáruk nem elegendő arra , nem le 
het elég éa soha nem ia lesz elég ahhoz, hogy mindenkit, aki a szerve
zethez tartozik,megfelelően ki tudjon elégíteni*

I t t ,  nézetem szerint intő szóval k e ll  fordulni a sok i f jú ság i  
szervezethez, amelyek az ifjúság  fejlődésének előmozdítását szolgáló  
tervek anyagi eszközeiből felépítenek valamit, amiért a te ljea  fe le 
lősséget válla ln iok k e l l .

I I I .

Evvel áttérek az if jú ság i könyvtárak szervezésének kérdéseire*
E fejtegetések elején talán szabad egy indítványt tennem, ami 

ezerintern igen égető» A? utóbbi években nem csupán a városokban, ha
bom vidéken is  mindenfelé létesítettek szakiskolákat, amelyekben he
te akin t fiatalemberek ezrei sereglenek: össze« Ezek több f ia ta lt  fog
nak össze, mint bármilyen i f jú ság i  szervezet« Ennélfogva a legkézen
fekvőbb' számomra, hogy ezekbe a szakiskolákba helyezzenek i f jú ság i  
könyvtárakat. mélyeket saját f i a t a l ,  szakmailag képzett könyvtárosok 
vezethetnének és amelyeket egyben esabadpolcrendszerü könyvtáraknak 
lehetne berendezni, lehetőséget nyújtva arra , hogy a f ia t a l  látogatók 
ott nyugodtan kereshessenek ki maguknak könyveket« Minthogy, amint

L



említettem, a fiatalok: ezrei jennek: ezekben az Iskolákban össze, min
denképpen érdemes saját szakmai lag теие tett könyvtárakat i t t  berendezni, 
különösen, ha meggondoljak, hogy ezá lta l a szervezetekhez nem tartozó 
ifjúságot is össze lehet fogni. Hogy az ilyen könyvtáraknak milyen s i 
kerük van, bebizonyította a ml uj kölni fiókállomásunk Deútiban, amely 
csaknem közvetlenül egy Ilyen szakiskola a jta jáná l van. A fiata lok  úgy 
özönlenek oda, hogy már nem la győzik őket k iszo lgá ln i■>Nemrégiben 
Brémában is  fe lá ll íto ttak  az ifjúság számára egy könyvtárt hasonló mó
don olyan negyedben, ahol a legtöbb szakiskola van. Ennek müködéséról 
még nincsenek számadataink. De a legkevésbé sem kételkedem bknne, hogy 
éppen úgy be fog vá ln i, mint a kölni vállalkozásunk. Ennek a megoldás
nak az előnyét abban látom, hogy az i f  jaádg. számára <.137 létesítünk  
könyvtárt, hogy ne legyen az a benyomása, hogy a .felnőttek köréből ki 
van rekesztve, ami a gyermekek és fiatalok számára általánosságban be
rendezett if jú ság i könyvtárak esetében többször odavezetett, hogy az 
i f j ú  a könyvtárt nem tekintette teljesértékün'ek és ezért elkerülte.

Miután Így elébevágtam a dolgoknak у olyan létesítménnyel, ami
nek még ezután kell megvalósulnia és ami jelenleg még a jövő zenéje, 
újra felvetem az i f jú ság i  szervezetek és a községi könyvtárak együtt 
működésének problémáját, amelyet alapt&Vclben már előzetesen megtáf- 
gyeltam.

Az ilyen együttműködést a következőképpen gondolám: minién i 
sági otthon, minden szállása fis ifjúságnak a könyvtár fe lá llításának  
kérdésében a helybeli közkönyvtárhoz fordul. Ez tanácsokat ad *, i * »  
szerzéseknél, anélkül, hogy az i f jú ság i  szervezetet szabad elhat i z 
zásában korlátozná, vagy átválla lná a felelősséget azért, amit végein 
fokon az kivén beszerezni. Bizonyos körülmények között átveszt a hely
ség könyvtára a beszerzés lebonyolítását, a könyvek előkészítését 
forgalom számára, katalogizálását, ölesönzéarekész állapotba hozását, 
a könyvtáros kioktatását a technikai fogásokra, az állomány rendezésé
re és gondozására. Ezenkívül még egy válogatott müvekből á l ló  kiegé
szítő állományt is  rendelkezésére lehet bocsátani az i f jú ság i  szerve
zetnek, ; vagy otthonnak kölcsönkáppen, p l .  egy blzonyoa kérdéshez ta r 

tozó anyagot, amit az I f jú s á g i  szervezetben a té lre  tervezett megbeszé
lések középpontjába akarnak á l l í t a n i ,  vagy egyéb célra. Ez a le té t i  
állomány, amelynek kíméletes kezeléséért az if jú ság i szervezetnek 
természetesen felelősséget ke ll v á l la ln ia ,  a használat után újra 
visszakerül a könyvtárba. Ehhez a ponthoz később mégegyazer vissza  
szeretnék térni.

A kölcsönös segítés azonban még többre is kiterjedhet. A könyv
tárügy területén, nézetem szerint, idővel a tulajdon egy más fogalmá-  
nak kell kialakulnia. A könyvnél nem a birtoklás a fontos, hanem a 
felhasználás. így ару helységen belül minden if jú ság i  egyesület vagy 
otthon bizonyos célközösséget alkothat oly módon, hogy kicserélik  
egymás között könyván©monyukat,mikor már használták. Utána a könyvek 
egy megállapított, turnusban újra visszakerülnek. Közben más tagok is 
jöhettek, akiknek a visszatért könyvek újra újnak számítanak. A köny
veket igy természetesen szétolvasaák, dehát végeredményben az a cé l.  
Ezen a módon az is  elkerülhető, hogy a könyvtárak a végtelenségig 
nőj jenek, úgyhogy egy laikus már ne tudja őket kezelni, te ebbe & eé|.- 
közösségbe a helybeli könyvtárt központként lehet eépiteni. Az 
fog róla gondoskodni, hogy a csere rendszereden fdyjon  ̂ hogy az e l 
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v itt  könyveket is időnként kierr ljék gondozás és; átkötés végett*
Még más okból is értékesneic tartanám a helyi könyvtárnak ilyen  

együttműködését. Az e lsz igete lt  könyvtár, mint mondtam, nem könyvtár*
Az izo lá lt  könyvtárügy nem könyvtárügy, mert nem meríti ki a könyv ad
ta összes lehetőségeket. így a gyermek és i f jú ság i  könyvtárügy sem ér 
önmaeábwp e«niHt. ha nepátólértetődően át nem megy az általános, a f e l 
nőttek. könyvtárának-ügyébe* amely a felnőttek képzésének gerinoét képe
z i .  De.minden megvitatott vállalkozás csak abban az esetben vozet ter
mészetszerűleg tovább a felnőttek számára berendezett könyvtárhoz, ha 
evvel szervezetileg össze van kötve* Ha az i f j ú  kilép az egyesületéből, 
vagy elhagyja az iskolát anélkül, hogy ilyen szervezethez tartozott vo l
na, akkor továbbképzés cé ljábó l egészen magátőlértetődően a helyi könyv
tárba kellene eljutnia* Hogy ez az átmenet természetes legyen* sürgős 
szükség van arra , hogy a községi könyvtár már saját maga is  k ife j le a z -  
sze a zo ra ta  szervezeti formákat, amelyek a serdülő számára ezt az.utat 
megnyitják* Ezért ragaszkodunk mi könyvtárosok ahhoz, hogy az iskolák 
és i f jú ság i  szervezetek és otthonok könyvárai mellett ugyanazon kor
osztály számára külön gyűjteményig is legyen, hogy bevonjanak minket, 
ha van rá lehetőség az isko la i ée az if jú ság i egyesületek különleges 
formálnak a berendezésébe, hogy ezek lega lább felszerelésükben u ta lja 
nak arra , hogy a községi könyvtár az ő kiegészítőjük és folytatójuk*

Az ifjúság fejlődését előmozdító tervekben a nem szervezett f i a 
talságra kevéssé voltak tekintettel, pedig ez a többséget alkotja*  
Ezekkel szemben nem tartozunk felelősséggel? Mit szóljunk ahhoz, ha 
szakemberek á l t a l  vezetett helyi könyvtárak nem részesülnek támogatás
ban az i f jú ság i  tervékből,hogy i f jú ság i  osztályt állíthassanak fel?
Ezek olyan határozatok, melyek egyenesen érthetetlenek*

IV.
Még egy alapvető problémánk van hátra. A azennyirodalom ellen i  

védekezésnek egyik útja a könyvek ,1ó megválasztása. A másik tf8onban, 
amivel most foglalkozni akarok: meg ke ll tanulni az ifjúságnak olvas- • 
ni,

Martin Greiner a "Sammlung"-ban megjelent egyik cikkében a he
lyes olvaani tanulást kultúránk döntő tényezőjeként j e lö l i  meg*

Errő l már sokat beszéltek és én aligha tudok róla újat mondani*
De talán kiemelhetek egyet-máét, amit e vonatkozásban ritkábban vesz
nek észr~>. * feladat nehézségét eléggé tudatosították bennünk Goethe 
általánosan ismert szavai: "A jó emberkék nem tudják, hogy mennyi idő
be ée fáradságába kerül az embernek, hogy megtanuljon olvasni* Nekem 
80 évre volt szükségem hozzá és még most sem mondhatom, hogy elértem a 
célomat."

Az olvasni tanulásnál, véleményem szerint, két dolgot ke ll te
kintetbe venni. Egyrészt a rró l van sző, hogy amit olvasunk, azt a leg
nagyobb gonddal igyekezzünk fe lfogn i, másrészt, hogy egy bizonyos f a j 
ta olvasmányra ne fordítsunk több időt, mint amennyit fe ltét lenü l meg
kíván. Az olvasni tanulás e második módjáról szeretnék elsősorban be
széln i, mivel ezt igen kevéssé veszik figyelembe és az Iskolában jó 
formán egyáltalában nem gyakorolják. Külföldön ezt a módszert "A köcy-
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vek használata" elnevezéssel je lö lik  és igen alaposan tanítják* Az i s 
kolákban nemcsak könyvtárak tá l .hatók, ahonnan könyvek kölcsönözhetők, 
hanem azonkívül még kézikönyvekkel fe lszere lt  olvasószobák is* És ezek
ben alapos oktatást adnak a könyvek használatáról* Ez először is  avval 
kezdődik, hogy a gyermekek úgy megtanulják az ABG-t, hogy a lexikonban 
megtalálhassanak egy szót* Megtanulják tehát, hogy a beosztásnál nemesek 
a kezdőbetűre ke ll  f igye ln i ,  hanem többek között a másodikra, a harmadik
ra vagy a negyedik soronkövetkezőre éppen úgy* Ha ezt megtanulták, elő 
k e l l  attnl nekik a legkülönfélébb segédkönyveket « hogy megtanulják, mit 
lehet bennük megtalálni és hogyan* űz kiterjed mindenekelőtt a címtárak
ra és telefonkönyvekre; azután a helyesírási és értelmező szótárra, kü
lönféle lexikonokra és végül a szakmai müvekre, a különféle diszciplínák  
kézikönyveire* Megtanulják e könyveket alaposan ismerni és olyan felada
tok elé á l l í t já k  őket, melyeket a kézikönyvek segítségével k e l l  megolda- 
nlok* Közben olyanok elé i s ,  amelyekhez egész sor segédkönyvet ke ll  
lgénybevennlök* Megtanulják emellett a tudományok felosztását és oz- 
irányu ismeretük még azá lta l is  kifinomul, hogy a városi könyvtárban 
megismerik a könyvek szakszerinti rendjét. Bevezetik őket még a folyó
iratok* szaklapok használatának módjába, ezek száma már a kisvárosi 
könyvtárakban is  százakra megy* Megtanulják a hírlapok helyes haszná
latát is* Ez azt je len t i ,  hogy meg kell érteniük, hogy mind e segéd
anyag felhasználásánál nem az a fontos, hogy ezekbe a müvekbe mélyebben 
behatoljanak, hogy talán e le jé tő l végig tanulmányozzák őket, hanem az, 
hogy csak azt szedjék ki belőlük, ami iránt pillanatnyilag érdeklődnek.
Az ilyen oktatással azonban még együttjár valami, amit a tanuló csak 
nehezen és lassan fog f e l .  Ha ugyanarról a tárgyról szóló különféle ké
zikönyvet használ, fe l  fog figyelni arra, hogy egyes dolgokról különbö
ző vélemények vannak. És talán semmi sem fontosabb, mint az oktatásnak 
az az eredménye, hogy k ife j le s z t i  a b írá latot, amikor arra ösztönzi, 
hogy összehasonlítsa egymással a különböző nézetek okfejtéseit* Ezáltal 
a tanuló bizonyos tekintetben függetlenítheti magát a tanító tekintélyé
tő l .  Megismeri a tudás forrásait és megtudja azt i s ,  hogy a tanító hon
nan meríti tudását. És ezt én örömmel üdvözlöm: 'hiszen a mladenttudó te
k in té llye l rendelkező tanító csak f ik c ió s  ennek, mivel hazug, a hatása 
sem lehat valóságos*

Az oktatás ilyen területén Németország, sajnos még nagyon elmara
dott* Az első lépés ez utóbbi években annyiban történt meg ezirányban, 
hogy végre több gyermeklexikont és fiatalok számára készült kézikönyvet 
adtak ki. De még majdnem mindenütt hiányoznak az ilyen oktatáshoz а 
helyiségek, arró l nem is  szólva, hogy kézikönyvekkel sincsenek ellátva*

Ha mindevvel még nem rendelkezünk, semmi akadálya sincsen annak, 
hogy az i f jú ság i  szervezetek esetleg a helybeli könyvtárhoz forduljanak, 
hogy az bevezesse őket a könyvek rendezésének a rejtelmeibe, vagy pedig, 
ahol az olvasóhelyiségben kézikönyvek és folyóiratok állnak rendelkezés
re , a művelődés ezen eszközeinek helyes használatába i s * . .

De még ennél a koncentrál* gyorsolvasásénál, amit jaegtanultak, le 
fontosabbnak látszik  nekem: egy j.6 könyvet figyelmesen elolvasni a 
szellemi erők te l je s  megfeszítésével. Legjobban a felolvasás á lt a l  l e 
het ehhez hozzászokni. A gyermekkorban kezdődik ez, a kisdedóvó mese- 
óráin* De nagy Jelentősége van az olvasóórának a mesék felolvasásán  
tú l Is az egész tanulási idő folyamán. Bebizonyosodott, hogy a gyermek 
sokkal fogékonyabb a költészet Iránt, ha ha llgat ja , mintha maga olvas
sa e l. Egyes remekműveket, melyekkel saját olvasási készsége és energiád
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je nem tud megbirkózni, meghallgatva teljes szépségükben tud felfog
ni a gyermek. Minden tanítónak .inden héten legalább egy órát kellene 
az ilyen felolvasásoknak szentelnie. Gyermekkönyvtárainkban egyre ma
gát ólértetődőbb lesz a heti egy vagy több olvasóóra, ami elvezet a he
lyes olvasáshoz és lassan a gyermek Ízlését is fejleszti* Külföldön ezen
kívül sok gyermekkönyvtárban olvasókörök és olvasóklubok alakításával la 
találkozunk, amelyekben a gyermekek maguk vagy a könyvtárosnővel együtt 
olvasnak.

Az ifjúságnál is hasonló hatás figyelhető meg* és itt gondolom, hogy 
a helyi könyvtár és az ifjúsági szervezetek között valóban megnyílik az 
együttműködés lehetősége. Az ifjúsági szervezetek nagy érdemet szerezhet
nének avval, hogy a helybeli könyvtár könyvklncseit élővé teszik. £z nem
csak az olvasóórákon történhetik, de éppúgy az olvasókörökben, amelyek 
azért alakultak, hogy » г  olvasást vagy egy mü megértését előmozdítsák, 
legyen az valami jelentős költői alkotás vagy egy ismeretterjesztő könyv. 
Ée a helybeli'könyvtárral való együttműködés? A könyvtárostól fognak egy- 
egy témához bibliográfiai adatokat kérni,, attól kérdezik, hogy ehhez vagy 
ahhoz a témához milyen könyvek jöhetnek tekintetbe* ő á llít ja  össze őket, 
ő kölcsönzi ki a osoportnak, amely esetleg a tél folyamán feldolgozza. 
Azután ezek a könyvek visszamennék a könyvtárba és mások jönnek helyükbe* 
Ha nem akarunk<elmerülni az irodalom árjában, akkor semmi sem fontosabb, 
mint a helyes olvasnl-tanulás, és ezt az ilyen körök gyakorolhatják, 
jobban gyakorolhatják, mint bármelyik könyvtár

C
Most mégegyszer össze szeretném foglalni, hogy mi látszik nekem 

fejtegetéseimben a leglényegesebbnek.

A oél, aminek elérésére törekszünk, az, hogy az i f j. embert képes
sé tegyük arra, hogy boldoguljon a könyvek világában, hogy úszni tudjon 
az irodalom óriási tengerében anélkül, hogy alámerülne benne, képessé 
tegyük arra, hogy ellenállást fejthessen ki az olyan uj könyvek áradatá
val szemben, melyek közömbösek az erkölccsel szemben, egyezer erkölcsi 
alapon állnak, máskor az erkölcstelenség rabjává lesznek*

Khbez kétféle javasolható:
1. a könyvek jó megrálogatása
2» a helyes olvasás megtanulása.
Most már látom, hogy együttműködésünk a munka milyen józan meg

osztásán alapulhat*
1. Nem fogják tőlem rossz néven venni, ha a könyvek kiválasztásá

nak a területén a könyvtáros tevékenységét látom a központi helyen. Ma 
ő az az első fórum, amelyik a kiadó termékeit a legpontosabban kiséri 
figyelemmel* Az ifjúsági müvek területén még ma is a legértékesebb mun
katársak a pedagógusok vizsgabizottságai* Annak ellenére ritkán talál
ható képviselőik között olyan, aki az uj kiadványok egész terjedelmét 
egyáltalában olyan mértékben át tudná tekinteni, mint a könyvtáros* És 
még valami* A könyvtermelés megfigyelésének a feladata, még a gyermek 
és az ifjúság szempontjából Is, ma már sokkal többet, több olyan köny
vet ölel fe l, ami első pillanatban nem látszik ifjúsági műnek* Ha he
lyes az a tételünk, hogy a gyermekek és az ifjak számára lehetőség ázv- 
rint sokoldalú könyvállományt kell rendelkezésre bocsátani, akkor ehhez 
nemcsak azoknak a könyveknek a kiválogatása tartozik, amelyekről már
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kívülről le felismerhető, hogy pz ifjabb korosai, ilynek valók, hanem 
az Is kívánatos, hogy a kiadásr< kerülő szak- és szakmai könyveket is 
megvizsgálják abból a szempontból, hogy mennyire jöhetnek tekintetbe 
a gyermekeknél vagy az i f  jóságnál. Más országok könyvtárosaival is ki 
kell alakítani, világméretekben kell megteremteni az együttműködést, 
hogy idejekorán felfigyelhessünk az ifjúsági irodalom értékes müveire 
és a kiadókat arra ösztönözhessük, hogy ezeket fordításokban kihozzák* 
Mindezt a munkát az ifjúsági könyvtárosok csak úgy hajthatják folyama
tosan végre, ha e célra tömörülnek, hogy a munkát egymás között feloszt
hassák. A tanítósággal szemben az az előnyük, hogy szoros kapcsolatban 
állnak a könyvkereskedelemmel. /Megfontolandó, hogy ez a munka hogyan 
különíthető el a pedagógusétól./

A második eszköz arra, hogy a megjelent irodalom özönében tartani 
tudja magát az ember, a helyes olvasás megtanulása. És amennyire a 
könyvtárak együttműködését tartom fontosnak a könyvkiválasztóé munkájá
ban. annyira fontos ebbe a a munkában minden más resztvevő, igaz, hogy 
a mese- és felolvasóórákban az ifjúsági LHnyvtár is törekszik arra, 
hogy a fegyelmezett olvasást közvetve előmozdítsa, továbbá, hogy a 
koncentrált olvasás gyakorlásához a kézikönyveket készenlétben tartsa.
De mégis az óvónők, az ifjúság vezetői, a népfőiskolák előadói vannak 
hivatva arra, hogy az iskolai felolvasó-órákon, az olvasókörben, az 
olvasók között, a fiatalok és még a felnőttek között? is az olvasásra 
való tanítást közvetlenül bekapcsolják az oktatásba. A könyvtár az 
ilyen összefoglalásokhoz biztosítja a kívánt olvasmányokat és remélhe
tőleg nemsokára helyiséget is nyújthat. Ha mi erre a célra egyesítenénk 
erőinket, sokat nyerhetnénk. Az egyesülés első követelménye az akarat 
az együtt dolgozáshoz. Azt remélem, hogy ez közöttünk magától értetődő...

-  Börsenblatt für den deutschen Buohbandel. 1955* loo.sz. 822-̂ 026.1.


