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Az olvasóteremméI kapcsolatos kérdéseknek a mi német viszonyaink 
figyeleirsbevételével való külön tárgyalására igen ritkán került sor szak- 
irodalmunkban... Ebből a tartózkodásból következtetve az lehetne tehát 
az ember benyomása, hogy a német könyvtáros -  egyes szervezeti rész le t
kérdésektől eltekintve -  könyvtárának legalább ezekben a termeiben, o l
vasótermeinek forgalmában érzi bizonyos mértekig jó l  magát. Pedig ez 
csak csalóka látszat! Tapasztalatunk szerint ugyanis a tudományos könyv
tárak könyvtárosai egymástól függetlenül több helyen és éppen az olvasó
termek tekintetében nyugtalanságot árulnak e l ;  uj megoldásmódokat keres
nek ezen 0 területen,hogy meg t jdianak birkózni az újnak tűnő feladatok
kal; sürgős teendőjüknek tartják az olvasótermek örökségül kapott alakjá
nak olyan megváltoztatását, hogy az összhangban á lljon  az általános könyv
tárnak mint egész szervezetnek összmüködésében érvényesíteni kívánt aj 
szempontokkal. Lehet, hogy i t t -o t t  a részletek tekintetében, vagy kisebb 
méretekben már számolhatunk is uj megoldásokkal, nagyobbmérvü változtatá
sokkal kapcsolatos tapasztalatokkal azonban nem rendelkezünk még Németor
szágban. Mégis egyes helyeken a könyvtárosok uj elgondolásai már k ife je 
zésre jutottak az épitószek ú jjáép ítési terveiben, s ezek előbb vagy
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utóbb, de a megvalósulás stádiumába lépnek. Időszerűnek látszik tehát, 
hogy a kérdés szakszerű megvitatása á lta l tisztázzunk néhány alapelvet, 
vagy legalábbis k ísérletet tegyünk arra, hogy i t t ,  a nagy nyilvánosság 
e lő tt  alkossunk magunknak képet azokról az uj megoldási javaslatokról, 
amelyek hazánkban ezzel kapcsolatban eddig felmerültek.
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Alábbi fejtegetéseink két indítékra, egy gyakorlatira és egy elmé
le tire  vezethetők vissza.

Először talán a gyakorlati indítékot említjük meg. A hamburgi Álla
mi és Egyetemi Könyvtár ebben az évben kezdi meg egy nagy, uj könyvrak
tár építését} ez az építmény annak az épületnek lesz egyik kiegészítő 
része, amely a könyvtárat 1943-44.évben való elpusztítása-ntán 1943-ben 
befogadta. Az uj raktárnak tehát egyfelől /magától értetődően/ a legköz
vetlenebb kapcsolatban kell a mai raktárral á lln ia , másfelől viszont 
olyan uj létesítmény központjában k e ll maradnia, amelyet éppen ehhez az 
uj raktárépülethez kapcsolódva szándékoznak a következő évek során f e l 
építeni.

Az uj raktárépitkezés megkezdésének fe lté te léü l tehát azt szabták, 
hogy az építészek egyrészt előbb az egész könyvtárépület építési tervét 
készítsék e l ,  másrészt részletekbe menő terveket terjesszenek elő mind
azon bővítésről, amely a következő évtizedben szükségessé válik . Ezzel 
e lső  helyre az olvasóterem, ille tv e  az olvasótermek kérdése került, még
pedig «- tek intettel a hamburgi sajátos viszonyokra -  teljesen  éles kör
vonalakban. A hamburgi könyvtárnak ugyanis az egyetemi könyvtár felada
tát a m illiós nagyváros állami, i lle tő le g  városi könyvtárának feladatkö
rével kell egyesítenie. Az ebből fakadó nehézségek talán sehol sem ütköz 
nek ki a könyvtár működésében oly erős mértékben, mint az olvasóterem te 
rületén.

Előadásunk elméleti indítéka szorosan összefügg a gyakorlatival. Az 
1933-ban Konstanzban tartott könyvtárosnapon előadtam néhány gondolatot 
a "mai általános könyvtár k érdéséivel kapcsolatban"^. Ezek a gondolatok 
abból az aggodalomból fakadtak, amely általános könyvtáraink mai f e j l ő 
dése miatt tö lt  e l ,  s amely már évtizedek óta nehezedik a német könyvtá
rosokra. Annak veszélye fenyeget ugyanis, hogy ezek a könyvtárak Jákob 
Grimm szavaival élve -  mint "egyetemes-európai intézményiek szétaprózód

1/1 V.ö. NfwB 6, 195?. I65-I76.lap.
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oak, ille tv e  szétmorzsolódnak az újabb könyvtárfajták m ellett, amelyek 
látszatra jobban k ie lég ítik  s korszerűen szakosított tudományos üzem, 
vagy a szálesebbkörti /de nem mélyebb/ képzésre való törekvés igényeit* 
Pedig mindannyian tudjuk, milyen lehetőségek és erők élnek még mindig, 
a fognak élni bizonyára a jövőben i s ,  ezekben a mi egyetemes könyvtári 
intézményeinkben. Csakhogy éppen /legalábbis jó ré s z t / rejtve maradnak, 
mart olyan alakokban jelentkeznek, amelyek ma már nem eléggé hatékonyak, 
s éppen azért régimódinknak e elavultaknak tűnnek. A feladat tehát abban 
á l l ,  hogy ismét erőteljesekké, frissekké és áttekinthetőkké tegyük őket.

Ebbe a gondolatmenetbe szeretném mai előadásunk tárgyát -  az olva
sótermet -  is  á llíta n i. Az olvasók számára az olvasóterem magja, a ké
zikönyvtár, bizonyos vonatkozásban a mi egyetemességünk kézzelfogható 
mása, az -  egyetlen teredre lacsökkentve -  valamennyi tudományág leg je 
lentősebb könyvelnek áttekinthető állománya. Annak idején mellőznöm 
k e lle tt az olvasóterem kérdésének taglalását. Ha tehát most újból tár-t „
gyalásába fogok, ez akkori fejtegetéseim  folytatását je len ti számomra.
Ez tehát előadásom második indítéka* A kitűzött cé l ma is  az, mint 
akkor: az általános könyvtár típusának életrekeltése. Újból szükséges
nek látszik  tehát annak a kérdésnek felü lvizsgálása, mily mértékben bo- 
csájtunk az olvasótereffiban az olvasók rendelkezésére általános anyagot, 
milyen termekben megy ez végbe, milyen alakban k e ll magának a könyvek 
felhasználásának történnie.

A korszerű tudományos könyvtár mint használati könyvtár, raciona
lizá lás utáni törekvésétől vezettetve, az olvasót a könyvkeresés terén 
egyre jpbban megfosztotta a könyvhöz való közvetlen hozzájutás lehető
ségétől. A könyvraktárba való bemenet ugyanis legfeljebb kivételezettek
nek van megengedve. De még az ilyen  kiváltságosoknak la mind kevesebb és 
kevesebb less ebből a haszna, mert a szakszerinti raktározás a megfelelő 
szakirodalmat nem ö le li  f e l  k ie lég ítő  mértékben. A mechanikus raktározás 
esetén pedig / -  tulajdonképpen az un. csoportok szerin ti elhelyezésnél 
is  ez a helyzet - / ,  a raktárak könyvállományához való bejutás teljesen  
elvesztette értelmét. Anaál nagyobb jelentőséggel b ír  a könyvet kereső 
olvasó számára a könyvállományban való eligazodás tekintetében a kataló
gus, különösképpen pedig a különböző részekre tagozódó olvasói katalógus.



Nézzük meg csak azonban közelebbről, vajon pótoljam  az a segédeszköz 
az olvasók többsége számán; a SKakazampoGf-bél összefüggő könyvekhez va=
16 közvetlen hozzájutást. A sú katalógusaink az olyan személyek számába, 
akiknek nlnes gyakran dolguk velük, bonyolult eszközt jelentenek. Milyen 
tanácstalanul állnak velük szemben azok, akiknek először akad i t t  dolgok, 
a milyen hosszú időbe te lik , amíg a diákok megszokják kezelésüket! Napon
ta végigéljük ezt a kínlódást, szemeszter?#! szemeszterre; komoly nevelőd 
munkára van szükség, amíg ezzel a segédeszközzel hozzáértően tudnak bán
ni. De egyébként is a katalógus mindig úgy hat, mint valami szűrőberende
zés, amely személytelen a mintegy távoltartja  az embert a könyvtől; mert 
a katalógus felhasználója sohasem tudhatja, hogy a katalógusban ta lá lt 
könyveim valóban megfelelje a keresett könyv tartalmának. Nem ok nélkül 
találunk egyre nagyobb olvasóközönséget az in tézeti könyvtárakban, ahol 
az olvasók szakrendszer szerinti összefüggésben tudnak a poleról válogat
n i, lapozgatni, olvasni; s ugyanígy a nyilvános közművelődési könyvtárak 
szabadpolc-rendszerű könyvtártermeiben is  több az olvasó. A mi könyvtára
ink fejlődése tehát, egyfe lő l a racionalizált raktárakkal, másfelől a ne
hézkes katalógusokkal, veszélyt r e jt  magában az-olvasóhoz való viszonyt
ille tő e n ; az olvasónak a mi könyvtáraink könyvállományával való kapesola-* 1 *
ta nagye-h meglazult.

Felig ezt a fe jlődést nem tudjuk többé megállítani. Azért ezzel a 
személyi kapcsolatot kiküszöbölő szervezettel továbbra is  számolnunk kall. 
Annál nagyobb jelentőségre fog ezzel kapcsolatban szert tenni majd az o l
vasóterem. Ez ugyanis intézményeinkben ez egyetlen hely, ahol az olvasó 
még közvetlen érintkezésbe léphet néhány, szakszeapontból egymással ősz- 
szefüggésben á lló , válogatott könyvvel. I tt  valamennyi terület segédkönyv 
vei is  kéjnél vannak a azonnal felhasználhatók. Ha tehát azt kivánjuk, 
hogy /általános könyvtáraink az olvasónak könyvállományainkhoz való belső 
viszonya tekintetében újból szerephez jussanak, akkor egyúttal azt is  
fontolóra k e ll vennünk, hogy ezen fe lü l  valamennyi tudományszak fontos és 
időszerű irodalmát is  -  szakok szerinti és áttekinthető elrendezésben -  
rendelkezésére bocsássák.
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A német általános könyvtárakban a nagy általános olvasóterem még 
mindig domináló helyet fog la l e l .  Ez az uralkodó szerep azonban ma már



csak olyan maradvány, amely a teljesen  elavult épületeknek köszönhető,ui. 
é l  az a sejtelem, hogy a központilag elhelyezett nagy olvasóterem káros 
hatással lesz a mi könyvtárhálózatunk könyvtárainak funkcióbeli össze
függésére.2 *̂ De nemcsak a domináló helyzet, hanem a többfajta feladat
nak és személynek egyetlen terembe való központi összezsúfolása is  gya
nússá v á lt. így Amerikában is  eltűnőiéiben van u nagy monumentális o l
vasóterem, annak ellenére, hogy a nagyszabású ép ítészeti megoldásmódok 
hatásosságénak alkalmazásáról általában nem szívásén mondanak le az em
berek. A "multiplepurpose approa<shn / nsok szem. untból való megközelités"/ 
terén szerzett tapasztalatok azonban, amelyek ezen el? alkalmazásának kö
vetkezményeként fe llép ő  nyugtalanságról és át tokint és-hiányról tanúskod
nak, háttérbe szorítják  az esztétikai hatá3r való törekvés gondolatát. 
Mindenütt arra törekszenek tehát, hogy az egységes olvasóterem hátránya
i t  funkció-megosztás utján kiküszöbölhessék.

Ezért a 20-as évek óta mind hangosabban és hangosabban követelik a 
szak-olvasótermeket. Idézem ezzel kapcsolatban Leyh-nak az 1928.évi 24. 
könyvtárosnapon elhangzott fe lszó la lásá t; !'A jövő könyvtárépületének 
programjába ezután szakolvasótermeket k e ll felvennünk. Az általános o l 
vasóterem ugyanis minden uj könyvtárban, mindjárt a könyvtár megnyitása 
után, íg' kicsinynek bizonyult. Az olvasók növekvő igényelt csak a kézi
könyv tárak szakosítása utján lehet k ie lég íten i.4/  Leyh utalt ezzel kap
csolatban a müncheni Egyetemi Könyvtár jogtudományi kara olvasótermének 
sikerére, s különösen a művészettörténet számára követelt külön olvasó
termet. Egyébként i t t  ia régóta rájöttünk arra, milyen nagy szükség van 
szak-olv&3éteremre.

Ezzel kapcsolatban emlékeztetnünk k e ll arra, hogy már sok könyvtár 
rendelkezik /a  nagy olvasótermen f e lü l /  külön olvasótermekkel, Így, hogy
csak a fontosabbakat említsük, fo ly ó ira t - , kéz ira t-, zenemű-, térkép-,*
mikrofilm-olvasóteremmel, továbbá orien ta lisztik a i, szlavisztikai és

2/  G. Leyh; e Z e itsch rift für Bibliothekswesen, 45, 1928. 485. s köv. 
lapjain ; ugyan ő a Hendbuch dér Bibliothekswissenachaft 2, 1933.
102. s köv, lapján. 

z /' Wilson-Tauber: The University Library. 2 .kiad. 1956. 500.1ap.

4/  Z e itsch rift für Bibliothekswaaen, 45, 1928. 482.lap.
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helytörténeti, ezen fe lü l padi? az egyetemi előadók számára fenntartott 
olvasőtermekkelo Mindezek tekintetében a könyvtár nagyságától és á llo 
mányától függően s aszerint, hogy a, i l l e t ő  intézmény főként milyen je lle 
gű könyveket gyűjt s milyen helyiség-lehetőségekkel rendelkezik, á lla 
píthatjuk meg, hogy milyen fokozatokban és milyen számban létesítsünk 
olvasóterme kéto Nem kívánunk ezidőaserint valamennyi ilyen külön olva

sóteremmel foglalkoznia További fennmaradásuk nem lehet kétséges$ ső t, 
ezután.is az a követelmény, hogy általában minden nagyobb általános 
könyvtárban külön olvasótermeket k e ll fe lá llíta n i és számukat növelni*
Ez alkalommal azonban / -  ahogyan Leyh is  1928-ban a példaként á lta la  
felhozott jog - és művészet-3 zakókból következtethetően gondolta-/ a 
szak-olvasótermekkel kívánunk foglalkozni*

Nos, az imént fe lso ro lt  külön olvasótermek közül Is néhány már 
"szakok” cé lja ira  szolgá lj ezek ez or ien ta lisztik a i, sz la v isztik a i,h e ly - 
történeti termek, sőt a zenetermek is* Valóban, ez igy ia van* A mi i s 
mert külön-olvasőtermeink kialakításában ugyanis három szempont érvénye
sü lt : elsősorban a kiadványok alaki különbségei /fo lyó ira tok  és újságok, 
kéziratok, térképek, mikrofilmek, esetleg még zenemüvek/, azután az o l 
vasótermet használó személyek szerint való csoportos itáisok /egyetemi 
előadók/, vagy akár Írógépet igénybevevő személyek i s / ,  s végül a szak
csoportok, ille tv e  a szakok szerin ti különválasztás /o rien ta lisztik a , 
szlavisztika , helytörténet/ szempontjai* Ez az utolsó szempont csak 
egyes esetekben, s csak kevés német könyvtárban vált döntő jelentőségű
vé* G. Abb, a Handbuoh. dér Bibliothokawissonschaft /A könyvtártudomány 
kézikönyve/ c* mü "Könyvtárhasználat" fejezetében annyira megy, hogy 
azt á l l í t  ja: Európa'tudományon könyvtáraiban nem követik azt az e lvet, 
amely szerint a könyvtár általános működéséből egyes tudományszakok kü
lönválnak* Ma már ezt az á llítá s t  nem lehet helytállónak tekinteni* 
Emlékezetükbe idézem ezzel kapcsolatban a holland, svéd és olasz példá
kat. «* Leydenben az egyetemi könyvtár épülettömbjében mindenki á lta l lá 
togatható 14 szaktudományi tersE fe lá llítá sá ra  került sorj ilyenek p l. 
a modern, e klasszikus, & szláv, a keleti nyelvek, a történelem, a teo ló 
g ia , az összehasonlító vallástörténet stb* cé lja ira  szolgáló termek* Mű
ködik ezeken fe lü l az egyetemi könyvtáron kivül egy jog i tanulmányi köz-

^  Handbuch dér Bibliothekswissenachaft. 2 .kötet, 1925* 408.lap.
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pont és egy központi orvosi könyvtár i s ;  ezekben az általános dolgozó
terem mellett a különféle speciá lis  szakok számára szintén több külön 
dólgozótermet is lé tesíte ttek . Ezek a jogi és orvőstadomány! központok 
az egyetemi könyvtárral "koordinált de3entralizáoióa"~rendszer szerint 
állnak kapcsolatban. Ezek megfelelnek egyes amerikai "departmsntal 
library"-knek„ Nálunk, Németországban is megvannak az ezeknek megfelez 
lő  intézmények: ilyeneknek tekinthetők a köln i, a hamburgi, a müncheni 
könyvtárak orvostudományi osztályai. Az "AbteilungsbibliothekenlAOsz- 
tályokra tagozódott könyvtárak"/ezea különálló esoportját azonban figyel
men kívül hagyjuk, mert ezek kivételes esetek és nálunk minden bizonnyal 
azok is  fognak maradni, amelyek a klinikákkal, törvényszékekkel, mező
gazdasági és erdészeti fakultásokkal, ille tv e  k ísérle ti intézményekkel, 
stb . állnak kapcsolatban. Ehelyütt csak maguknak az egyetemi könyvtárak
nak szakolvasótermeit vizsgáljuk, ahogyan azokat Leydenben, éppen a "ta 
nulmányi termek" alakjában következetesen kialakították.

Ennél a pontnál szükségesnek látszik  rövid pillantást vetnünk az 
amerikai példákra, amelyek már a múlt század 80-as éveitő l fogva minta- 
képül szolgáltak. Semmiképpen sem kívánok ezzel a következő beszámoló
nak elébe vágni. Helyénvalónak látszik  azonban, hogy -  éppen a mi szem
pontunkból -  ennek a rendszernek néhány vonását legalább futólagosán 
érintsük, hogy ilymódon az alapelvekre vonatkozó fejtegetéseinket már 
eleve tisztázhassuk.

Az amerikai könyvtárakban is érvényesült a három em litett szempont 
a külön olvasótermek fe lá llítá s a  tekintetében /az anyag alakja, a f e l 
használók különböző rétegei, a szakokra való fe lo sz tá s /, csakhogy más
más nyomatékkel. Az e lső  szempont ugyanis, az anyag alakja, ott már egy
általában nem tűnik fontosnők . A második: az olvasóssoportok különvá
lasztása, /ami nálunk & legkisebb szerep et 'já tsza /, ott túlnyomó mérték
ben érvényesül. Ezért vált az Egyesült Államokban szokásossá, hogy az 
egyetemi könyvtárakat az olvasócsoportok szin tje  szerint, azaz "generál 
aaucation" /végbizonyítvánnyal nam rendelkezők/, "upper-divisiohal" 
/végbizonyítvánnyal rendelkezők/ és "resear^h leve lff7// A lta tó k / sz in t
je szerint tagolják. A legfőbb gondot az okozza, miként lehetne a vég-

^  siíilson-Tauber: id.mü l4ó=laps
« /' Hermaan H.Fussler: L.tbrary bulid inga fór library servisa® /Könyvtár- 

épületek könyvtárszolgálat c é lja ir a * / Chicago 1947. Jé.lap.
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bizonyítvánnyal nem rendelkező egyetemi hallgatók roppant nagy tömegét 
az olvasótermekben elhelyezni* hogy kötelező olvasmányaikat elolvashas
sák. Ezért szerepelnek a nagy tartalék-termek a végbizonyítvánnyal nem 
rendelkező egyetemi hallgatók olvasótermeiként, örökös jövésükkel, me
nésükkel! Micsoda szerencse, -  á llap ította  meg Munthe már 1931-ben,^ 
hogy az európai oktatásügy más rendje következtében nem nehezedik reánk 
az amerikai egyetemi könyvtárak előkészítő feladatainak terhe a ugyan
így a böngésző termekben /browsíng rooms/ kifejezésre jutó "toborzó" 
mellékszempontokat sem k ell figyelembe vennünk, /tekintsünk e l  ez alka
lommal az egyetemi hallgatók nálunk is ijesztő  mértékben növekedő szá
mának problém ájától!/ De a megkönnyebbüléstől arra a gondolatra is f e l 
sóhajthatunk, hogy nem nehezednek reánk oly mértékben oktatási felada
tok, mint az amerikai egyetemi könyvtárakra, ahol a szemináriumok, fa
kultások és professzorok olvasó- és dolgozótársai a könyvtár épületében 
vannak elhelyezve.

Az előzőkkel ellentétben a harmadik szempont amerikai változatának 
hatása az olvasótermek elkülönülésére, szakok szerinti tagolódására, a 
mi szempontunkból is nagy jelentőségű. Nem gondolok ezúttal a már emlí
tett "departmental", ille tv e  "profeasional sshool library” -kre, mert 
ezek legtöbbször elhelyezés tekintetében is  különálló könyvtárakként sze
repelnek. Az ilyen fa jta  szakdeoentralizálás nem igen szolgálhat számunkra 
mintaképül. Inkább a "d ivisional llbrary* típusa lebeg szemem e lő t t ;  az 
amerikai könyvtárügy fejlődése elsősorban az egyetemi könyvtárak, de a
közművelődési könyvtárak tekintetében is  nyilvánvalóan ebben az irány- 

9 /bán halad.' '  Ez a "divisional system" az egész könyvtár szakok szerint 
való tagozódásának elvén nyugszik, az olvasóhelyiségek vagy a könyvtár 
szakosztályaiban vannak elhelyezve, vagy szakraktárak mellett fek v ő ,sza
badpolc-^ adszerü doigozótermek. De ennek a könyvtártípusnak az eseté
ben le fenyeget a szétforgácsolódás, a különálló életű szakcsoportokra 
való bomlás veszélye. Az egyes szakolvasó-termek közötti közlekedés 
ugyanis az egész nagy könyvtárépületben túlságosan bonyolult. Az egész 
egyetemes rendszer egymással való összefüggése majdnem szétdarabolódlk. 
Pedig arra kellene törekednünk, hogy ez az összefüggés lényeges kellék 
IP— --------- -—

* Zeitschrift für Bibl.iotheksweaen, 48, i9?Xo 4'/7.1ap.
9 f
* Wilaon-Tauber: id.mü 146. 503.1epi Fussler id.mfl 29* a köv. lapok,

65. a köv. lap.
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maradjon számunkra. Ezzel szemben néhány legújabban létesü lt könyvtár 
iránya egybevág a mi prograasmtnkkai. Azok a "d iv isional libraryw-k te 
kinthetők ilyeneknek, amelyek a hagyományos különálló raktárhelyiségek 
rendszerét a szakolvasótermek áttekinthető és összefüggő rendszerével 
párosítják. Ezek a könyvtárak ebben a rendszerben 50-75.000 kötetet k i
tevő "aktiv" könyvanyagot helyeznek e l .^ 0/

Ilyen vonatkozásban tehát.az amerikai szakolvasótermek példájával 
továbbra is foglalkoznunk k e ll. Ezzel kapcsolatban felhívom a fig y e l
met a soron lévő előadásra. A két rendszer összehasonlítása alapján 
osak a következőket kívánom az alapelvek tisztázásával kapcsolatban meg 
em líteni: arra kell törekednünk, hogy a szakok decentralizálást rendsze 
rének az Amerikai Egyesült Államokban látható veszélyeit Németországban 
elkerüljük. Nem kívánjuk ezeket a>’híbákat a szak-olvasótermek fe lá l lt tá  
savai fe lid ézn i, ső t, ellenkezőleg: azok a meggondolások, amelyek alap
ján nálunk az olvasóterem megerősítését tűzték ki c é lu l, az általános 
könyvtárak jellegzetességének megőrzését, sőt kidomboritását vannak h i
vatva b iztos íta n i; az i ly  módon lé te s íte tt  olvasótermek u i. az állomány 
nak az eddiginél nagycbbfoku egyetemességét tárják az olvasó e lé . Az ol 
vaaótermek egész szervezetének tehát fokozottabb mértékben k e ll majd az 
egyetemességet tükröznie. Amíg tehát e g y fe lő l  a szak-olvasótermek külön 
olvasótermekként fognak működni, ugyanakkor majd a szak-olvasótermek t 
egymással egyetemes kapcsolatban is állnak.

Előadásunk eddigi részében a kérdés elm életi, történeti b összeha
sonlításokból adódó, e lv i a lapja it próbáltuk megvilágítani. /Kár ameny- 
nyire az ilyen jellegű  előadás erre lehetőséget nyújthat. De hogyan va
lósítható meg ez az egyetemes je lle g  jegyeit magán v ise lő  elképzelés? 
Bizonyára érthetőnek lá tszik , hogy s kérdésre adandó válasz során nem 
térhetek ki minden részletre . Az is  nyilvánvalónak tűnik, hogy sok is 
meretlen tényezővel k e ll majd számolnunk, mert hiányoznak a hazai ta
pasztalatok, s ezeket a hiányzó saját tapasztalatokat /amint azt az 
eddigiok során láthattuk i s /  nem lehet idegen tapasztalatokkal te lje s  
mértékben pótolni.

Legelőször is :  a könyvraktár a könyvkölcsönzővel és a nyilvános 
katalógussal érintetlen marad. Azok a külön olvasótermek, amelyek az

Pl. Ccloredoban vagy Nebraskában. 7»5. Fusaler: id.mü 65 .lap.
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anyag egy bizonyos alakja szerint létesü ltek , megmaradnak, ille tv e  k i
bővülnek. Az olvasóközönség rétegeződése szerint f e lá l l í t o t t  külön o l 
vasótermek közül az egyetemi előadók számára szolgáló külön olvasóter
mek fenntartása minden bizonnyal kívánatos az egyetemi könyvtárakban,to
vábbá külön munkatermek fe lá llítá s a  révén ezek szaporítása is mindenütt 
szükséges a kutatótudósok számára. Az általános olvasóterem bizonyos 
számú, egymással összefüggő szakolvasóteremmé alakul át. Hogy mennyi 
legyen ezeknek a száma? Nem lényegtelen kérdés ez , különösen akkor nem, 
ha b iztosítan i akarjuk, hogy minden mindennel összefüggjön. A hamburgi 
Állami és Egyetemi Könyvtár a háború után /elsősorban kényszerűségből/ 
először csak két egymás m ellett fekvő olvasóteremből á lló  rendszert épí
te tt  k i. Az egyik olvasóterem /egészen durván véve/ a humán tudományok, 
a másik a természettudományok cé lja ira  szo lg á lt. Ez a két részre való 
felbontás azonban továbbra már a lig  tartható fenn. Más könyvtárak három 
terem fe lá llítá s á t  tervezik. Ezeknek kb. az amerikai "d iv ision al l ib -  
rary" fe losztása , vagyis a -sermészettudományokra /s c ie n ce s /, a társada
lomtudományokra /s o c ia l  S ciences/ és a humán tudományokra /humanitles/ 
való felosztása f e le l  meg. Ennek segítségével majd csak dűlőre jutnak 
valahogy. De talán egy lépéssel még tovább is  mehetnénk, ha mindjárt 
nem is  éppen azzal a szándékkal, hogy a leydeni Egyetemi Könyvtár 14 
olvasóterménél kössünk k i. A hamburgi könyvtárépület toldalék-részében 
6 szakolvasótermat irányoztunk e lő  a következő csoportosításban:t

1. általános munkák, enciklopédiák, szótárak, atb, mint általános 
segédkönyvek,

2. nyelv és irodalomtudományok /az előző szomszédságában/,
3. történelem, fö ld ra jz , művészet,
4. f i lo z ó f ia ,  pszichológia , teo lóg ia , pedagógia,
5» jo g - ,  kereskedelem-, gazdaság-, és társadalomtudományok,
6. matematika, természettudományok, teohnika /á lta lá n os /.
Könnyű belátnunk, miben különböznek ezek a szakolvasótermek az 

in tézeti könyvtárak olvasóterm eitől. Azt kérdezhetné valaki, vajon szük
ség van-e a mi viszonyaink között szak-olvasótermek kétféle rendszerének, 
nevezetesen a fő isk o la i könyvtárak és az in tézeti és szemináriumi könyv
tárak szakolvaaőtormeinek kialakítására. Minden fé lreértést kizáróan,vi
lágosan le k e ll szögeznünk ezzel kapcsolatban, hogy az általános könyv
tárak szak-olvasótermeinek egészen más fajtájua«inak k e ll lenniük, mint
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amilyenek az intézeti könyvtárak szakolvasótermei. Az utóbbiak ugyanis 
egy bizonyos tudományszakon belü li összefüggéssel biró olvasótermek, 
mig az előbbieknek minden tudományszak egyetemes összefüggését k e ll f e l 
tüntetnek, s állományuk tekintetében is ennek az egyetemes összefüggés
nek feltüntetésére k e ll törekedniök.* *

Annak a követelménynek a megvalósítása, hogy az olvasótermek könyv- 
állományának összefüggését biztosítsuk, döntő mértékben azon fordul meg, 
hogyan lehet az ilyen szakok szerinti csoportosítást helyiségek tekinte
tében végbevinni. Ha áttekintjük az amerikai könyvtárak alaprajzát, f e l -  
tűnőnek találhatjuk, mennyire nélkülözi elhelyezésük az egységesség 
szempontjait. Fontos lenne tehát egy lehetőleg zárt olvasótermi rész,egy 
olvasótermi épületszakasz megteremtése. A hamburgi Állami és Egyetemi 
Könyvtár jelen legi két olvasóterme egymás mellett fekszik, egy belső lép
cső a kettőt közvetlenül összeköti. A frankfurti Városi és Egyetemi 
Könyvtár tervezett hárem olvasóterme egymás m ellett, egy szinten fog fe 
küdni; bár egyfelől szükségképen v ilá g itó  udvarok választják majd e l  
azokat egymástól, mégis ugyanakkor széles folyosó fogja az olvasótermei
ket összekötni, amely esetleg a b ib liográ fia i berendezés elhelyezésére 
szolgálhat. Az olvasótermek különálló, zárt egység-jellegének fokozása 
végett a vízszintes és a függőleges elhelyezési mód együtt is  alkalmaz
ható. Ennek megfelelően Hamburgban két nagy olvasótermet egymás fö lé  
terveznek} ezek belső elrendezése szabadon lesz változtatható. Gondol
junk csak sazel kapcsolatban a rugalmasság alapelvének arra a változatá
ra, amely p l. a cambridgei /t£ass./ könyvtár két emelet magasságú nagy, 
átalakítható olvasótermében valósult meg.^1/  A szakok csoportosítása ez
á lta l változtathat óvá válik , s a különálló olvasótermek nagysága az 
egyes csoportok növekedéséhez igazodhatik.

A tervek szerint tehát két részlegből á lló  olyan külön olvasóterem- 
épületrész á ll  e lő , amely összesen hat szakolvasótermet s egy fo ly ó ira t- 
olvasótermet foglalhat magába. Az olvasóteremrász mint különálló épület
rész a főcaarnok m ellett, a raktárhelyiségek, a könyvkölcsönzés és a 
nyilvános katalógus közvetlen közelében fekszik. Két bejárattal e llá to tt , 
különálló zárt terü letet alkot. Összesen kb. 500 ülőhelyet irányoznak

Gorhardt Liobers: NFwB 5. *952. 236.lap.
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ö lő ; egy-egy szak-olvaaóter/nre /a  loydeni I0-4O ülőhellyel szemben/ át
lagosan 70 ülőhely ősik.

Az egyos szak-olvcsótírrek könyvállományát különös gonddal kell k i- 
v.Riogatni. a oé l ugyanis az, hogy hz olvasótermek ogymást követő sorában 
egyetemes irodalmat nyújtsunk, mégpedig az eddiginél naeyobb terjedelem- 
bon, e közvetlenül hozzáférhető i.;ódon. Ken elegondő tehát, ha az eddigi 
keziköttyvtár állományát mindössze további 3ogédkönyvokkol, forrdenüvok- 
kel, kézikönyvekkel és gyűjteményekkel bővítjük k i, nert o n a i, korszerű 
tudonányoa irodalom jó  részo is czak-olvr.sótemek állományába való.Kincs 
módunk roá, hogy ezt u k ifo jozést: "korszerű irodaion", ehelyütt ponto
sabban is  meghatározzuk; a fe lsoro lt  csoportokon tú l, valamennyi tudo
mányszak u j , 30kat felhasznált, ugyanakkor sokat v itatott és idézott iro 
dalmát értjük ra jta , de nemcsak tankönyveket vagy monográfiákat, tehát 
másodlagos irodalmat, hanem olyan f><rr ásriüvoket, na szövegeket is ,  ame
lyek pl. az egyetemi oktatás területén további érdoklődcaro tarthatnak 
sz.imot. Az. á llen i, «:■* yoi és nagyobb városi könyvtárak osotében idő tar-'C
tozik minden bizonnyá] az ircdnlcnnuk az az újabb, nálunk is növekvő ré
tege, amely az angolszász példa nyomán mirdunkitől érthető 3 könnyen o l 
vasható alakban tuucmuDyos tartalmút ad.

A ’-'Hnyvanyog kiválasztása döntő fontosságú. ,<z , iogy egy bizonyos 
munka időszerűnek mondhat ó-e r ?  olvasóterem szempont iából, már a könyv
nek a szakreforen3 álta l türténő földolgozásakor előre mogullapitandó.

tartalom bíráló szellemű össze foglal ága többé non csupán a szerzemé
nyezéshez és a tárgyi katalógus elkészítésébe'/ szükséges. Ez igy rend
jén i 8 van. A könyvtár belső é lote , ur.oly az llon^nnyal kapcsolatos á l
landó munkában nyilvánul mog, ezáltal csak gazdagodhat ik . . .

A sz k-olvasótorem szempontjúból r.ár non "időszorü" irodalom kicse
rélését mog lehetne könnyíteni olyan raktári alapjolzet utján, amellyel 
e lv ileg  minden könyvet az állonónybu való fe lvé te l alkalmával el lehet
ne látn i. I ly  módon az állomány állandó áramlására kerülhet sor, a szak- 
olvasótermekből a raktár fa ló . Az olvasótermek állományának nagyságát b i
zonyos / -  az erre a colra rondaIkozósro á lló  tér által megszabott - /  kor
iatok között koll turtani. iSz a körülmény :s  bizonyosnórvü hatúrozottsá- 
jot fe lté te lez  az anyag kiválasztásában. Magának a 3zok-olvasót9rom á llo -  
lányának nagyságát nehéz dolog lenne általánosságban megszabni. A jolan - 
.egi állományszám háromszorosára lehetne talán gondolni. A hamburgi o l
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vasóterem-részleg mintegy 150.000 kötetet tudna befogadni, szak-olvasó-
teremként átlagosan 25.000 kötetet* összehasonlítás cé ljá b ó l megemlít-*
jük, hogy Leydonben a 14 olvasóterem mindegyikében 5.000-10.000 kötet 
nyert elhelyezést* Sessen kolléga közlése szerint ezt a számot egyes 
szakok esetében még növelni szándékoznak*

Mennyi terület szükséges ennek a nagyobb állománynak elhelyezésé
re? Magától értetődő dolog, hogy uem elég , ha csak könyvállványokat a l
kalmazunk; ezeket még könyvfülkékkel k e ll kiegészítenünk* A hamburgi 
könyvtárfejlesztési tervben előirányzott *>00 ülőhely számára a beépí
te tt terü letet 800 négyzetméterről 2»00ű négyzetméterre k e ll növelnünk, 
hogy a többletként e lő á lló  fe lü le te t fülkékre való tagolás cé lja ira  
hasznosíthassuk* Ez kereken 65 % térfogat-többletet jelentene* Ezzel 
szemben a raktár elő irán yzott. befogadóképessége és férőhelye kereken 
100c000 k ötette l csökkenthető*

További igen fontos kérdés, miképpen lehet majd a könyvállományt 
a szak-olvasótermekben használni* Elegendőnek tekinfiistő-e még a köny
vek szabadpolc-rendszerű helybenhassnáiata? Véleményünk szerint ezt a 
rendszert a közvetlen gyors /a  raktárból való azonnali kikölcsönzésnek 
m egfelelő / kikölcsönzés lehetőségével kellene kiegészítenünk* Az olva
sótermeién helyetfoglaló kötetekkel kapcsolatban már úgyis rendszeres!-t
tettük az éjszakára, vagy hétvégére szóló rövid időtartamú kikölcsön
zést. Tegyünk tehát ebben az irányban még egy lépést és rendszeresítsük 
ezzel az "-időszerű" irodalommal kapcsolatban az azonnali kikölcsönzés 
lehetőségét oly módon, hogy a kikölcsönzés időtartama az i l l e t ő  könyv
tárban megállapított általános kikölcsönzési időtartamnak fe le lje n  meg. 
Ez. a szabadpolc-rendszer természetesen nem vonatkoznék a kézikönyv j e l 
legű müveire? az ilyen vonatkozású külső je lzé sse l is  e llá to tt  munkák 
továbbra is  ki nem kölcsönözhető irodalom állományát alkotják*

Ehelyütt azonban komoly kétség merülhet f e l  bennünk* Az a szándé
kunk ugyanis, hogy a fontosabb, a j,  "időszerű" tudományos irodalmat köz
vetlen beielapozásra az olvasó rendelkezésére bocsássuk* Viszont éppen 
ez az irodaiam fog gyakran a könyvállványokról hiányozni, mart már k i
adtuk* Ha te lje s  következetességgel akarnánk e ljá rn i, akkor a jelen  
esetben a következőt kellene tennünk? a szakolvasótermek állományának 
kikölssönözhatetlen, a raktárállománynak pedig kikölcsönözhető je lleg e t



kellene adnunk® Ebben az esetben azonban a tudományos irodalom egyik 
legfontosabb rétegét kizárnék a Németországban általánosan szokásos há
z i  köloaőaaáa lehetőségéből,, hassak kölcsönözhető másodpéldányok alakjá
ban nem helyeznék őket e l  a raktárban® Kétséges,tájon -  a szakolvas éter
inek lényegesen magasabb beruházási költségének biztosításán  fe lü l  -  e lő  
tudnék e belátható időn belü l teremteni ezeknek a többletköltségeknek fe 
dezetét is® így csak közbeeső megoldásra gondolhatunk® Kétségtelenül több 
másodpéldányt k e ll majd beszereznünk, mint addig, még pédig éppen ennek 
az "időszerű" irWálomnak a területén* azzal a megkötéssel azonban,hogy 
ennek a másodpéldány-beszerzésnek a legfontosabb, igen gyakran keresett 
müvekre k e ll  korlátozódnia. így  ebben az irodalomban esetleg három cso
portot különböztethetnénk megi az e lső  csoport a "legfontosabb" irod a l
mat fo g la lja  magában, ez a szák-olvasóteremben is  és a raktárban is  f e l 
le lh e tő ! a második csoport csak az olvasótermek szabadpolo-állományában 
a harmadik csoport pedig csak a raktárakban szerepel®

A szakolvasótermek tisz tv ise lő in ek  kérdése újabb kényes problémát 
jelent®®® A szakreferensek a szakolvasóterem rendszerének oszlopai® Ame
rikában és Hollandiában a szakreferensek munkaterületei a azak-olvaaéte
rem® Ennek felügyeletét látják  e l ,  i t t  adnak fe lv ilá g  óéit á s t , tá jékozta
tást® Sem lenne azonban kívánatos, hogy a szakreferenseket ellenőrző s z o l 
gálatra használjuk fel® Nehézséget je len t nálunk az a körülmény i s ,  hogy 
a szakcsoportositáaok nem mindig egyeznek majd a szakreferensek tanul
mány-szakjaival® Magától értetődően a szakreferensekre hárul az a falvi
adat, hogy a szakolvasótersm állományának a "sa já t" szakterületekre eső 
része lt -  szaktudásuknak m egfelelő mértékben'- gondozzák® Ezzel az á l lo 
mánnyal szinte együtt k e ll  é ln iök , gyarapításáról és k ise le jte zé sé rő l 
nekik k e ll gondoakodniok® ők azok, akik a szak-olvasóterm ektől nem messze 
fekvő dolgozószobáikban szakszerű tá jékoztatással tudnak szolgálni® A 
szakreferensek számának szaporítása, ez az egyébként is  állandóan felme
rü lő  kívánság tehát az olvasótermek m egfelelő működésének is  egyik f e l 
t é te le i  újabb, mégpedig azükségea lépést je len t ez az általános könyvtá
rak működésének megjavítása irányában® Ezeknek a könyvtáraknak egyetemes 
Jellege ma ugyanis csak a szakreferenseknek a tudományszakok szerint va
ló  helyse kiválogatásán nyugodhatik.
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Néhány azét a könyvtár hatásosságának egyik oldaláról. Az összkép 
hozzávetőlegesen Így fog kialakulni: egy fe lő l ott működik a raktári rész 
a maga racionális elvek szerint rendezett, gépies üzemmenetével, á lta lá 
ban sorszám szerin ti elrendezésével, az otthoni és olvasótermi haszná
latra szóló azonnali kikölcsönzés -  rendszerével, a nyilvános katalógus
sa l, amely minden felhasználó részére közvetlenül és korlátozás nélkül 
rendelkezésre á l l  s a könyvtár egész állományát f e l ö U l i ,  az általános 
b ib liog rá fia i tá jékoztatószolgálattal és a b ib liog rá fia i apparátussal. 
Mellette ott működik, vele határosán és szoros kapcsolatban, az olvasó
termi épületrész, amely szak-olvasótermeiben az állomány egyetemes rend
szerét tükrözi, kapcsolatot keres és tart fenn az olvasóval, rendelke
zésre boosájtja  a helyszínen a kézi és segédkönyveket, az időszerű iro 
dalmat gyorsan ki tudja kölcsönözni, de még mindig áttekinthető: a rak
tár nagy könyvállományának kiegészítéséül szo lgá l, amelyet egyébként 
csak a tárgyszó-katalógus segítségével tárhatunk fe l  rendszeresen. Eh
hez csatlakoznak -  hogy a kép te lje ssé  váljék -  a kutatók cé lja ira  szo l
gáló külön olvasó- ás dolgozótermek.

Ezt a fejtegetésünket csak vitaindítónak szánjuk; mert éppen ezt 
a feladatkört nagyon át k e ll gondolnunk és át k e ll dolgoznunk. De talán 
megéri majd a fáradságot.

m Z eitsch rift für Bibliothekswesen und Bibliographie, 
1956. 3 .az. 171-186.lap.


