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Az elmúlt évben Moszkva és Moszkva-megye egyes, közművelődési 
könyvtárai bevezették a szabadpolc-rendszert * ' Ezt a kitűnő
kezdeményezést átvette néhány más könyvtár is és ma már a sza
badpolc-rendszer különböző formái egyre inkább terjednek..
A szabadpolc-rendszer régen felvetett kérdése újra hevesen tár

gyalt témája ,a könyvtárosoknak9 lévén a szabadpolc a könyvtári 
munka egyik legérdekesebb és legbonyolultabb problémája*. A könyv
tárosok zöme azonban nem ismeri a szabadpolc-rendszer elméletét 
és gyakorlatát. Némely helyen nem értették meg a probléma lénye
gét, más helyen pedig elhamarkodottan döntöttek olyan értelemben, 
hogy bevezetik a teljes szabadpolcos köcsönzést, holott koránt
sem rendelkeznek mindenütt a kedvező feltételekkel.

Itt közlünk néhány olyan tanulságot, amelyeket a szerző vont 
le a szabadpolc-rendszer kérdésének sok évi tanulmányozása alapján

^  Erről L. : Za otkritüj dosztup k knizsnüm fondansu íz opüta rabotu masz- 
szovüh bibliotek g.Moszkvü i Moszkovszkoj obiasz ti*. (A szabadpolc e hd~ 
szer meghonosításáért. Moszkva város és Moszkva megye közművelődési könyv
tárainak tapasztalatai.) Moszkva, 1958* ?4- p»
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Megfigyelései annak a három leningrádi szakszervezeti könyvtár
nak a tapasztalataira épülnek., amelyekben a szabadpolc rendszert 
a szerző vezetésével már az 1924—193*7 --ö s években alkalmazták®.

A.SZOVJET SZABADPOLC-RENDSZER ALKALMAZÁSÁNAK TÖRTÉNETE

Országunkban a szabadpolc-rendszer alkaImazásának első kísérletei a 
forradalom előtti időkre nyúlnak vissza, de akkor a szabadpolc még igen rit
ka jelenség volt * Csak néhány tudományos könyvtárban tették lehetővé az ol
vasók számára, hogy szabadon használhassák az olvasóterem könyvállományának 
egy kis részét *

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom után ezekben a könyvtárakban a 
szabadpolc -rendszert kibővítették*. így p h  a Kommunista Akadémia Könyvtárá
ban (jelenleg a Szovjetunió Tudományos Akadémiája. Központi Társa.dalomt udo — 
mányi Könyvtára) a huszas években bevezették a szabadpolc—rendszert s ezál
tal szabadon hozzáférhetővé tették az általános— és a szakolvasótermek ké
zikönyv! árának állományát Jelenleg a legtöbb tudományos könyvtár olvasóter
mében már szabadpolcos használat van, de ezt rendszerint csak a "leggyak
rabban keresett" könyvekre és folyóiratokra korlátozzák* Ezenkívül néhány 
könyvtárban olyan könyvkiállitásókat rendeznek, ahol szabad kölcsönzés van*

A közművelődési könyvtárakban már a forradalom utáni első években el
terjedtek a részleges szabadpolc—rendszer egyszerűbb formái, amikor is ki
sebb terjedelmű kiállításokat rendeztek úgy, hogy a könyveket nyitott áll
ványokra, vagy asztalra, dobozokba helyezték* Ezenkívül, mint tudjuk, a 
könyvtárak olvasótermeiben szabadon használhatók a kurrens folyóiratok*

A kölcsönző és az olvasóterem könyvállományának többé—kevésbé szabad 
használatát ritkán alkalmaztuk* A huszas és harmincas években azonban már 
történtek kísérletek arra, hogy a szabadpolcos kölcsönzési rendszert fel
használjuk az olvasószolgálat megjavítására és a legértékesebb könyvek pro
pagálására. Abban az időben Moszkva, Leningrád, Szverdlovszk, Cseljabinszk., 
Harkov, Odessza és más-városok kb* száz könyvtárában megszervezték a sza
badpolc-rendszerit. Nagy érdeklődést váltott ki a leningrádi könyvtárak mun
kája, melyek sajátságos módon oldották meg a szabadpolcrendszer alkalmazá
sának különféle problémáit. Különös figyelmet érdemelt két leningrádi szak
szervezeti könyvtár kísérlete, melyek a mai napig sem vesztették el érdekes
ségüket.

A "Vaszileosztrovszki.i Metalliszt"Klub szabadpolcos könyvtára
Az egyik kísérletre az 1928— .30—as években került sor a "Vaszileoszt — 

rovszkij Metallisztt? klub könyvtárában 7 A könyvtárnak kétezer olvasója 
volt* A kölcsönzési állomány kb * 10 000 kötetet tett ki; az anyag csopor
tosítása a következő volt: 1* Mit és hogyan olvassunk.* 2* Természet*
3* Társadalom* ^.Technika* 5* Kultúra* 6* Szépirodalom* 7® Folyóirtát ok *
p  / BRULOV, Go és ŐSZ *MAK0V ,1 % Bibllot eosnaj a rabot a kluba MVaszileosztrow 

szkij metaliisz t" .* (A "Vaszileosztrovszki j Metalliszt" Klub könyvtári 
munkája * ) =Kras znii j Bibliotékán* * 1929^ 2 .no * 8 -21 *p * ; l(3)no* 24— 31 *p*. j 
3(5)*no* 23-36.p*
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A szépirodalmat és a szakirodalmat tartalmazó polcok váltogatták 
egymásto A helyiségben különleges terelőkorlátokat .Létesítettek ? melyek oly
módon terelték az olvasókat * hogy azok kénytelenek voltak elhaladni az ősz — 
szes polcok, előtt* o. Ennek az volt a célja* hogy egyenletesen ossza el az ol
vasókat * Lfelkeltse az érdeklődéseiket a könyv ál 1 o mány iránt és a könyvek meg
tekintésére "kényszeritse" Őket *

Egy könyvtáros állandóan a könyvállványoknál tartózkodott és az ol
vasók segítségére volt a válogatásban* egy másik az átvett* ±1 1 **. kiadott 
könyveket vette nyilvántart ás ha* A könyvi:-árosoknak o 1 vas ó-ak t ivák segítet
tek * Az 'olvasó a terembe való belépéskor megkapta a törzslapját * melyet tá
vozáskor —• a kiválasztott könyvekkel együtt - átadott a könyvtárosnakö

A kölcsönző helyisége nem volt nagy (kba 100 nf) s ezért 25 főnél töb
bet egyszerre nem bocsátottak be a helyiségbe* Azok számára* akik bebocsá
tásra vártak* a kölcsönző előtti folyosón egy kis várót rendeztek be üveg— 
szekrényekkelo Az olvasók itt újságokat és folyóiratokat olvashattak * A 
könyvtárba felsőkabát és táska nélkül léphettek be*

A könyvtár vezetői igyekeztek minden igény t kielégíteni; Az olvasó 
— ha úgy- tetszett — önállóan válogathatott a könyvek között* ha tanácsra 
volt szüksége* a könyvtáros rendelkezésére állt és a konkrét óhajokat tel
jesítette * Az olvasók egy része örömmel fogadta ezt az uj kölcsönzési rend.
szert * Sokak számára viszont a könyvek csoportosítása érthetetlennek és kö
rülményesnek tűnt Ha az olvasó nem akart önállóan választani a könyvek kö
zül, akkor is kénytelen volt elhaladni a teljes állomány előtt, hogy a könyv
tároshoz forduljon®. Így ezeknek az olvasóknak a részére a szabadpolc hasz 
nálati joga kellemetlen kötelességgé változott* a könyvtáros pedig nem le
hetett minden esetben az olvasó segítségére * A könyvállványok elhelyezése 
és a látogatottság növekedése miatt a könyvtáros munkája komplikáltabbá vált 
annál is inkább* mert a polcokon a rend gyakran megbomlott* Végeredményképp 
a- kitűzött célt te3.jes mértékben elérni nem sikerült * Viszont ez volt az el
ső megfontolt kísérlet arra* hogy a közművelődési könyvtárba bevezessék a 
teljes szabadpolcos kölcsönzési rendszert 0 Ezért az ismertetett kísérlet 
rendkívüli érdeklődést váltótt ki* Egy sor könyvtár követte a példát^ A 
könyvtári dolgozók között vita indult a szabadpolc—rendszer alkalmazásának 
célszerűségét illetően* amely az 1929—33—as években értekezleteken és sajtó
ban tükröződött^'

A szabadpolc^rendszer hívei helyesnek látták, hogy annak bevezetése 
gyökeresen megváltoztatja a könyvtárnak az olvasókkal való munkáját és le
hetővé teszi az olvasók igényeinek jobb kielégítésé

Némelyek — merőben tévesen - tagadták az olvasás irányításának szük
ségességét és azt bizonygatták? hogy "az olvasó túlnövi a könyvtárost" a 
"köny vt áro $:L f unko ló e l ha 1 " .*

Magától értetődik, hogy ezek a nézetek határozott elutasításra ta
láltaké Mégis némely könyvtáros a szabadpolc szervezésénél az olvasó irá
nyit ásának fontosságát figyelmen kívül hagyta*

A legtöbb közművelődési könyvtár* ahol a huszas* harmincas években 
megszervezték a szabadpolc -rendszert, nem vette komolyan a kérdést«. Mérle
gelés nélkül átvették á "Vaszileosztrovszkij Metalliszt" Klub könyvtárának
3/ LEVINTOV * Vh. t Leningradszkaja konferencia po otkrutomu dosztapu esitatelej 

k knige (Leningrádi konferencia a szabadpolc-rendszerről®,) - Krasznüj 
Bibliotékán * . 1931 4-?-4-9 *Po
SZAHAROY*V9. ̂ Za otkrütüj dosztup k polkám* (A szabadpolc) leningrad* 19.31 
"Priboi "*8o < p *



tapasztalatait és hibát hibára halmoztak® Ahelyett 7 hogy a legjobb könyveket 
propagálták volna* a könyvtár egész állományát szabadon hozzáférhetővé tet
ték, pedig abban gyakran voltak használhatatlan* elavult könyvek*, Az olva
sóktól ténylegesen megvontak minden katalógust®. A könyvtáros munkája, külö
nösen ha nagy volt a forgalom, csupán az olvasó által kiválasztott könyvek 
nyilvántartásba vételére korlátozódott®. Az állományt nem őrizték kellőkép
pen, minek következtében a polcokon megbomlott a rend, a könyveket i’ongál- 
ták* növekedett az elveszett könyvek száma®. Ezért az OSzSzSzK Közoktatásügyi 
Népbiztosságának 1933-ban hozott határozata a szabadpolc—rendszer szélesebb- 
körű elterjesztését az OSzSzSzK állami közművelődési könyvtáraiban megszün
tette^, A sikertelenség után, a könyvtárak lemondtak a szabadpolc—rendszerről*

A Kirov Művelődési Otthon Könyvtárának 
szabadpolcos kisérlete

Ezek után 1934-38— bari azonban még egy - t öbb^kevesebb sikerrel járó - 
kísérletet tett,ék a szabadpolccal a leningrádi Kirov Művelődési Otthon 
könyvtárában s :'7 a könyvtárnak 4-000 olvasója volt®. A szervezésnél figyelembe 
vették az előző hibákat* A könyvtár arra törekedett, hogy differenoiáltan 
szolgálja ki olvasóit, s igyekezett azok különböző érdeklődését és kívánal
mait maximálisan kielégítenie E célból a kölcsönzőben bevezették a szakosí
tott olvasószolgálatot és a könyveket az alábbi négy osztályba sorol ták s 
1 * Társadalomtudomány, 2» Termeszettudomány, 3* Technika, 4-# Irodalom és mű
vészete Az egyes osztályok a fenti sorrendben.követték egymást a nagy köl
csönzőt eremben, melynek hosszitott téglalap alakja volt (8m x 50 m -* 400 nf) .. 
Az igy kialakított szakokat az, állványok megfelelő elhelyezésével választot
ták el egymástól, a bejárati részt pedig könnyű ssinorkorláttal határolták 
el

Az egyes osztályok bejáratánál egy—egy tapasztalt eligazító könyvtá
ros volt.. A könyvek visszavételének ill® kiadásának nyilvántartása külön 
helyen történt, mely a kölcsönző bejáratánál volt,®. Itt egy—két ember dolgo
zott®

Az olvasók az egyes osztályok könyvtárosaihoz fordulhattak, akiktől : : 
mögf'elelŐ segítséget kaptak a könyvek kiválasztásához® Ha szükséges volt, 
a'könyvtáros az olvasóval az állványoknál tárgyalt*. Jól szerkesztett betű
rendes és szakkatalógus (a technikai-szaknál tárgyszó katalógus), továbbá 
bibliográfiák*mutatók álltak az olvasók rendelkezésére® Aki behatóbban is 
meg akarta ismerni az, állományt és önállóan kivánt keresgélni a polcokon, a 
könyvtáros felügyelete és irányítása mellett a raktárba Is lemehetett®

A kölcsönző könyvállománya az első években kb 25 000 - többé kevésbé 
jól összeválogatott — kötetet tett ki (később ez a szám 50 000—re emelke
dett)^. Számos, néha egészen nagyméretű kiállítást is rendeztek.

Ilyen formán a Kirov Művelődési Ház Könyvtárának szabadpolc—rendszere 
kielégítette az olvasók hagy- részének igényeit.® Az olvasók egy kis hányadá
nak ez a szervezeti felépítés azonban kényelmet lennek bizonyult.®

A könyvtárosok ellenőrizték a szabad belépést, ügyeltek a könyvek fel 
állításának rendjére és a könyvek épségére. A kölcsönvett könyveknek a könyv ' 
tárból Való kiviteléhez Írásbeli engedélyt adtak ki, melyet a kilépésnél
h /
/ SZAHAROV,V.: Bibliotéka Yaszileosztrovszkogo Doma Kul^turü im. Kiróva*

( A leningrádi Vaszilij —szigeti Kirov Művelődési otthon Könyvtára)^ V  
pomoses bibliotéka. Szbornik. Vüp* 2. Leningrad, 1934. Obi. izd.
52-62 p.



egy ellenőr ellenőrzött* Természetesen az olvasok belépés előtt letették a 
nagykabátjokát és táskájukat* Bé meg kell mondanunk ? hogy a könyvek elvesz
tését nem tudták megakadályozni, bár az elveszések száma nem volt nagyobb, 
mint a többi könyvi árakban*.

A Kirov Művelődési Ház könyvi ár álban ilyen módon megszervezett * szakon
ként elkülönített szabadpolc-rendszert a könyvtárosok legtöbbje (3 év alatt 
kétezer könyvtáros látogatta meg a könyvtárat) nagyon érdekesnek és sikerült 
kísérletnek találta*

De a szabadpolc-rendszer megszervezése még a legjobb esetekben sem 
volt mondható tökéletesnek* Nem sikerült megfelelő szabadpolc-rendszert ki
dolgozni a kölcsönzésnél, nem sikerült megoldani a csoportokra való bontást , 
az állományraktározást# a könyvek felállítását és még egy sor más kérdést.
A szabadpolábrendszer a kölcsönzőre korlátozódétt* az olvasótermekben nem 
•alkalmazták:*. Mindez bizonyos mértékig a könyvtári munka elméletének és gya
korlatának akkori helyzetével magyarázható*

Az ismertetett kísérlet nemcsak töz'ténelmi érdekességet jelent* Azt 
(mint a külföldi könyvtárak kísérleteit is) meg kell becsülnünk* mert se
gítségünkre van az ideológiai és szervezési természetű hibák kiküszöbolésé- 
bén és igy megadja a lehetőséget* hogy most tökéletesebb szabadpolc—rendszert 
honosítsunk meg könyvi árainkban *

A SZABADPOLC-RENDSZER SZERVEZÉSÉNEK ALAPELVEI

Az utóbbi időben - a könyvtári munka és az olvasókkal való foglalkozás 
megjavítása érdekében - sok közművelődési ü l  * szakkönyvtár mind szélesebb 
körben alkalmazza a szabadpolc—rendszert * Kezdetben csupán kiállítások for
májában, de ma már a kölcsönzőben és az olvasóteremben bevezetett, többé- 
kevésbé szabad válogatási formában is*

Természetes* hogy meghatározott körülmények között, helyes szervezés 
mellett (amelyről alább még szó lesz)- a szabadpolc-rendszer elősegítheti az 
olvasók jobb kiszolgálását* az olvasók érdeklődési körének és igényeinek 
jobb kielégítését*

Köztudomású* hogy a könyvtári katalógusok és bibliográfiák nem minden 
esetben elégítik ki az olvasók igényeit, mert a címleírás (még ha annotált, 
vagy referátumot is tartalmaz,)nein helyettesíti magát a müvet s igy az ol
vasó néni ismerheti rnég az állományt*

A katalógusok és bibliográfiák csak az irodalommal való ismerkedés 
kezdetén nyújtanak segítséget* Ezenkívül az olvasók jelentős része — külö
nösen a közművelődési könyvtárakban - kerüli* vagy nem Is tud bánni a kata
lógusokkal és minden igényével inkább közvetlenül a könyvtároshoz fordul* 
Gyakran a katalógus minősége sem kielégitő*

A könyvtáros szerepe a szabadpolcos használatnál
Bárhogy is van, az olvasó a könyvekkel áltáljában a könyvtáros segít

ségével ismerkedik meg* Az ajánlott könyveket sokszor nem fogadja el és a 
könyvtáros sok időt kénytelen ráfordítani a megfelelő irodalom kiválasztá
sára; Gyakran előfordul az is, hogy a könyvtáros csak az általa ismert köny
veket ajánlja az olvasóknak* Másrészről pedig az olvasó se tudja gyakran, 
hogy mit is szeretne* Következésképpen az állomány kihasználása (különösen,,



A szabadpolc rendszer az olvasóknak azt a törekvését szolgálja, hogy 
önállóan válasszák ki a megfelelő könyvet, hogy az állományt a könyvtáros 
segítsége nélkül • ismerhessék meg minél közvetlenebb módon*. A szabadpolc- 
rendszer különböző formái (a kölcsönző és olvasótermi állomány teljesen szam
bád használatától a különböző kiállításokig) jó eszközül szolgálnak az ol
vasóknak a könyvekkel való Önálló ismerkedéséhez9 az önállóságra szoktatás
hoz, végül a szovjet könyvtárak értékes anyagának jobb kihasználásához.

Minél olvasottabb valaki, minél magasabb fokú. az olvasási kultúrája, 
minél nagyobb a könyvigénye, annál inkább érdeke a könyvállomány önálló meg
ismerésének lehetősége, ilyen olvasó véül mindenütt találkozhatunk, de legin
kább az olyan könyvtárakban , amelyek a magasabb képzettségű szakemberek 
könyvvel való ellátására rendezkedtek be - a főiskolák, a tudományos inté
zetek könyvtáraiban, a műszaki könyvtárakban. Éppen ezért az ilyenfajta 
könyvtárakban nélkülözhetetlen a szabad válogatás lehetősége.

A szabadpolc-rendszer mellett megvalósítható az olvasók differenciált 
kiszolgálása mind a kölcsönzésnél, mint az olvasóteremben. Két lényeges el
vet kell szem előtt tartanunk: az adott könyvtár számára fontosabb olvasói 
rétegek kiválasztását (pl.* ifjúság) és a könyvt ár osoknak egyes tudományágak5 
illetve a szépirodalom szerinti szakosításáta Az olvasókat egyénileg kell 
kezelni. Mindezeket leginkább a szabadpolc-rendszer mellett lehet elérni, 
természetesen úgy, ha az helyesen van megszervezve*

Mig az olvasók egy része önállóan válogat, a könyvtárosnak lehetősége 
nyílik az olyan olvasókkal való alaposabb foglalkozásra, akik határosátlanok 
a válogatásnál és akiknek konkrét kívánságuk van. így a szabadpolcos köl
csönzésnél az egész olvasószolgálat színvonalasabbá válhat!k.

Ügy tűnhet, hogy a szabad válogatás lehetősége mellett a könyvtáros 
munkája leegyszerűsödik, vagy csökken®. De ez egyáltalán nem igy van. Tud
nunk kell, hogy a szabad válogatás lehetőségével nem él minden olvasó és az 
olvasót nem is lehet kötelezni az önálló válogatásra; továbbá nem mindenki 
tud önállóan választani magának irodalmat, még ha igyekszik is* Az olvasó
nak gyakran olyan könyvre esik a választása, amely nem- egészen neki való, 
ugyanakkor' olyan könyveket hagy figyeljen kivül, melyek inkább szolgálnák 
az érdekeit. Végül pedig előfordul, hogy az olvasó teljesen képtelen tájé
kozódni a könyvtár állományában és nem találja meg az őt érdeklő irodalmat.

Meg kell jegyeznünk, hogy az önálló válogatást megnehezíti a szakoso- i 
portokra való beosztás is, mert olykor nem teljes, nem elég pontos, vagy 
nem elég átfogóan fejezi ki a könyv tartalmát* Hogy erről meggyőződhessünk, 
elég ha bármely könyvtár könyveinek szak-szerinti csoportosítását összeha
sonlítjuk ugyanannak a könyvállománynak a helyesen szerkesztett szakkataló
gusával, ahol, mint tudjuk, melléki apók* analitikus címleírások, utalók, 
részletesebb osztás van. Ezért nem engedhető meg, hogy a könyveket önállóan 
válogató olvasók nélkülözzék a könyvtárosok segítségét.

A szabadpolc-rendszer egyáltalán nem küszöböli ki az olvasó és a könyv^ 
táros közötti eleven kapcsolatot.. Az olvasók irányítása továbbra is fő fel- . 
adata a szovjet könyvtáraknak 9- mivel a könyvtár az ideológiai intézmények 
sajátságos formája. A könyvtáros továbbra-is az olvasó tanácsadója marad, 
aki mindig kész az olvasó számára a megfelelő könyveket kiválogatni. Nem 
engedhető meg, hogy a könyvtárosok - amint az a múltban előfordult - "az át
vett és kiadott könyvek közömbös regisztrálóivá váljanak** (amint Majakovszkij 
mondotta), vagy hogy a könyvtár munkája a kiadott könyvek egyszerű számba
vételére korlátozódjék, az olvasó pedig magára legyen hagyatva*

Alighanem a szabadpolc-rendszer meghonosításának köszönhető a könyv
táros és olvasó közötti megváltozott viszony és az olvasó kiszolgálásának
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Ehhez még hozzá kell temünk, hogy a szabadpolc-rendszernél meg van a 
lehetőség ahhoz, hogy az 1vasók közül aktívákat szervezzünk, akik a szakmá
juk irodalmára felhívják a figyelmet és ajánlják azt. Ilyen aktívákat min
den könyvtárban találhatunk*

Az ürgyes és jó könyvtáros a szabadpolc—rendszer mellett jobban észre
veheti az' olyasó érdeklődési körét és jobban eleget tehet kívánságainak * mi
után az .élőszót a könyv megmutatása kísérheti * Munkája tartalmasabb és ér
dekesebb 9 tehát eredményesebb lesz.

' A szabadpolc—rendszer az olvasó érdeklődési körének kiszélesítésére 
vezeti A könyv, mint tudjuk, Önmaga vonzza az olvasni szeretőket. A szabad
polc-rendszer tehát az irodalom propagandád át erősíti© A könyvtár közvet le-r- 
nül is feltárja gazdagságát, következésképpen az állomány kihasználása nö
vekszik ©

A szabadpolc-rendszer arra kötelezi a könyvtárost, hogy még gondosab
ban gyarapítsa az állományt, a legjobb és; az olvasók érdekeinek legjobban^ 
megfelelő könyveket szerezze be, a hiányokat pótolja, a fölöslegessé vált 
irodalmat eltávolítsa©

Bár a szabadpoic^rendszernél a könyvtár állománya, mint egy hatalmas, 
sajátságos kiállítás jelenik meg az olvasó előtt, mely teljes vonzerővel 
bir, egyáltalán nem mentesiti a könyvtárost a kisebb kiállítások rendezése 
alól, lévén ez a könyvajánlás hatékony formája.. Sőt mi több, a szabadpolc- 
rendszer mellett az említett munkát bővíteni kell, bármennyire is jól legyen 
Összeválogatva az olvasóterem és a kölcsönző szabadon hozzáférhető állománya©

Katalógusok, bibliográfiák — és a szabadpolc
Ugyanakkor kellőképpen kell értékelni a katalógusokat és bibliográfiá

kat,. mind a könyvtáros, mind az olvasó résziről© A múltban megtörtént, hogy 
a közművelődési könyvtárakban elhanyagolták, vagy meg is szüntették a kata
lógusokkal folytatott munkát, úgy gondolván, hogy a szabadpolc-rendszer he
lyettesit! a katalógust© Ez persze éppoly hamis feltevés, mint azt vélni, 
hogy a katalógus helyettesítheti a szabadpolc—rendszert © Alkalomadtán rá kell 
vezetni az olvasót, hogy a betűrendes és szakkatalógus alapján az állomány- 
nyál pontosabban meg lehet ismerkedni, mint a polcon© Meg kell magyaráznunk 
az olvasóknak,, hogy a kölcsönző polcain nem látható minden könyv, amellyel 
a könyvtár rendelkezik, mivel a könyvek nagy része ki van kölcsönözve, egy 
része az olvasóteremben, más része a tartalékraktárbán található© Általános
ságban mondva, a szabadpolc-rendszernél széles'klubén alkalmazni kell az aján
ló bibliográfiák propagandáját, az olvasás ésszerű módszereit és mindazt, 
ami a ku3-turált olvasást jellemzi© Meg kell tanítanunk az olvasókat a könyv
vel va3_ó óvatos bánásmódra is, mivel a szabadpolc—rendszernél a könyvek fo
koz ottan ki vannak téve rongálódásnak ©

A szabadpolc megszervezésével tehát tökéletesebbé tehetjük az olvasó- 
szolgálatot, de az olvasás irányítását kézben keli tartanunk: ezt különböző 
módon valósíthatjuk meg© Az olvasó segítésének minden módszerét és formáját 
- a könyvtáros élő szavát, a katalógusokat, a kiállításokat, a bibliográfiá
kat - az olvasó szabad válogatásával kell szervesen társítanunk© Nem túlzónk, 
ha azt mondjuk, hogy csupán a szabadpolc-rendszer mellett valósíthatjuk meg 
az olvasók igazi irányítását, mert a konyvtárosnak az olvasókkal való sok
rétű kapcsolata biztosítva van©

Persze a szabadpolc—rendszer szervezéséhez tartozik a kényelmi beren
dezések megszervezése ? megteremtése is©
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A_szabadpolcos könyvtár felszerelése

A könyvek csoportosítás! módját érthetővé kell tennünk az olvasó szá
mára; ennek érdekében a szakosítást le kell egyszerűsíteni, az osztályok el
helyezését alkalmasint meg kell változtatni, érthető feliratokat kell el
helyeznünk az állványokra és a polcokra. A szabadpolcoknak normális magas
ságunknak kell lenniök, (maximálisan 210 cm) speciális, kiállítás célját 
szolgáló berendezéssel ellátva0. Á helyiségben asztalkákat, székeket kell 
elhelyezni.

Hogy az olvasók kényelmesebben átnézhessék a könyveket és a könyvtá
ros könnyen ellenőrizhesse az olvasókat, a polcokat olymódon kell elhelyez
nünk , hogy azok hosszanti átjárókat képezzenek, legalább 1 méter szélesség
gel és minden 3 -5 polc után keresztfolyosókat 80 cm szélességgel.

A könyveket lazán helyezzük el, igy megakadályozzuk azok rongálódá
sát. Egy-két polcrészt, amint erről már szó volt, kiállítások számára tart
hatunk fenn. Mindez a polcok kapacitását kb* 20-35 %-ig csökkenti. Eredőiért 
gyeképpen a fenti polc elhelyezése mellett ugyanazon könyvmennyiségnél csak
nem kétszer akkora helyiség szükséges, mint rendesen.

így tehát szabadpolc—rendszert csak olyan kölcsönzőben vagy olvasóte
remben létesítsünk, ahol az említett feltételek megvannak. Az át nem gon
dolt és elhamarkodott szabadpolc-rendszer szervezése dezorganizálhatJa az 
olvasószolgálatot, rendetlenséget teremthet, amint az a huszas, harmincas 
években megtörtént közművelődési könyvtáraink egy z’észében*

Némely könyvtárban esetleg célszerű fokozatosan áttérni az olvasószol
gálat uj formájára, kezdve a részletesen szabad válogatási lehet őséggel

Az említett feltételek mellett aránylag könnyebb a szabadpolc-rend
szer meghonosítása a kisebb könyvállománnyal és kevesebb olvasóval rendel
kező könyvtárakban - a könyvtáros könnyebb tájékozódási lehetősége miatt — 
továbbá sok tudományos, műszaki és némely községi könyvtárban* Moszkva me
gye egy sor községi könyvtárában 1958 óta alkalmazzák a szabadpolc-rend
szert

Minél nagyobb a könyvtár, minél több olvasója van, annál nehezebb a 
teljes szabadpolc-rendszer megszervezése. Sok hatalmas könyvtárban lehetet
len az egész állományt szabadon hozzáférhetővé tenni, de erre nincs is szük
ség.

Eljön az ideje, hogy szabadpolc-rendszert, már ilyen vagy amolyan mér
tékben (teljes vagy részleges) mindenütt meghonosítjuk. Az olvasószolgálat, 
az olvasás irányítása mellett és a szabadpolc-rendszerrel együtt a könyvtá
ri munka haladottabb formájának bizonyult* Ezért érthetetlen, hogy a nagy 
könyvtáraink, amelyeknek erre minden lehetőségük meg lenne, elzárják könyv- 
anyagukat az olvasóktól*

Eredeti cím: 0b otkrütom dosztupe k fondam bibiiotek.
Megjelent; Bibliotekar9. 1959. 3.no. 28-34-.p.
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Két könyvtár tapasztalatáról L. az 1.sz.lábjegyzetben említett könyv 
4-7—53* oldalain.
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