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« LENGTSL KÖZMtmSLŐDÉSX KÖNYVTÁRAK: «
AZ 1958* ínrBÉN 8,m. .........................

Heléna Hadlinek®

Jóllehet tisztában vagyunk 
könyvtári munka társadalmi értékével, 
de mégsem tudjuk meghatározni annak a 
hozzájárulásnak a nagyságát, amellyel 
a nép egyetemes kultúráját gazdagít
juk, Vizsgáljuk meg tehát tevékenysé
geink közvetett kifejezőit, a számokat, 
ás ezek tükrében munkánk nehézségeit, 
és hiányosságait, óvni szeretnénk a- 
zonban azokat, akik kizárólag a sta
tisztika alapján kívánnának messzemenő 
következtetéseket levonni. Az egyéb a~ 
dátokkal összefüggésben lévő és azok
nak függvényét képező statisztikai a- 
datok a további minőségi elemzés szem
pontjából csak azt a célt szolgálhat
ják, mint az orvos számára a beteg "pa- 
naazai", vagyis mődotadnak á tünetek 
megismerésáré, ezeknek alapos elemzése 
után a diagnózis megállapítására és a 
Syógyitápra.

i. Könyvtárak
Az általános nyilvános könyvtárak 

hálózata 1958. december 31.-én 5924

könyvtárat,67o fiókkönyvtárát és 22oS4 
könyvkölcsönző állomást Ölelt fel.

A könyvtárak megoszlását
4 városi közművelődési könyvtár # 

vajdaságokból kiemelt városokban4 Var
sóban, Poznanban, Ladában, Krakówban*

12 vajdasági és városi közművelő
dési könyvtár a következő vajdaságok
ban? Kielce, Lublln, Bialystok, 01s8- 
tyn, Kouzalin, Szczecin, Zielona, 0<J- 
ra, Wroclaw}/opole, Katowice, Rzeszde.

5 vajdasági közművelőddel könyv
tár a varsái, bydgoszozi?^ poznattli 
lodzi, krakówi vajdaságban.

-65 városi közművelődési könyvtár 
a Járási Jogú városokban; Ilyenek pl* 
Plock, Kalisz, Nysa, Walbrzyoh, Zako
pane stb.

1/ ' Egyúttal betölti a vajdaságból kiemelt Wroclaw városi közművelődési könyvtárának funkcióját ie.
^Székhelye ToruÁ.



266 Járási é& városi közművelődé
si könyvtár a járások é& azoknak a vá
rosoknak a részére* amelyek a nemz©ti 
tanácsok járási székhelyéül szolgál
jak*

56 járási közművelődési könyvtár* 
kizárólag a járások réssére.

591 városi közmiivel ődé el könyv- 
*̂ ár olyan városokban , amelyek nem. ké— 
P©^n©k járást és nem járási székhelyek*

7 városi kerületi közművelődési 
könyvtár /5 Wröelawbán* egy-egy pedig 
Krakőwban és Szczecinben/*

'A&d&At

*S.»-3* t €* t*í«.pwl<S «i fdtvtfcí i&KO» t‘ö',í

va ôh flionyVtáti* ** Közsî i H£*iyvk<s*r 
ggg  a i o o U K o s ,

bQXla ^ölepilláseken*, valamint a falvak- 
loorv̂ n á áasági bontásban /a számok lakosra vonatkoznak/*

llo települési közművel ődési
^yvtár.

5o o 8 községi közművelődési könyv- •
*ár.

A  községi könyvtárak száma nem a- 
&0n°® a halasi közigazgatási egységek 
fámával* Annak ellenére, hogy 1954 *- 
*6n, óriási erőfeszítés eredményekép- 
Pm 2oll községi könyvtár jött létre, 
a ̂ «aégek 59,9 J&-ában nincs könyvtár.

elváltaién szükség w - e  a

falusi könyvtári hálózat teljes kiépí
tésére? Vajon kifizetődő-© legalább 
2 1/2 ezer kötetet tartalmazd könyv
tár fenntartása olyan községekben#eme— 
ly éknek legfeljebb 2ooo, vagy még an
nál is kevesebb lakosa van?

Ezek a kérdések ma vita és meg
fontolás tárgyát képezik. Ez kifeje
zésre jut többek között abban i®, hogy 
- az előző évekhez képest - csak kis
mértékben emelkedett, a községi könyv
tárak ©zárna ̂  © a koszállni vajdaságban 
pedig kísérletet tettek arra# hogy - a 
járás közigazgatási beosztásától füg~ 
ge ti énül, « faluéi könyvtári körzete
ket létesítsenek.

A városokban ’ és a falvakban levő 
könyvtárak ©zárnának & lakosság lélek- 
számához való viszonyát az X. azámu 
táblázat mutatja. /A táblázat nem tün
teti fel a vajdaságokból kiemelt váró- 
sokat*/

fuajukv hogy a könyvtárak, külö
nösen pedig a falusi könyvtárak munkád 
jét a könyvkölcsönző állomások egészí
tik ki.

1953 - bán 22 ©84 könyvkölcsönsső 
állomás volt az országban* ezekből 
2o 74o állomás falun működött* A falusi 
köloQönzŐáXXomásokat a falun lakó ol
vasóknak majdnem 45,7 #-a vette igény
bei a kölcsönzés számát illetően a fa
lusi könyvtári Intézmények kölcsönzési 
forgalmának 4© ,2 $~át a kölcsönző ál
lomások bonyolítják le.

XI* A KÖNYVÁlbOMÁWy
Az elmúlt év utolsó napján a 

nyilvános közművelődési könyvtárak

3/a z 1958-ban létesített községi.könyvtárak tényleges számát nehéz megállapítani& mert a közigazgatási beosztásban végbement változások ©— redményeképpen szint© minden vajdai 
©ágban megszüntettek vagy összevon
tak néhány könyvtárat* Az összesí
tett vajdasági jelentések szerint kb* 
15o községi könyvtárat szerveztek, © 
ugyanakkor 97 könyvtárat megezüntet-—  M  a,l f -» ^ ,< A ~-e + A 



könyvállománya 27 o56 ooo kötetet azám~ 
Iáit, ami 1957-hez képest 6,1 jt-os e_ 
melkedést / 1 561 ooo kötetet/ mutat.

Á könyvállomány alakulása a kö- 
íretkeső volt:

1957. december 31.-én as állomány 
25 495 ooo kötet volt. Az 1958-as év 
folyamán az őse; es gyarapodás /az e- 
géaz állomány 11,6 % 2 956 ooo kö
tetet tett ki. Ebből vétel utján beszereztek 2 o97 ooo kötetet, vagyis az

egész állomány 8,2 ^-át.Az állományból 
leírtak 1 395 ooo kötetet /5,g 5̂/„ így 
tehát. 1958. december 31.-án a könyvál
lomány £7o56 ooo kötet volt.

Megjegyzendő azonban,hogy a tény
leges gyarapodás, illetve fogyaték 
439 ooo kötettel kisebb ennyi kötetet 
adtak át egymásnak a közművelődési 
könyvtárak hálézatába tartozó egyes könyirtárak.

Az egy lakosra eső könyvek száma

h ■ 5.8 o.** 40.40.s># 40.«

2.az táblázat. Az e g y  lakosra és egy olvasóra jutó kötetek száma az 
egyes vajdaságokban, illetve a vajdaságokból kiemelt városokban.

A rövidítések magyarázata: B - Bialyatok-vajdaság, Bg - Bydgoszoz-val- 
as «* d - Gdansk-vajdaság, KI Kielce-vajdaság, Kr ~ KrakÓw város, Ksz -

ní8áS' "  ~ Kat°WlCe-Va^ a8á«, ** » Lublin-vajdaság, l - idd. 
Z * ™ 1  ll ~ OP- Opole-vajdaság, P - Poznaá-vajdaság, mP
dasá^ I X r H558ezáv-vaáöaság, S*._ Szczeoin—vajdaság, w - Varsó-vaj- 
daság, «» - Varsó város, Wr - Wroclaw-vajdaság, mWr - Wroolaw város, 2g _ 
ielona Góra-vajdaság. Az első oszlop a középértákeket jelzi-.

a különböző vajdaságokban más és más. 
Erről a 2. számú táblázat tájékoztat.

Országos viszonylatban közel egy 
kötet /o,93 kötet/ jut egy lakosra. E- 
gyes vajdaságokban már túlszárnyalták 
ezt a mutatőtj igy pl, Koszolin-vasJda- 
ságban - 1,39 kötet, Bydgoezcz-vajda

ságban 1,32^ — Szczecin-vajJaeágban — 
1,29 kötet, Olsztyn-vajdaságban - 1,29

4/Ennek a vajdaságnak a könyvtáraiban gazdag tudományos jellegű gyttit-smé nyék vannak /Városi KözmUv.fvt.BvdU goezoz, loruá/, ‘ ey"~



kötet, Zielona Sóra vajdaságban - 1,24 
kötet, PoznaA-vaJdaságban - 1,14 kö
tet, Opole-vajdaóágben — l»o3 kö
tet Jut egy lakosra.

f annak azonban olyan vajdaságok 
Is /a vajdaságokból kiemelt városok/, 
amelyek meg sem kösslitik as országos

átlagot. Ebbe a csoportba tartoznak! 
Wroolaw -  o,36 kötet, - e,49 kö
tet, Krakdw -o,52 kötet, Eatswiee-vaj
daság - o,68 kötet.

-Mivel magyarázhatók esek a nagy 
eltérések? Vizsgáljuk meg az alább kö~ 
közölt nagyon sokatmondó kimutatástt

Vajdaság /a vajdaságból kiemelt vérea/
Egy főre ©a© könyv- vásárlási keret slotyfean

Egy főre eső folyóirat ©10- fizetésiösszeg siótyöan

Egy kötet 1958- bán vásárolt könyv átlagé® 'áraalotyban
ÖWs&ifté' átlát Jusé V0Hs0 #9,,$..

• Varsó város 2*33 0,33 28,8
OpoXe-va;}daság 2,o5 o,23 ; 19,9 ■
S&oeeoln** aí • 1,98 o,37 22,6
Koscalln*. 11 l,9o o,27 19,o

1,75 o,15 2o,2
Zielojaa €W*a- * 1,62 o,19 19,6

w 1,54 o,2o 19,o
Bitóyetök- • » 1,37 o,15 17,6
PÔ áaAe* W 1,25 o,14 18,8
Gdansk-*- w 1,23 Oy 16 19,8
KrakÓw- w 1,21 o,Xo 19,1
Krakdw város 1,19 o,X8 21,6
XíOd^-vajdasás 1,18 0,13 21,o
Wroolaw- » 1,17 öt 14 19,3
Kleloe- *§ l»o7 o®17 18,8
Katowice-' « ' l,o6 o,X5 21,6
Lublin- « l,o4 o,17 18,4
Varső-megy© o,94 , 0,08 17,5
Lód® váró© o,78 o,16 31,0
Wx'oclaw város o,73 o, 16 23,3
Posnan város o , 71' 0,16 31,8
E&©á®őw-vajd&ság o,51 o,12 8,25
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A szűkös könywás áriáéi keret? ar
ra kényszeríti a könyvtárakat, hogy -• 
Rseszőw példájára - olcsóbb könyveket 
vásároljanak# illetve - kevesebb köny- 
vet szerezzenek .be* /Poznan város*Lodz 
város, Vara ó-vajdaság/«

Poznanban • én Xodzban csekély az 
egy főre- eső könyvvásárlás! összeg, u- 
gyanakkor kötetenként átlagosan 31.- 
zlotyt főrőltónak könyvek és folyóira
tok vásárlására. Ezeknek a városoknak 
a könyvtárai igen gazdag óo értékes 
állománnyal rendelkezvén arra töreked
nek, hogy az anyagot ésszerűen gyara
pítsák, a megtartsák'az értékes gyűj
teménynek a modem kutatási Irányok
kal való kapcsolatát. De vajon történ
hetik -e ez azoknak az olvasóknak a ro
vására, akik szépirodalmi, illetve is
meretterjesztő jellegű müveket keres
nek?

Ez a nehezen megoldható probléma 
szinte minden nagyobb városi könyvtár
ban fölmerül* Ezért annak az aránynak 
a megállapítása, amely a helyben hasz
nálható könyvek, illetve az otthoni 
kölcsönzésre szolgáló müvek beszerzé
sére fordítható összegek között fenn
áll, nem irhatő elő utasításban, hanem 
azt a szaksajtóban kell megvitatni,Úgy 
véljük továbbá, hogy könyvtár-fajtán
ként meg kellene határozni az egy főre 
jutó minimális könyvbeszerzési kere
tet*

A könyvtárosoknak ezekben a kér
désekben határozott állást kell- fog- 
lelniük, ' s olyan .összeget kell igényel- 
nlök könyvbeszerzésre, mely megfelel a 
könyvtár valóságos szükségleteinek*

X I X *  KöltO S Ö H S É S

A közművelődési könyvtárakat
*4 06*4 ööű olvasó vette igénvbes ez meg

felel. a lakosság Xo,Ő ^Kbből a
községi könyvtárakat ém a könyv köl
csönző -állomásokat 1 6?o ooo olvasó 
kereste fel, ami &» falusi lakosság 
lo,8 jC-áf teszi ki** 6/ az l$57«deo*31-l 
állapotot véve alapul, megállapíthat
juk, hogy az olvasók száma kb. 58 ooö 
olvasóval nagyobb7/, ami . a lakosság 

r számához viszonyítva o,o3 ?Uo® emelke** 
déssel egyenlő.

Ha azonban alaposabba elemezzük 
a vonatkozó számokat, észrevehetjük, 
hogy az elmúlt évben a közművelődési 
könyvtárak hálózatának könyvtárait kb* 
136 ooo, 14 évesnél idősebb olvasó 
hagyta ott, ami 1957.dec*31-hez képest 
4,5 5&-ot jelent.

A z  otthoni olvasásra kölcsönzőkön 
kívül 2 981 ooo személy kereste fel a 
könyvtárak olvasótermeit, hogy a hely
színen olvassa a könyveket és folyói
ratokat*

^Olvasónak tekintünk minden olyan személyt, aki a könyvtárba, illetve a kölesönzőállomásra beiratkozott, ® az év folyamán legalább egy könyvet kölcsönzött otthoni olvasásra*

6/á valóságban a könyvtárakat használó falusi lakosok száma valamivel nagyobb, mert közülük azok, akik gyakran járnak a városba, a jobban ellátott városi könyvtárakat veszik 1- génybe*

7/Az 1958. övi Statisztikai Évkönyv 
3 o45 ooo főt közöl $ ez 4o ooo-ol több, ami a Xodz-vajdaság jelentéBében előforduló tévedésből adódik. A Statisztikai Évkönyvben közölt adatok eltérnek a mi adatainktól.Az olvasók százalékában való eltérés pl* onnan ered, hogy a Központi Statisztikai Hivatal átlagos lakos-számot vesz alapul, mig a cikkünkben közölt százalékot a ded*31. - i állapotnak megfelelő lakoséágszám alapján számi to ttukki* ______ _______



oXv&odk - é& m lakosság e^áma 
közti százalékos arányt vajdaságonként 
/klóméit váró sónként/ a 3«számú tAtoléU 
:ssat mutatja, A légéi©Ő helyet Byd~ 
göé«©& — vajdaság könyvtárai foglalnék 
el «.;X5,7 $*-kaűU Az országos átlagot 
meghaladják a következő-, vajdaeágoks&o-- 
■' ::á«ail» - .13,1 Jt, Bialystok - 13 Jí».
Szokealn «* 12 $ 8 jí, Eielona 0őra — 
12,6 #, Poznan - 3.2,6' 12,5 #,
Iteeszow - 12,1 Warszawa *» 11,9
ÜXsístyn -.10,9 J^/# 7 vajdaság nem ér

te él áz oracágoo átlagot®
A vajdaságoknál tetemeit városok

ban tapasztalt .' alaosohy százalék lé- ' 
nyegéb^á nem ok nagyobb nyugtalanság
ra, minthogy áss egyéb hálózatokhoz 
tartódé könyvtárak Igénybevételének, 
valamint a . kulturális időtöltésnek ©, 
nagyváros áltál nyújtott lehetőségei 
nagymértékben megmagyarázzák ezeknek a 
könyvtáraknak a helyzetét, szemben . m 
vidéki könyvtárakkal*

tÜ3 W drojorc k i*  f & Í V L Y í  t i )  ÍÜ ÍÁÍÍtu m

3®sz® tá b lá z a t*  A lo o  la k o sra  eső olvasók-szám a -  együ ttesen  és a f a l 
vakban. ^ vajdaságonként* Az oszlopok a l a t t  lé v ő  r ö v id íté s e k  m agyarázatát a
2* ess* táblázat alatt közöltük*

X T *  A  K Ö H Y V T Ü lRI S Z E M É L Y Z E T

Az elmúlt évben a könyvtáraknak 
összesen 6?o2 állományba sorolt könyv
tári dolgozója10̂  /ebből 6o92 dolgozót 
a könyvtárt munka. alapvető területein

°^FaX\m ceupán lo,o
9 /Alig von valamivel az országos átlag felett* ami pedig az olvasóit együt- t«n n zárnál; illő ti, mutatóozám falun 

S óval a! ac oonyabb /8,7 #. /
l0//A 8 órás dolgozók 86,2 ‘/-a nő*

foglalkoztattak/, és 743o nem teljes 
Időben foglalkoztatott dolgozója volt, 
/ez utóbbiak közül 3545-én a könyvtári 
munka ‘alapvető területein dolgoztok./

A munka termelékenység© a külön
böző munkaterületeken eltérően ala
kult.3'1̂  így például azoknak a váro
soknak a könyvtáraiban, amelyek Járási 
funkciókat végeznek egy, az alapvető
11// E kérdés tárgyalásánál figyelmen kívül hagyom a vajdaságból kiemelt városokat. /Warozawa* Poznan, hodz, 

YirocXaw, Kraków/.



könyvtári munkaterületen ' dolgossó főhi
vatású /állományba porolt/ dolgosára 
országos átlagban3’*̂  lo 142 kölcsönzés 
és 871 olvasdtermi látogatás esik® A 
legjobb eredményeket Rezeszów-vajdaság 
érte ©1 14 24o kölcsönzéssel á© 648 
látogatással | a második helyen Bublin- 
vajdaság áll; 13 22o kölcsönzéssel és 
2178 látogatással® -A legkisebb forgal
mat Kosz síin-vajdaság mutatja 7294 
kölcsönzéssel és 476 látogatással* a 
második helyen Opole-vajdaság áll 7387 
kölcsönzéssel és 811 látogatással.

A községi, könyvtárakban’3'̂*, orszá
gos átlagban*! dolgozóra 7173 kölcsön
zés Jut* A legjobb ©redményeketRsze- 
szów-vajdaság könyvtárai érték el - 
lo 967 kölcsönzéssel* ezután Bydgoszcz 
vajdaság következik lo 6o3* és Krakőw- 
vajdaság lo o38 kölcsönzéssel* A lega
lacsonyabb mutatószámot Qpole-vajdaság 
- 3937* Gdansk - vajdaság - 4o35 és 
Szczeoin-vajdaség - 45o8 mutatja.

TJgy gondoljuk* hogy valamilyen u- 
ton-módon szabályozni kellene a’ dolgo
zók létszámát! ebhez azoknak a lako
soknak a számát kellene alapul venni, 
akik a könyvtárat igénybe veszik,olyan 
módosítással* amely konkrét esetekben 
figyelembe veszi a dolgozók megterhe
lését. /Egy dolgozóra eső kölcsönzések 
számát/.

Jóllehet nem helyes* ha a könyv
tárak tevékenységét kizárólag csak a 
számok alapján vizsgáljuk* talán még
sem lesz haszontalan* ha megnézzük a- 
zokat a mutató számokat* amelyek a szom
szédos országok könyvtárosainak munká
ját mutatják?

nem teljes időben foglalkoztatott dolgozókat összehasonlítottuk a 8 órásokkal* 21oo órát véve egy 8 ó~ rás dolgozóra*

13/Ide vettük fel a kölosönső állomá-sok kölcsönzési forgalmát is.

A közölt adatokat azonban nagy ő- 
vatossággal kell kezelni, mert nagyon 
különbözőek a különböző országokban 
lévő könyvtárak kulturális hagyományai 
és a könyvtárak működésének viszonyai 
/beleértve az anyagi körülményeket is/* 
végül bizonyára vannak 'eltérések az ©~ 
gyes problémák értelmezésében le. * 15

^^Az adatok az 1957.dec.3X.-l állapotot tükrözik^ forrás: Beistungendér áügemeinen öffentllohen Biblia- theken und dér Gewerksohaftsblblio- theken lm Jahre 1957. "Dér Blblio- thekar"* 1958. 8.H. Y95-So6.p.

15/Az 1958.111.31-i állapotnak megfelelő adatokat a következő forrás- bői vettük: Aus dem skandináv! sohen Büchereiweaen - Dánemark. "Büeherei und Bildung”* 1959* 3.H. 131. p.

U U io«tU  90«N««ta» «  Mint &$}«. tíuUjÜJttil I9S9. 6.bo, H4~17S.fr.


