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Ifjúsági ém iskolai könyvtárak 
problémái Svájcban

Az alább közölt előadás a svájci közművelődési könyvtárosok értekezletén hangzott el. F* MAXER - az előadd - a Mell Ifjúsági Könyvtár vezetője bevezetőben azt hangsúlyozza, hogy könyvtárának kétéves fennállása alatt gyűjtött tapasztalatok értékelését ne tekintsük véglegesnek és főleg ne általános érvényűnek. A helyi adottságok mindenütt különleges problémákat vethetnek fel*

Ami az ifjúsági könyvtárak berende
zésének és fenntartásénak a pénzügyi ol
dalát illetif a lehetőségek bizony 
3véjc egész területén mindenütt nagyon 
különbözőek. Mégis higyjék el* hogy még 
a legszerényebb Indulás mellett sem fog 
az ifjúsági szabadpolcos könyvtár sikere 
elmaradni és ez a siker fogja azután a 
legbiztosabban meghozni azt a pénzt* a» 
mely a könyvtár további kialakításához 
és bővítéséhez szükséges*
1/ F I A T A L O K  A  F E L N Ő T T E K  K Ö N Y V T Á R A IB A N

Miért került egyáltalában sor köz
ponti ifjúsági szabadpolcos könyvtár lé
tesítésére Bio1-ben, Solothurn-ban és 
más helyeken? Joggal feleslegesnek gon
dolhatják ezt a kérdést* A kiindulási 
helyzet, - tehát az az ok, aroely szük
ségképpen végül!e If juoégi könyvtár lé
tesítéséhez vezet,- körülbelül mindenütt 
azonos*Ahol nincs ifjúsági könyvtár, ott 
az olvasni vágyé fiatalság az egyéb tí
pusa, elvihető könyvtárakat látogatja* 
E könyvtárak szabályzatai szerint azonban 
ezeket a fiatalkorú olvasókat vagy lega
lábbis nagy részüket-el kellene utasíta

ni gs ez több helyütt esetleg mag 1© tör
ténik* D© lehet-e igy eljárnunk, jélé
lekkel? Főleg, amikor a reménnyel teli 
gyermekeket, majdani olvasóinkat nem 
tudjuk máé, megfelelőbb intézményhez i- 
rányitani? Hogy az iskolai vagy inkább a 
nevelőintézeti könyvtárak, ha egyáltalán 
varrnak ilyenek, nem elégítik ki az ifjú 
olvasók igényeit, azt a fiataloknak a 
felnőttek könyvtárainál való jelentkezé
sük bizonyltja. Sok helyen úgy járnak el 
ezekkel a fiatalkorú olvasókkal, - mint 
Bielben három évvel ezelőtt s már koráb
ban is, - hogy a lényegében felnőttek 
számára való könyvállományból mégiscsak 
kölcsönöznek nekik válogatott müveket. 
Ehhez* a gyakorlatban szeretnék egy ko
moly és talán általános érvényű megálla
pítást fűzni* A közös kölcsönzés, a he
lyileg és időben összeeső könyvkiadás a 
felnőttek és az ifjúság részére ugyana
zon könyvállományból, hosszabb időre 
megengedhetetlen eljárás, akár kölcsön
ző pulttal dolgozó könyvtárban alkalmaz
zák is, akár szabadpolcos könyvtárban. 
Engedjék meg, hogy ezt a véleményemet 
részletesen megokolhassam* Előbb,vagy u-



tóbh ki fog derülni, hogy es a megoldás 
sem a fiatalkorú, eeia a felnőtt olvasót 
nem elégíti ki* Márcsak azért sem* mert 
e megoldásnál forgalmas komyvköicsönzés 
mellett a legjobb akarattal sem kerülhe
tő el, Hogy a fiatal olvasó nem nekivalő 
könyvet is kapjon.

véleményem szerint, ha a felnőttek 
és az ifjúság könyvtára egy épületben 
van, az ifjúság kiszolgálását feltétle- 
xvül külön helyen végezzük* Szerencsés kö
rülményeknek köszönhető,hogy például Bi- 
elben ez a követelmény eszményien telje
síthető volt. Itt a felnőttek könyvtára 
ugyanis a második, az Ifjúsági könyvtár 
pedig ugyanazon épület harmadik emeletén 
van. Mindkét emeletre külön bejárata van 
az épületnek.

2/ A FELNŐTT OLVASÓK NEVELÉSE AZ IFJÚSÁ
GI KÖNYVTÁRBAN KEZDŐDIK

Az ifjúsági könyvtárnak egyik leg
fontosabb feladata, hogy általában meg
kedvel te őse a gyermekkel a könyvet és 
©gyben formálja a majdani felnőtt olva
sót is. Ezért kell, úgy érzem, különös 
gondot fordítani a folyamatos és szerves 
átmenetre, az ifjúsági könyvtár ifjú ol
vasójának óvatos és gondos átvezetésére 
a felnőttek könyvtárába. A 15-2o év kö
zötti, a fiatal fiú és leány fejlődése 
szempontjából oly döntő fontosságú évek
ben, nem volna szabad a könyvtárlátoga- 
téa tekintetében hézagnak vagy megszakí
tásnak támadnia.Túlságosan gyakori eset, 
h o g y  éppen ekkor szakad el a fiatal olva
só a könyvtől és a könyvtártól. Az ifjú 
olvasónak a felnőttek könyvtárába való 
átvezetése nagyrészt szervezeti probléma, 
amely éppen ott oldható meg legjobban,a- 
Jhol az if jxxsági könyvtár és a felnőttek 
könyvtára ugyanabban az épületben, közös 
vezetés alatt működik.

A fiatalkorúnak a közművelődési 
könyvtárak számára való megnyerését na
gyon fontos feladatnak tartom. A kérdés 
egész jelentősége néhány héttel ezelőtt 
világosodott meg előttem, amikor a régi

bieli városi könyvtár /tehát ti felnőttek 
könyvtára/ olvadóinak smámát a még neai 
egészen két éves ifjúsági könyvtár olva
sóinak számával, hasonlítottam össze. Míg 
a bieli felnőtteimek szűkén lo - é® 
ez nem is rossz arány más könyvtárokéval 
egybevetve - használja a könyvtárat,addig 
az ifjúsági könyvtárat a bieli lo-16 é- 
vés gyermekeknek 4o $-a látogatja.Milyen 
nyereség volna, ha ezt a 4o $-ot meg le
hetne nyerni később & városi könyvtár 
számárai Bz az ut vezet e3 a skandináv 
éa angolszász országok nyilvános könyv
tárainak oXvaaóötatissstikáinafc adataihoz* 
amelyekről, mindig oly csodálkozással ol
vasunk. Első tapasztalataink egyelőre 
azt mutatják, hogy ifjú olvasóinknak, 
csaknem túlnyomó nagy része, mihelyt 16* 
évét betöltötte - sokszor már azon. a na
pon, hogy as ifjúsági könyvtárat elhagy
ja - beiratkozik a felnőttek könyvtárá
ba. Esek ott - legalábbis Így reméljük- 
lényeges vonásaiban ugyanolyen rendszert 
találnak majd, ugyanolyan szabadpolc- 
megoldást, mint az ifjúsági könyvtárban. 
Az ifjúsági és a felnőttek könyvtárának 
ilyen Összhangjára tudatosan törekedtek 
is a bieli ifjúsági könyvtár létesítése
kor, igy pl. az ifjúsági Ismeretterjesz
tő könyveket a TO-randszer szerint sza
kozzák, mert a város! könyvtárban évek 
óta ezt az osztályozási rendszert alkal
mazzák. Arról is meg vagyok győződve, 
hogy ezek az újdonsült fiatal könyvtár- 
látogatók már sokkal jobban megközelítik 
majd a mi "vágyálmunkat% az eszményi 
olvasót,mint a legtöbb mai felnőtt olva
sónk. Őket már az ifjúsági könyvtárban 
céltudatosan arra nevelik - s ezt koruk 
miatt könnyen meg is tanulják, - hogyan 
kell a könyvekkel bánni, hogyan kell ő- 
ket kézbe venni, okoson kiválasztani és 
haszonnal olvasni•

V  AZ ISKOLAI ÉS IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR VER
SENGÉSE

Miután megpróbáltam vázolni az if
júsági könyvtárak által betölthető átme
neti tevékenységet, szeretnék most még



kiesé behatóbban egy második kérdéssel 
is foglalkozni«A központi ifjúsági könyv
tárnak a sokkal régibb iskolai könyvtá
rakkal való kapcsolatára gondolok* Biél
ben is, @ értesülésem szerint másutt is, 
a városi könyvtárnak az a terve, hogy 
központi ifjúsági könyvtárral egészüljön 
ki„ mindenekelőtt az iskolai könyvtáro
sok ellenállásába és bizalmatlanságába 
ütközött* Álláspontjukat azonban nem 
szabad egyszerűen szűkkeblűnek és makacs
nál' mondanunk* Érveié fjükben mind a nyil
vánosság, mind az irányadó hatóságok e~ 
lőtt első tekintetre vari valami megvesz- 
tégetŐ* Miért kell, kérdezték, sok költ
séggel uj ifjúsági könyvtárat létesíteni, 
ahelyett, hogy a nyomorúságos fedezetből 
tengődő iskolai /vagy osztály-/ könyvtá
rakat állítanák talpra? falán nem tudja 
az iskola asrt az alapjában mégis csak pe
dagógiai feladatot, hogy a gyermeket a 
könyvhöz vezesse, éppen olyan jól, vagy 
nevelői gyakorlata révén még jobban el
végezni, mint as Iskolától távolálló if
júsági könyvtár? Ilyen érvekkel álltak 
éa állnak még mindig elő az iskolai 
könyvtárosok* A bieli iskolai könyvtári 
bizottság azonban - tisztelet illeti e- 
zért a magatartásáért - igen rövid idő 
alatt arra a belátásra jutott, hogy bár 
az ilyenfajta érvek elméletileg helyesek 
lehetnek, a gyakorlatban mégsem helyt
állók.

4/ AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRAK HELYZETE
Hogyan van az, hogy a központi if

júsági szabadpolcos könyvtár - legalább
is minden nagyobb helységben - nem a 
meglevő iskolai könyvtárak helyett*hanem 
ezek mellett szüksége©? Csak éppen utal
ni szeretnék ennek egyes okaira* Először 
is az iskolai könyvtárak nagyon különbö
ző minőségűek. Vannak olyanok, amelyeket 
pedagógus könyvtáros társadalmi munkával 
bámulatosan jól vezet, - vannak viszont 
olyanok is, amelyeket a tanulók csak 5-6 
tanév elteltével, sőt, néha as iskola 
elvégzése utón fedeznek csak fel, és vé
gül vannak olyan esetek is, amikor a ta

nulók sohasem fedezhetik tél a könyvtárat, 
mert n * m is létezik* Az Iskolái könyvtár 
ért é k e  és sorsa egyedül a társadalmi mun
kás gyakran egyéb mókával is? túlterhelt 
tanár-könyvtáréától függ*

Nagyon sokat mond az a megfigyelés, 
•hogy azokból a bieli nevelőintézetekből, 
amelyek jól kiépített éa jő! vezetett is
kolai köny vtárral rende 1 ke&nek» j óval ke
vesebb gyermek használja .az uj ifjúsági 
könyvtárat,mint a többi iskolából*A köz
ponti ifjúsági könyvtárnak tehát kétség
telenül megvan az a szerepe,hogy m helyi 
isteölakönyvtári hálózatban mutatkozó el
kerülhetetlen hézagokat kitöltse óe a há
lózatot teljessé tegye.

5/ A B ZABÁDBÓL C03 IFJÚSÁG! KÖNYVTÁR
Abban mindannyian egye tér tank, hogy 

az igazán korszerű, vonzóerővel biró if
júsági könyvtár csak szabadpolc-rendszer
rel lehetséges ás kívánatos.A szabadpolc- 
rendszerű könyvtár dicséretét már sokan 
elzengték| erre nem is kell tehát több 
szót vesztegetnem. Csak egyre szeretnék 
rámutatnis az Ifjúság! könyvtárban, a sza
badpolc-rendszer nemcsak CBalogatóezer 
olvasó gyermekeink számára, hanem pe
dagógiai feladatot is tölt be, mégpedig 
sokkal nagyobb mértékben, mint a felnőt
tek könyvtárában* Sok gyermeknek ez ád
áz iskolai mellett e azon kivűl — első 
fogalmat a szabad szellemi alkotásról,az 
intellektuális felelősség fontosságáról* 
Engedjék meg, hogy ezt a következő kéz
zelfogható példával világítsam meg. A 
legtöbb gyermeket először a ©zines védő
bori ték csábítja egy-egy könyv elolvasá
sára* Egyszer azonban - sok esetben meg
figyeltem - rossz tapasztalatra jutnak a 
könyvválasztás ezen felületes módszeré
vel. Ekkor az ifjúsági könyvek boritó 
lapjának fülén levő szöveget kezdik ol
vasni és amikor ez a módszer sem bizo
nyul megbízhatónak? feljegyzik maguknak 
a már olvasott jó ifjúsági könyvek szer
zőit, sőt, egyesek újabban rendszeresen 
kezdik olvasgatni az ifjúsági könyvek



- m

bírálatait is* A jő idusig! könyvhöz ez 
az ut vezet legbizto©abban, mert ezt m̂ - 
ga a gyermek találja meg.

A szabadpolc* rendszerét, - erre u- 
tál rövid fejtegetésem « nézetem szerint 
iskolai könyvtárban aligha lehet helye
sen megválósitani. Hiszen ez mindeneke
lőtt hosszú és rendszeres nyitvatartási 
időt követel, - a vakációban is, sőt ak
kor különösenI Csak akkor van értelme 
annak, hogy az olvasó maga választhassa 
ki a megfelelő könyveket, ha a válogatás 
nyugodtan mehet végbe s annyi idő for
dítható erre a műveletre, amennyi éppen 
szükségesnek mutatkozik. Az iskolák a- 
zonban érthető okokból aligha képesek 
könyvtáraikat heti mintegy 2o órán át 
nyitvatartani, mégpedig egész éven át. 
Ezt csak önálló könyvtár teheti meg*

6/ AZ IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA
És végül még egy utolsó érv: a leg

több iskolai könyvtár kényszerűségből 
szükreszabott könyvállománya a mai ifjú
ság igényét nem tudja kielégíteni* Az a 
15 éve© fiú, aki szabad idejében rádió
barkácsolással foglalkozik, az iskolai 
könyvtárban esetleg található egyetlen 
ilyen tárgyú könyvet három hét alatt tö~ 
viről-hegyixe áttanulmányozza, az ifjú 
égbőltkutatő pedig, két csillagászati 
könyv elolvasása után, joggal, de ered
mény nélkül keresi a további munkákat. 
Csak a központi if jusági könyvtár képen 
valamennyire átfogó könyvállományt biz
tos j tani* A könyvtáros az állomány gya
rapítását pontos kölcsönzési statisztika 
niapján megállapított szükségletek és kí
ván h 'gok figyelembevételével végzi.Az én 
h m  irányadó számításom szerint az ifjú- 
légi szabadpolcos könyvtárban a könyvek
í.tjnjrlnak_kell 1 ennie* mint az olvasók 

elben valami veti £ooo«en felül 
lein tusi:. az ifjú olvasók és jelenleg $6ao 
könyvre rúg állományuk. Ez az állomány- 
indát bizonyára látják is, - még nem e- 
'i; < teljes* A 2ooo-e3 gyermekolvaoó-

Xétszá© ugyania, - minthogy minden bielj 
gyermek két könyvet vehet kölcsön, - azt 
jelenti, hogy legalább Jooo könyv állan
dóan ki van kölcsönözve$ a polcokon te
hát csak két és félezer könyv áll.Ennyi
nek kell a minimális mennyiségnek lennie, 
mert különben a sokat magasztalt szabad 
könyvválasztás rendszere erősen korláto
zódik. A szabadpolc-rendszerű könyvtá
rakban nem ritkaság, hogy az olvasóknak 
egyáltalában nincs mit”szabadon” válás z- 
taniok, mert csupán igen kevés - s per
sze nem is a legvonzóbb - könyv áll csak 
rendelkezésükre. Pedig nincs eivárabb 
látvány, mint a szabadpolc -rendszerű 
könyvtár, üres állványokkal! Ezért tör
tént, hogy - ennek a számításnak legalább 
kifelé való javítása céljából - a követ
kező szükaégmegol d.áohoz folyamodtunk* 
jóllehet 56oo könyvünk van, ravaszul 
mindössze 35oo könyv számára állítottunk 
be polcokat. így a könyvállványok mindig 
csábítóan tele vannak, s a gyermekek ab
ban a hitben ringatóznak, hogy valóban a 
teljes készletből merítenek.

7/ A MÁSO ŰPÉLDÁN YOJC KÉRDÉSE
Még ©gy tapasztalat üzemünk gyakor

latából* csak akkor vásárolunk másod
vagy harmadpéldányokat, ha az illető if
júsági könyv jó, főleg pedig ha a gyer
mekek folyton keresik, ha tehát úgyszól
ván soha sincsen a helyén. A többes pél
dányok ugyanis véleményem szerint a sza
badpolcon nehezítik a válogatást* És ar
ra is fel szeretném hívni a figyelmet, 
hogy a gyermekek pompás érzékkel azonnal 
észreveszik, ha a könyvtáros valamely uj 
ifjúsági könyvnek, - amely még nem ta
lált náluk visszhangra, - útját egyenge
ti. Egy ismert svájci szerző pályadijat 
nyert ifjúsági könyvét pl. mindjárt a 
könyvtár megnyitásakor két példányban 
bocsátottuk rendelkezésre, s az eredmény 
az volt, hogy a müvet hosszú időn át e- 
gyáltalában nem kölcsönözték. "Ha két
szer is itt áll”, magyarázta nekem egy 
srác, "nagyon unalmas könyv lehet'1 $ ami 
másszával annyit jelents az olyan könyv,



amelyet a felnőttek a&lv&sen látnának az 
Ifjú olvasó kesében*, csak unalmas lábét*
S ebben volt la valami igaza* Egyet min
denesetre megfontolásr a ajánlanék j a meg
levő könyvek példány száma, magában még 
nem ad képet em ifjúsági könyv tár gazdag- 
©ágáról * éppen olyan fontos a míivete szá
ma le* ;

ö/ áS I^JUSlai KÖMCTíPtó FKXABATA
Kissé bővebben tárgyaltam az ifjú

sági szabadpolca© könyvtár és as iskolai 
'könyvtárak viszonyát a biell helyset 
azei&assttgéhő 1? mert úgy gondolom* hogy a 
könyvtárosok által vezetett ifjúsági 
könyvtár s&ervehés© és fejlesztése körül 
a pénzügyi kérdés mellett manapság leg
több helyen veti fel a legnemesebb és 
a legkényesebb problémákat* Hogyan vezet- 
fest a keletben. oáint© szükségképpen fe
szült viszony végülia örvendetes együtt- 
itólködéshezt? *• azt városunk példája mutat- 
ja. Blel város lakóiéi könyvtári bizott
sága nekünk séta át &"«Jó ifjúsági könyv" 
kiállítás Soo-nál több kötetes könyvál
lományát* síd viszont aa gijánd ékképpen 
kapott felesleges kettős példányokéi az

iskálái könyvtárak között, osztottuk e»át*
B«;y olyan törekvőének viszont* amely- 

az iskolák rtoárál egyre inkább megnyil
vánul, sajnos* eddig sikertelenül prőbál- 
tóink gátat emelni. A tani.tők szokásává 
vált. begy tanítványaikat adná gyakrab
ban küldik m  Ifjúsági könyvtárba* o on
nan mindenféle távoleső elSaMstémákhez 
anyagot hozatnak maguknak. Merő véletlen 
persze* ha © tanulók egy ifjúságnak /ifi 
éven alul!/ szőlő müvet találnak ifjúsá
gi könyvtárunkban Utrtllo vagy Binatein 
életérőls a kinai kézműipariéi és a jég
korszak keletkezéséről. A mi könyvtárunk 
ugyanis nem az iskolai oktatás támogatá
sára és előmozdítására létesült.Elsősor
ban az a célja, hogy az ifjúságot sza
badideje értelmes felhasználáséban támo
gassa. Mert az iskolai oktatás és az ol
vasás közötti szoros éa termékeny kap. 
osolat létrehozása - legalábbis nézetei 
szerint - sokkal inkább az iskolai könyv 
tárak egyik főfeladata. Aa ilyen munka 
megosztás a két könyvtártípus között' 
létszőlagos vetélkedést végleg megszűrt 
tethetné.
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