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Norvégiában fognak újból találkozni.

Harmadszor jöttek össze a dániai Hindsgavl 
Manor-ban 1961. szeptember 28. és októ

ber 2. között az angol és skandináv köz
művelődési könyvtárosok. Első megbeszélé

sük 1953-ban Svédországban volt, ezt öt 

év múlva, 1958-ban követte az angliai 

York-bán a második. Mostani megállapodá

suk szerint negyedik alkalommal 1964-ben,

A z  angol és skandináv kapcsolatok rendszeres felvételére úgy került sor, hogy 

az 1950-es évek legelején Svédországban látogató néhány angol könyvtáros álmélkod- 

va állapította meg, milyen korszerűek különösen a svéd, de általában a skandináv köz

művelődési könyvtárak. Ebből a látogatásból fakadt a gondolat: mindkét fél számára 

csak haszonnal járhatna a rendszeres gondolat- és tapasztalatcsere.

A  Hindsgavl Manor-i konferencián Anglia, Dánia, Finnország és Svédország ré

széről 55 delegátus vett részt. Mint megfigyelő jelen volt 3 nyugatnémet, 2 holland és 

1 svájci kiküldött is.

A  tárgyadás módja az volt, hogy a résztvevők együttes ülésen meghallgattak egy- 

egy előadást, amit azután -  négy csoportra oszolva - megvitattak, hogy a vita eredmé

nyeit újból közös ülésen összegezzék.

A  konferencia megbeszéléseinek homlokterében két témacsoport állt: a könyvtár-  

építés és az ésszerűsítés kérdése.

A z  első előadást finn könyvtáros tartotta, " A  közművelődési kis könyvtárépület” - 

ről. Véleménye szerint a kiskönyvtár épületét -  a könyvtáros és az építész közös erő

feszítésének eredményeképpen -  50 évre előrenézve kell tervezni. A  skandináv és az 

angol vélemény eltérőnek mutatkozott mindjárt a kiskönyvtár fogalmát illetően is. Anig 

ui. az előadó és a ritkább települést képviselő skandináv könyvtárosok a 2000-5000, 

addig az angol könyvtárosok az 50 000 lakosú helységek könyvtárát tartották kiskönyv

tárnak. De ellentét mutatkozott a távlati tervezés mértékét illetően is. A  többség szerint 

legfeljebb 10-25 évet tekinthet át csak a jövőből a könyvtárvezető.

Abban a kérdésben sem jutottak egyöntetű állásfoglalásra: mi felel meg jobban a 

célnak, a különálló, vagy a más intézménnyel megosztott könyvtárépület. A  sürü népes

séget képviselő dán és angol felfogással szemben a kisebb és ritkább települések skan

dináv könyvtárosai a más intézménnyel (pld. iskola) való megosztásnak nemcsak szük

ségességét, hanem helyességét is hangoztatták.
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A  második előadás dán részről hangzott el, -  címe: M A  könyvtári építkezés alap

fogalmai" . -  A  merev és megváltoztathatatlan termekre való felosztás helyett az előadó 

a rugalmas tagolású épülettervezés mellett foglalt állást.

A. következő előadást az Angol Nemzeti Bibliográfia szerkesztője, A.J. Wells tar

totta: "Nemzeti bibliográfia és központi katalogizálás** elmen. A  téma megvitatása során 

olyan kérdések is felmerültek, szükség van-e a kiskönyvtárakban katalógusra, vagy be

folyásolják- e a nemzeti bibliográfiákat szerkesztő és központi katalogizálást végző szer

vek a könyvvásárlást.

Ezután norvég előadó az ,1 együttműködésen alapuló könyvkötészet és a könyvke

reskedelemmel való kapcsolat** kérdéséről tartott előadást. A  hallgatóság két táborra 

szakadt, egyik sem tudta meggyőzni a másikat. A  skandináv könyvtárosok a központo

sítás és a központi könyvvásárlás helyessége mellett kardoskodtak, mig a brit könyvtá

rosok a szabad forgalom és a megkötés nélküli beszerzés előnyeit hangoztatták.

Svéd közművelődési könyvtárosok egyik bizottsága " A  munkaelemzések a közmű

velődési könyvtárakban** c. előadást elemezte. A  bizottság két kérdés tisztázását tűzte 

maga elé, nevezetesen a munkamegosztás és a munka-egyszerűsítés problémájáét. A  

rutin-munkáik elemzése során azt vizsgálta, mi az a részlet, ami az egyes munkafajták

ból kiküszöbölhető, Összevonható, illetve egyszerűsíthető. Eredményeit a bizottság 

,f Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek" címen tette közzé. A z  előa

dás megvitatása során egy kérdés körül hullámzott legtovább az ellenvélemények árja: 

helyes-e az a javaslat, ami szerint a személyzet létszámát úgy kell megállapítani, hogy 

minden 20 000 kölcsönzésre egy-egy könyvtáros essék, s minden könyvtáros után 1.4 

egyéb alkalmazottat kell számításba venni.
*

* *

Eelmerült az angol-skandináv könyvtárostalálkozök további programjának megtár

gyalása során az a kérdés, nem származnék-e előny belőle, ha a jövőben a résztve

vők körét -  más államok bevonásával -  kiszélesítenék. A z  az egyértelmű vélemény a - 

lakult azonban ki ezzel kapcsolatban -  s ebben a vendégként résztvevő német, hol

land és svájci könyvtárosok is osztoztak, -  hogy részben a problémáik hasonlósága, 

részben a tanácskozóképesség biztosítása érdekében helyesebb, ha az Összejövetelek 

továbbra is az angol-skandináv résztvevőkre korlátozódnak. ( BZ)
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