
FRANCIA KÖNYVTÁRÜGY -  FRANCIA KÖNYVTÁRAK  
Beszámoló az 1965 novemberében tett francia

országi tanulmányúiról '

Kovács Máté

1965. decemberében a. magyar-francia kulturális 
csereegyezmény alapján kéthetes tanulmányúton volt 
Franciaországban dr. Kovács Máté az ELTE Könyv
tártudományi tanszékének vezetője. A z  utibeszámolót 
-kéziratban- a Könyvtártudományi Szakkönyvtár olva
sói nagy érdeklődéssel -é s  haszonnal- tanulmányoz
hatták. Mivel a beszámoló iránt az olvasók igényei 
továbbra is mutatkoznak, többek felkérésére, készség
gel közöljük teljes terjedelemben -a  szerző  beleegye
zésével- a francia könyvtárügy fontosabb területeit 
és szervezeteit ismertető részt.

Ismeretes, hogy a francia könyvtárügy igen nagy múltra és kiemelkedő e- 

redményekre tekinthet vissza. A  polgári könyvtár; kultúra egyik fő fejlődési terü

lete -  legalábbis a kapitalista társadalom első századában -  Franciaország volt. 

Különösen addig, amig az angol, majd az északajrierikai könyvtárügy fejlődése a 

franciáét túl nem szárnyalta. A  francia forradalom úttörő kezdeményezései, pl. a 

királyi, a földbirtokosi és egyházi könyvtárak állami tulajdonba vétele, a nemzeti 

könyvtár létesítése, a városi könyvtárak gyors fejlesztése a polgárság számára, 

a kézirattárak, ősnyomtatványtárak, régi és ritka könyvgyűjtemények létesítése és 

feldolgozása, a nagy bibliográfiák, könyv- és kéziratkatalógusok* és alapvető for

ráskiadványok világviszonylatban is jelentősek, nem egyszer úttörő jellegűek és 

péltiamutafcóak voltak.

Később azonban, a műit század végén és e század első felében/ a fejlődés 

hosszabb időre megtorpant, évtizedeken át alig haladt valamit előre. Ekkor a fran

cia könyvtárügy jócskán elmaradt az egyetemes fejlődés élvonalától.

A  második világháború után, különösen a legutóbb* évtizedben viszont uj-
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bél erőteljes fejlődés vette Kezdetét, A z  ország általános gazdasági fellendülése, 

ipari és mezőgazdasági fejlődése, valamint a népszaporulat erőteljes növekedése 

itt is szembetűnően érezteti hatását, -Szerencsés körülménynek bizonyult, hogy a 

könyvtárügy korábbi teljes széttagoltságát, legalábbis a legfontosabb területeken 

fokozatosan erősödő központi, kormányzati irányítás kezdte felváltani, így az újabb 

fellendülés szakaszában a központi, országos tervezés és szervezés, irányítás és 

ellenőrzés kedvező hatása egyre hangsúlyozottabban érvényesül. Éppen ez a fel

lendülés és országosan egységes rendszerré való szerveződés folyamata az, ami

nek a tanulmányozása számunkra is számos hasznos tapasztalatot, itthon is érté

kesíthető tanulságot nyújthat.

A  könyvtárügy köréből Párizsban a következő intézményeket látogattuk meg: 

a Francia Könyvtárak igazgatósága, Nemzeti Könyvtárosképző Főiskola, Nemzeti 

Könyvtár, a Párizsi | Tudományegyetem Könyvtárainak Központja, valamint két könyv* 

tára: A  Sainte Genevieve Könyvtár, a Természettudományi Kar uj könyvtára Pá

rizs mellett Orsay-ben, a Francia Könyvtárak Igazgatóságának Bibliográfiai Tájé

koztató Szolgálata, vidéken pedig a Chartres-i, a Tou rs-i és a Bourges-i városi, 

ill. megyei könyvtárakat tekintettük meg. Ily módon alkalmunk nyílt a könyvtárügy 

egyes irányitó és csúcsszerveinek, valamint egyes régebbi és uj tudományos és 

közművelődési könyvtárak helyzetének és munkájának a tanulmányozására. Vlszom 

lag rövid idő alatt jó keresztmetszetet nyerhettünk a francia könyvtárügy egészé

ről. A  továbbiakban az egyes könyvtárakban és könyvtárügyi intézményekben 

szerzett tapasztalatainkról adunk számot és az ezekkel kapcsolatos javaslatain

kat adjuk elő*.

Direction des Biblioth^ques de Francé.
Francia Könyvtárak igazgatósága

A z  Igazgatóság a Nemzetnevelési Minisztérium ( Minist ere de l'Education 

Nationale) önálló főosztálya. Még 1945 augusztusában létesítették. Feladatkörét, 

irányitó és ellenőrző tevékenységét csak fokozatosan alakította ki.

Nem minden könyvtár és a könyvtári munka, nem minden területe tartozik 

a közvetlen felügyelete és hatásköre alá. Közvetlen irányítása alatt állanak a 

francia könyvtárügy központi szervei és intézményei. így a Könyvtárosképző 

Főiskola, a Könyvtárak Tájékoztató Központja, a francia könyvtárügy központi 

folyóirata: a Bulletin des Bibliothéques de Francé. /

A  könyvtárak közül közvetlen felügyelete alá tartoznak a legfontosabb tu

dományos és közművelődési könyvtárak. így a Bíbliothéque Nationale és külön-
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féle részlegei, ( pl. az Arsenal Könyvtára), az egyetemek központi és kari könyv

tárai (a  tanszéki és intézeti könyvtárak nem), több fontos tudományos szakkönyv

tár ( pl. a Tudományos Akadémia két könyvtára, az Écoies des Langues Orien

tálás Vlvantes Könyvtára, stb.)^ a városi közművelődési könyvtárak közül azok, 

amelyeket részben értékes történeti állományuk, részben nagyságuk és jelentő

ségük alapján első osztályuaknak minősítettek (e z  idő szerint 46), az eddig lé

tesült megyei és körzeti könyvtárak ( összesen 37) .

Nem terjed ki az Igazgatóság hatásköre a más minisztériumok felügyelete 

alatt működő felsőoktatási és kutató intézetek könyvtáraira, a vállalati szakkönyv

tárakra, azokra a városi könyvtárakra, amelyeket nem emeltek ki (több mint 

500) t az általános és középiskolák könyvtáraira, stb.

De a könyvtári munka területei és feltételei közül is csak a legfontosab

bakkal foglalkozik közvetlenül az Igazgatóság. Éspedig a személyi ügyekkel 

( Bureau du personnel), a központi ( minisztériumi) hitelekkel ( Bureau de la 

eomptafoilité) és az egyes fontos szakmai ügyekkel ( Service technique).

A  s z e m é l y i  ü g y e k  közül pl. központilag csak legmagasabb képzettsé

gű, vezető beosztású könyvtári dolgozók ügyeit ( kinevezés, előléptetés, áthe

lyezés, stb.) intézeti közvetlenül. A  többezer közül tehát országosan mintegy 

600 vezető könyvtáros van az Igazgatóság létszámában. A  többiek, tehát a 

nem vezető beosztásúak ügyeivel a vezetők javaslatára a helyi szervek, in

tézmények és testületek ( egyetemek, városok, megyék, stb.) foglalkoznak. E- 

zek esetében az Igazgatóság befolyása tehát közvetve^ a vezető beosztásuakon 

keresztül és a központilag hozott jogszabályok alapján érvényesül. Központi

lag szabályozzák "pl. a képesítést, az illetményeket, szolgálati időt és előlép

tetést stb. így elérhető, hogy az Igazgatóság viszonylag nem túl hagy számú 

vezető beosztású könyvtáros ügyeinek közvetlen intézésével lényegében a 

könyvtárak összes  dolgozóinak személyi ügyintézését irányítja és ellenőrzi. A  

vezető beosztásúak alkalmazását, előléptetését, áthelyezését központilag végzik.

A  p é n z ü g y e k  intézése is ehhez hasonló. Néhány Önálló költségvetés

sel rendelkező országos nagy könyvtár kivételével ( pl. Bibliothéque Nationale, 

a Strassburgi Egyetemi Könyvtár, stb.) a könyvtárak működési költségeit rend

szerint több szerv  költségvetésében irányozzák elő ( pl. egyetemében, városé

ban, megyéében, stb.) Előfordul, hogy egy-egy könyvtár 4-6 forrásból is kap 

hozzájárulást! A  különféle érdekelt hatóságokon és intézményeken kívül még 

társadalmi vagy gazdasági szevektől is ( pl. a könyvtár baráti körétől, vállalatok

tól, stb.). Ezek között leglényegesebb rész az Igazgatóság központi hitelkereté

ben előirányzott s szerződésileg vagy rendeletileg biztosított hoz z áj árulás ( állam

segély) , amely rendszerint csak előre meghatározott könyvtárpolitikai célokra
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használható fel. Ily módon az Igazgatóság anélkül, hogy az összes fenntartási és 

működési költségeket magára vállalná, lényegében az állami, központi hozzájárul 

lás feltételeinek meghatározásával az összes forrásokból származó költségkere

tek felhasználását befolyásolja. Különösen fontos ez a központi státusok telepí

tése, a könyvtári állománygyarapításra fordított hitelkeret esetében, vagy az épít

kezési és berendezési hitelek terén.

Mind a személyi, mind a pénzügyi ügyintézés kialakult rendje jó példát 

nyújt a centralizálás és decentralizálás egyensúlyára* az állami és helyi (megyei, 

városi, intézményi) erőforrások összefogására, az országos és helyi érdekek ösz- 

sz eegyeztet és éré. Kétségtelen, hogy ez a megoldás Franciaország régi hagyomá

nyaiban gyökerezik. De a mi szempontunkból sem volna felesleges a tanulmányo

zása. Egyes eredmények bizonyára a mi viszonyaink között is hasznosíthatók len

nének.

A  harmadik, k ö n y v t á r i  s z ak m a i  irányítás és ellenőrzés területe jóval 

többrétű, mint a személyi és gazdasági ügyeké. Itt a teendőket egyfelől az egyes 

legfontosabb könyvtártipusok, másrészt a legjelentősebb könyvtárügyi munkafolya

matok szerint határolják eJL. A z  egyik az egyetemi könyvtárak ügyeivel, a másik a 

közművelődési könyvtárakéval, a harmadik az építkezés és berendezés kérdései

vel foglalkozik. A  három főfelügyelő pedig a könyvtárak rendszeres helyszíni lá

togatását és ellenőrzését végzi. Tanácsaikkal, tárgyalásaikkal segítik a könyvtár 

belső munkáját és igyekeznek kieszközölni a helyi szervek ( megye , város, e- 

gyetem, stb.) szükségesnek látszó támogatását. Ennek az osztálynak a feladata 

az is, hogy a különféle szakmai bizottságok (pl. katalogizálási, bibliográfiai, do

kumentációs, stb.) munkáját elősegítsék. Ez az osztály tartja a kapcsolatot min

den más olyan szervvel vagy intézménnyel is ( minisztériumok, intézetek, stb.), 

amelyeknek jelentős könyvtárai vannak, vagy a könyvtárak tevékenységében ér

dekelve vannak ( pL egyetemek, múzeumok, megyék, városok ).

Ennyiből is nyilvánvaló, hogy a francia könyvtárügy ma még korántsem al

kot egységes rendszert. A z  Igazgatóság hatásköre csak a könyvtárak néhány 

legfontosabb csoportjára terjed ki, valamint a könyvtárügy néhány nagyon jelen

tős központi intézményére. Fontos körülmény azonban, hogy az egységes könyv

tári rendszer továbbépítésének megvannak a legalapvetőbb feltételei és leglénye

gesebb szervei. A  jelek szerint valószínű, hogy a fejlődés ebben az irányban 

előre láthatóan továbbfolytatódik. Mindebből a mi szempontunkból nem is csupán 

az eddig elért eredmények érdemelnek figyelmet, -  bár azok is számos tanulsá

got adnak -  hanem főként azok az elvek és módok, ahogy a rendszert kialakí

tani igyekeznek. Ennek lényege, hogy kormányzati ( minisztériumi) szinten igye

keznek összpontosítani minden olyan tényező elvi é s  gyakorlati gondozását, amj
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a könyvtárak munkája szempontjából döntő szerepet tölt be  ̂s ugyanakkor a he

lyi szervek hatáskörében marad minden olyan ügy intézése, ami helyileg jelentős, 

s az országos célkitűzéseket alapvetően nem befolyásolhatja* Így elkerülhetik 

mind a túlzott centralizálás, mind a túlzott decentralizálás veszélyeit* A  kettő e- 

gyüttes helyes egyensúlyává^ igyekeznek biztosítani az optimális e re d m é n y t .

École NaLtioraaie Superleure de Biblio- 
thécaires* Könyvtárosképző Főiskola

A  felsőfokú könyvtárosképzés több, mint, másfélévszázados Franciaország

ban. A z  École National© des Charles ( 1821) a párizsi tudományegyetem kereté

ben működik. Ma is fennáll. Kézirattárosokat, levéltárosokat, könyvmuzeológuso

kat ( ősmyomtatványtárosokat, s más régi és ritka gyűjteményekhez könyvtároso

kat) képzett és képez ma is. Ennek megfelelően a bíbliolőgia történeti ismeret

ágait, főként Írástörténetet és paleográfiát, kézirattant, oklevéltant, könyv— és 

könyvtártörténetet, ősnyomtaJrvárryismeretet stb. tanít. Végzett hallgatói a könyvtá

rak kézirattárában, régi és ritka könyvgyűjteményeiben, levéltárakban helyezked

nek el. A z  évenként felvett hallgatók száma 20 körül van. Ebből 5-10 helyezke

dik el a könyvtárak történeti táraiban, a többi más könyvtártípusokban, levéltá

rakban talál atka Imazást*

Ennyi is világosan mutatja, hogy az École National e des Charles nevelési

oktatási céljait és programját akkor fogalmazták meg, amikor a könyvtárak első

sorban konyvmuzeumok voltak* Főfeladatukat a kéziratok, régi és ritka könyvek 

s más régi kiadványok összegyűjtésében, m egőrzésében és hozzáférhetővé téte

lében látták. A  könyvtár ekkor még elsősorban a történeti jellegű kutató munka 

műhelye kívánt lenni. Erre készítették elő a könyvtárost is*

Időközben azonban mint minden más fejlett országban, Franciaországban is 

a könyvtárak egyre inkább közművelődési intézményekké, ill. a társadalom élő 

gyakorlatának munkaeszközévé váltak* A  régi kézirat- és könyvgyűjtemények 

mellett hatalmas modern uj szakkönyvtárak és közművelődési könyvtárak százai 

jöttek létre. Nyilvánvalóvá vált, hogy ezekre a modern könyvtárosi feladatokra 

az École des Charles az addigi célkitűzésével és programjával nem tudja meg

adni a szükséges szakképzettséget. Előbb, 1932—tői az egyetemi oktatás át

szervezése céljából külön szakvizsgát szerveztek* A z  itt nyert oklevél ( diplŐme 

tecbnique de bibliothécaire) jogot adott valamennyi felsőfokú munkakör betöltésé

re a modern könyvtári gyűjteményekben* Ezzel kilátás nyílt arra, hogy a továb

biakban majd egyetlen egyetemi intézet keretében, de szakosított tagozatokon old—
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hatják meg a könyvtárosok felsőfokú, szakképzését a könyvtárak történeti gyűjte

ményei* valamint külön a szakkönyvtárak, ük a közművelődési könyvtárak számá

ra. Ehhez kapcsolódhatott volna később a dokumentálok felsőfokú szakképzése. A  

felsőfokú könyvtárosképzés korszerű és ésszerű, a tényleges társadalmi szük

ségletből következő megoldása tehát adva volt, Ez mégsem bizonyult járható üt

nek, A  Sorbonne és az École nem ismerte fel a korszerű szükségletet és a ké

zenfekvő lehetőséget. Nem vállalkozott az uj tagozatok kifejlesztésére. Jóllehet 

saját jó l felfogott érdeke is ezt kívánta volna, hiszen a könyvtárügy és a doku- 

mentá ció fejlődése egyre nyilvánvalóbbá tette a korézerüsités szükségességét; az 

uj tapasztalatok értékelését, megfelelő uj oktatási programok kidolgozását és a 

hallgatók létszámának felemelését. Egyre nagyobb hiány mutatkozott korszerű 

szakképzettséggel bíró könyvtárosokban* A  könyvtárak a viszonylag gyorsan 

szaporodó könyvtári munkahelyekre kénytelenek voltak egyre nagyobb számban 

alkalmazni szakképesítés nélküli könyvtárosokat,

A  Könyvtárak Igazgatósága felismerte a könyvtárosok szakképzésében, mu

tatkozó elégtelenségeket és ellentmondásokat és újraszervezte a könyvtároskép

zést, A lapos előkészítés után 1950-ben a. Bibliothéque Nationale-hoz kapcsoltan 

megnyílt a könyvtárosok felsőfokú szaktanfolyama, amely felsőfokú szakképesí

tést adott ( diplome supérieur de bibliothécaire) . Erre versenyvizsga alapján e— 

gyetemi végzettséggel bíró jelölteket vettek fel, A  hallgatók csaknem a kezdő 

fizetést elérő ösztöndíjat kaptak és a végzőket a könyvtárak állami ( miniszté

riumi) státushelyeire központüag helyezték ei, A  helyzet még nem volt végle

gesnek tekinthető, mert a szaktanfolyamot nem tartották kielégítő megoldásnak. 

Ráadásul a dokumentálok szakképzését több tudományegyetemen is bevezet

ték ( Párizs, Nancy, Tou louse), Dokumentálókat képeznek ezeken kívül az Insü-r* 

tűt National des Techniques de la Documentation ( Paris, 3ey 292, rue Saint- 

Martin, 2 é v ) , és az Union Fran<^aise des Organismes de Documentation ( Pa

ris, 2e, 65. rue de Richelieu, 2 félév) keretében is. Ezek mellett kialakult a 

könyvtárosok középszintű szakképzése is.

Egyelőre legalábbis ki elégítő megoldást úgy értek el, hogy nem egyetlen 

intézmény különböző tagozataival, hanem különböző intézmények bizonyos mér

tékig összeegyeztetett rendszerével igyekeztek a könyvtárosok szakképzését 

biztosítani. A  Sorbonne-on az École des Charles-bán továbbra is megmaradt 

az eredeti szükebb keretben a paleográfusok, levéltárosok és könyvmuzeológu

sok képzése. Ez az egyetemi képzés általános menetébe üleszkecük be. Érett

ségi és átlag 5—6 évi egyetemi tanulás kell ahhoz, hogy a hallgató egyetemi 

diplomát (licence) szerezhessen, A  Könyvtárosképző Főiskola pedig felsőfokon 

a nagy tudományos és szakkönyvtárak és kiemelt közművelődési könyvtárak ve-
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zetö beosztású könyvtárosairiaK. a. szakképzését látja el* De itt történik közép

szinten a segédkönyvtárosok, pontosabban az alkönyvtárosok ( sous- bibMoihécaí— 

ijes) képzése is, A  dokumentálok képzését pedig külön a fentebb felsorolt in

tézmények végzik,

A  K ö n y v t á r o s k é p z ő  F ő i s k o l a  beleilleszkedik a francia szakember- 

képzés uj rendszerébe, amely a vezető beosztású munkatársak különleges szak

képzését az .egyetemek elvégzése után kívánja biztosítani számos területen ( pl* 

az államigazgatásban, diplomáciában, stb.) Mintegy másfél évtizedes (1950-1965), 

sőt valójában több mint három évtizedes gyakorlat ( 1932-1965) elméleti eredmé

nyeire és gyakorlati tapasztalataira épült. A z  intézmény közvetlenül a Könyvtá

rak Igazgatóságának az irányítása alatt működik* A  hallgatók létszámát, előkép

zettségét, a szakképzés programját a könyvtárosokkal ellátandó könyvtárak szük

ségletei szerint határozzák meg,

A  Főiskola tárgyi és személyi feltételeit, a működés költségkereteit szem

betűnően jól biztosították, A  Bibliothéque National©—lal szemben, egy teljesen uj 

épület két felső emeletén helyezték el. ( A z  alsóbb szinteken a Bibliotheque Na- 

tionale zenei osztálya kapott elhelyezést) . A  szép modem előadótermek, szemi

náriumi és szakköri helyiségek, szakkönyvtár, oktatói szobák, adminisztrációs 

helyiségek hosszú időre biztosítják a főiskola működési feltételeit. A  Biblio— 

theque Nationaie közelsége a hallgatók gyakorlatát és kutató munkáját megkörry- 

nyiti? az oktatók jelentős része a nemzeti könyvtár munkatársai közül kerül 

ki, igy az oktatásb an időveszteség nélkül részt veHet* A  Főiskolának ez idő 

szerint csak két főfoglalkozású oktatója van. így elég nagyszámú megbízott elő

adó is tanít. B megoldás előnye, hogy az egyes tárgyakat a legjobb speciális— 

tákra lehet bizrá ( vidékről t pl, Tours-ból rendszeresen Párizsba járó oktató is 

van ). Hátránya viszont, hogy az oktató-nevelő testület nehezebben formálódik 

ki és igy az oktató—nevelő munka kevésbé egységes és hatékony. K edvező  kö

rülmény, hogy az ügyintézés összes teendőit külön igazgatási személyzet látja /
el. A z  oktatókra tehát viszonylag kevés adminisztratív feladat hárul. Külön ki 

kell emelni a Főiskola viszonylag jó anyagi ellátottságát. Különösen az Ösztön

díjak viszonylag nagy számát és magas összegét.

A  hallgatók létszámát minden évre a könyvtárak várható létszámszükség

lete határozza meg. Tekintettel arra, hogy a Főiskola tanulmányi ideje 'viszony

lag rövid, 2 év, a létszámszükséglet eléggé pontosan megállapítható. A z  esedé

kes nyugdijazásók és más üresedések száma, a fejlesztés mértéke megközelítő 

pontossággal számba vehető* Annál is inkább, mert a Főiskola elsősorban a 

Könyvtárak Főigazgatósága létszámába tartozó s megüresedő vagy uj felsőfokú 

st.átushelyek betöltését hivatott biztosítani, Tehát elsősorban a leendő állami
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könyvtárosokat ( bibliothécaires d*État) képezi* A  felvett hallgatók létszáma.

1964-ben: 45; 1965-ben: 56 volt* A  felvétel versenyvizsga  eredményétől függő

en történik* Csak azok pályázhatnak, akik 30 évnél fiatalabbak s már valamely 

e g y e t e m i  v é g z e t t s é g g e l  (lic en ce ) rendelkeznek* A z  École des Charles 

végzettje i is kötelesek a Főiskolát elvégezni, ha állami könyvtárosok akarnak 

lenni* ( Ez az oktatási forma tehát a mi kiegészitő tagozatunknak felel meg*) 

E lőzetes szakmai (könyvtári) gyakorlat nincs előírva. K ivételesen pályázhat

nak olyan alkönyvtárosok is, akiknek nincs egyetem i végzettségük, de érett

ségiztek, 5 éves  könyvtárosi gyakorlattal bírnak, a középszintű alkönyvtárosi 

v izsgát sikeresen letették, munkájuk során kiváló minősítést értek eJL, s leg

alább 25, de legfeljebb 35 évesek* A z  e csoportba tartozó hallgatók legfeljebb 

az összlétszám egy harmadát tehetik ki* ( Összesen 3 van) *

A  felvételi verseny v izsga  Írásbeli és szóbeli* A z  írásbeli két részből áll* 

A z  egyik egy rövidebb kézbeadott humán vagy természettudományi szakcikk 

Összefoglalásából és  értékeléséből áll. (Legfeljebb 15—20 sor.) Tehát nem em

lékezet- próba, vagy az érettségi írásbeli v izsga  megismétlése, hanem az olva

sott cikk lényegének összefoglalása A  másik; írásbeli nyelvvizsga a kiválasz

tott idegen nyelvből ( angol, német, orosz, olasz, spanyol vagy portugál) * A  

szóbeli v izsga  célja és  tárgya: a pályázó általános műveltségének terjedelme 

és színvonala, és  egy második idegen nyelv Ismerete (lehet élő nyelv, vagy 

latin, ÜL görög)*.

A z  eredményesen v izsgázó pályázó - vagy rendes hallgatóként ( étudiant 

titulaire) vagy pedig társult hallgatóként ( étudiant associé ) végz i a tanulmánya

it. A  tanulmányi követelmények mindkét esetben teljesen azonosak* A  különbség 

az, hogy a rendes hallgatók Ösztöndíjat (tulajdonképpen tanulmányi illetményt) 

és  tandíjmentességet kapnak tanulmányaik egész idejére. Ennek ellenében vi

szont írásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy a felvételtől számított 10 é- 

v ig  könyvtári szolgálatot teljesítenek ott, ahová a Könyvtárak  Főigazgatósága 

kinevezi őket* De az állam is kötelezi magát az elhelyezésükre. A z  ösztön

díj havi 1000 frank* Tehát nem sokkal kevesebb, mint a felsőfokú kinevezett 

könyvtáros kezdő fizetése (1100-1200 frank, ami 2300—2500 frankig emelked

het ) .  A z  Így felvett hallgató tisztviselő-gyakornoknak számit. Ha a hallgató 

előzőleg már állami alkalmazott volt, s a fizetése magasabb, mint az ösztöndíj, 

akkor a tanulmányai idejére szabadságolják és a fizetését változatlanul meg

kapja* Ha a hallgató nem tesz eleget a vállalt kötelezettségének, akkor köte

les az összes  költségeket megtéríteni az államnak* A  társult hallgatók a maguk 

költségén és saját kockázatukra végzik  tanulmányaikat* Ösztöndíjat nem kapnak 

és  tandijat fizetnek ( 100 frank). Munkavállalásra kötelezettséjge* nem vállalnak,
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de az állam sem kötelezi magái az elhelyezésükre. A  társult hallgatók száma 

nem haladhatja meg az összlétszám egyharmadát. A  külföldiek társult hallgató

ként vehetők felg egyébként teljesen azonos feltételek mellett, mint a francia ál

lampolgárok* 1964 októberében 114 jelentkező közül 99 tett felvételi vizsgát*

64 pályázó vizsgázott sikeresen, s közülük 49 nyert felvételt* 1965— ben a fel

vettek száma: 56 fő ( l/ 3 férfi, 2/3 no) • A  felvételi v izsga  anyagáról külön bib

liográfia, a v izsga  módjáról pedig külön részletes beszámoló és útmutatás ad 

tájékoztatást a pályázóknak*

A Főiskola programjában a könyvtárosképzés nemzetközi gyakorlatában 

eléggé egységesen  kialakult tantárgyak kaptak helyet* A z  előző szaktanfolyam 

programjából került át részben kibővitve és korszerűsítve a könyv- ( és könyv

tár)-történet, a katalogizálás, és a könyvtári osztályozás, a bibliográfia, könyv

tártan. Uj tantárgy az olvasás szociológiája és a dokumentáció elmélete és tech

nikája. Nem szerepei a tanulmányi rendben a bibiiolögia alapjai, az olvasás lé

lektana és pedagógiá ja, a népművelés elmélete. A z  elméleti és gyakorlati okta

tás összesen  mintegy 350 órát tesz ki az első éven* A  második évre  a könyv

tári. gyakorlat és  a specializálódás esik. A  könyvtári gyakorlatot — legalábbis 

elvben -  több különféle Üpusu könyvtárban teljesitik a hallgatók, hogy ezek 

munkáját sorjában megismerjék. (D e  ez nem mindig érvényesül következetesen). 

A  specializálódás lehetőségei; kézirattár és paleográfia; könyvmuzeológia; osz

tályozás; indexelés; tájékoztatás; élő idegen nyelvek ( főként szakmai terminoló

gia) . Ez igy elvben sem eléggé meggyőző, a gyakorlatban sem eléggé tekinthe

tő kialakultnak.

A  Főiskola fokozatos kifejlesztése, programja, hallgatóinak összetétele, 

előtanulmányai, a felvétel módja e leve megadják az alapot arra, hogy a szak

képzés magas szinvona iu lehessen* A  meglátogatott órák, a hallgatók meg— 

nyilatkozásai, vitakészsége ezt mindenben igazolja is. A  Főiskola munkáját a 

jövőben minden valószínűség szerint érdemes lesz figyelemmel, kis érni, tapasz

talatait és eredményeit előreláthatóan célszerű lesz nálunk is hasznosítani*

A z  előbbiekből már kitűnt, hogy a k ö z é p s z i n t ű  k ö n y v t á r o s k é p z é s t  is 

a Főiskola gondozza* Ez külön szervezetekben és külön épületben két formában 

történik. Mindkettő lev  eiező formában is elvégezhető. ( A  felsőfokon csak nappali 

tagozat van.)

A  középszintű á l l ami  a l k ö n y v t á r o s o k  képzése a párizsi szaktanfolya

mon (2, rue de Louvois, 2°; 1951 óta működik), és három vidéki központban: 

Lyonban, CiermomÉ— Perrand- bán és Monpellierben folyik. Ide érettségi bizonyítvány, 

valamely előírt képesítő v izsga ( brevet supérieur)^ legalább 5 évi könyvtári gya

korlat, legalább 30 és legfeljebb 40 éves életkor alapján lehet felvételt nyerni.
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3EDz az oktatási forma az állami alkönyvtárosi -versenyvizsgára készit elő. A z  ok

tatás és a vizsga tárgyal: a könyvtárak igazgatása, a könyvtárak működése, bib

liográfia, a könyvkészités technikája és a választott idegen nyelv ( angol, arab, 

német, olasz, orosz vagy spanyol), A  vizsga Írásbeli és szóbeli. A z  állami ai~ 

könyvtárosok pályájuk során 3 osztályba sorolhatók beosztásuk és fizetésük 

( a kezdő és a legmagasabb szolgálati idő) szerint: a rendes osztályba 

( 608-1097 frank), a kiemelt osztályba ( 1159 frank) és osztályvezetők osztályá

ba (994—1279 frank). Érdemes összevetn i, ezeket az illetményeket a Főiskolát 

végzett s a tudományos dolgozók létszámába besorolt állami könyvtárosok ületmé- 

nyével, ami 1100-2500 frank között mozoghat, vagyis a főiskolások kezdő fizeté

se kb. a nnyi, mint az átlagos alkönyvtárosok legmagasabb illetménye. A  nem ál-
*lami könyvtárosok fizetése pedig általában - természetszerűen -  az állami al- 

könyvtárosokénál is kevesebb.

A  k ö z é p s z i n t ű  nem á l l ami  k ö n y v t á r o s o k  k é p z é s é b e n  ( 1951 óta 

működik) olyan könyvtárosok vesznek részt, akik olyan könyvtárakban dolgoz

nak, amelyek nem tartoznak a Könyvtárak Főigazgatósága közvetlen felügyelete 

alá, s akik érettségiztek, legalább két évi könyvtári gyakorlatuk van, s ezt meg

előzően legalább öt éven át előadói minőségben valamely városi adminisztráció bein 

dolgoztak*

A  tanfolyam Párizsban ( 61, rue de Richelieu, 2 ) és a hallgatók la kóhe

lyétől függően néhány szükséges vidéki központban működik. A  pályázóknak itt 

is felvételi vizsgát kell tenniük, tantárgyak a következők; a könyvtárak állami 

Irányítása, a könyvtárak szervezete és működése, bibliográfia, a könyvkészités 

technikája, egy választott idegen nyelv ( angol, német, olasz, orosz vagy spa

nyol). A  tanfolyam időtartama összesen 48-50 óra, amihez 120 óra könyvtári 

gyakorlat kapcsolódik. A  specializálódás lehetőségei: intézeti könyvtár, iskolai 

és  ifjúsági könyvtár, városi könyvtár, nyilvános olvasóterem.

A  francia könyvtárosképzés intézményei tehát ma már jól elhatárolt feladat-, 

körökkel, világosan körvonalazott fokozatosság szerint végzik  a feladatukat. Leg

magasabb fokú intézmény a Könyvtár őskép ző Főiskola felsőfokú tagozata, ez 

után következik a Sorbonne-on működő École des Chartes, majd az állami al- 

könyvtárosok szakképzését ellátó szaktanfolyam, végül a nem állami könyvtáro

sok képzését végző tanfolyam. Valamennyi oktatási forma rendszeres látogatása 

kötelező s a megszerezhető oklevél vagy bizonyítvány képesítő hatálya, s vele 

kapcsolatban a munkaköri besorolás ( cím és fizetés) tisztázott. K ivéve a koráb

bi legmagasabb képesítést, az École des Chartes-ben szerezhető licence-ot, ami 

ma már csak á főiskola elvégzésére, levéltári vagy nem állami könyvtárosi elhe

lyezkedésre jogosít. Nem kis tanulság, hogy a világ egyik legrégibb és iegtekinté-*
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lyesebb egyetemét a saját konzervativizmusa megfosztotta attól, hogy a fejlődéssel 

lépést tartson, s egy gyors fellendülésnek induló életpályára: a tudományos szak

képzettséget igénylő könyvtárosi munkakörökre a felsőfokú szakemberképzés fel

adatát korszerű szinten egészében vállalja és ellássa. Valószínű, hogy az egyes 

oktatási intézmények feladatköre és munkája is, az egymással való kapcsolatuk 

és egymáshoz viszonyított jogállásuk is még továbbfejlődik, ezért érdemes lesz 

továbbra is figyelemmel kisérni és a leszűrhető tapasztalatokat itthon is hasznosi- 

tani.

Bifoliotheque N ation a ie . N em zeti K ö n y v tá r

A  franciák világhírű nemzeti könyvtára meglehetősen ismert intézmény. E- 

gyesiti magában a hatalmas modem gyűjtemények és a történeti tárak egész so

rát, sőt más nem könyvtári gyűjteményeket is (pl. az éremtárai). Kiállítási he

lyiségei maguk is építészeti műemlékek. Kiállításai rendszerint közérdeklődést 

keltő esemény számba mennek, miután a könyvtári kiállításoknak a témái orszá

gos vagy egyetemes jelentőségűek. Mindezekről egyenként vagy a könyvtár e— 

gészéről a könyvek, cikkek egész sora szól, ezért a részletes leiró ismerte

tésre nincs szükség. Mindenesetre.- néhány figyelmet érdemlő részletet mégis 

célszerű vele kapcsolatban is kiemelni.

'Tanulságos mindenek előtt, hogy a műemlék-épületek egész csoportját, 

amelyek eredetileg több kisebb különálló palotaként épültek fel, hogyan lehet az 

épületek, épségben hagyásával egy nagy nemzeti intézmény számára viszony

lag elfogadhatóan felhasználni. A  könyvtár egyes történeti tárai stílusosan he

lyezkednek el a XVEL századi palotában* A  modern részek elhelyezését az ud

varok beépítésével oldattá k meg. Ma már persze nemcsak a raktárak, de az ol

vasótermek is szükek. Éppen ezért nagyon érdekesek azok a törekvések, ame

lyek a könyvtár korszerű továbbfejlesztését tűzték ki célul. A  könyvtár a mai 

 ̂elhelyezésében is jól ki tudja elégíteni a kutató munka legmagasabb igényeit. 

Nehezen vagy már sehogy sem tud azonban megbirkózni az igényes tájékozódás 

tömeges követelményeivel, a gyakorlati szakemberek, kezdő kutatók, egyetemi 

hallgatók, újságírók, filmesek, rádiósok nagy tömegben jelentkező igényeivel.

Ezért azt tervezi, hogy a kétféle kutatási és tájékozódási igényt, amely most ' 

zavarja egymást, a közeljövőben elválasztja egymástól. A  szomszédos e la 

vult központi vásárcsarnok lebontása és az egész városrész ujj árrendezése 

és újjáépítése során ( mintegy 60 hektár) egy hektárnyi területű parkban uj tu-

397



domáriyos nagy könyvtárat szeretne épiteni, amely az állomány legújabb részét, 

valamint a hírlap^ és i.olyó irattár modem részét tenné széles olvasórétegek szá

mára hozzáférhetővé. Ez a hatalmas modem könyvtári. tájékoztató központ egy

ben tehermentesítené a mai részek, forgalmát. Ezzel a megoldással az o lvasó

tömegek is, a könyvtár is jól járna*

Szembetűnő az is, hogy a francia könyvtárügyben milyen nagy' súlya van 

a Bibliothéque Nationale-nak* Főigazgatója egyben a Könyvtárak Igazgatóságá

nak is igazgatója* A  kutatásban, a szakmunkák kiadásában, a módszerek kidol

gozásában, a könyvtárosok képzésében stb. vezetőszerepet tölt be. Ha híven 

őrzi is hagyományait, nem riad vissza  a kezdeményezéstől* Lehet, hogy ebben 

nagy szerepe volt a most nyugat ormiba vonult Főigazgatónak: Julién Cain-nek, 

aki hosszú időn át kiemelkedő szerepet töltött be a francia könyvtárügyben. De l 

az is lehet, hogy a kezdeményezés, az időszerű problémák kimunkálása az in

tézmény saját hagyománya* Mindenesetre a munkája jól példázza, milyen sok múl

hat a szakterület vezető intézményének eredményes munkáján.

A  Könyvtáron belül sikerültnek látszik a katalógusrendszemek és a tájé

koztató szolgálatnak elhelyezése a nagy olvasóterem alagsorában* Nem mostaná

ban, de utólag létesít ették, de mindenképpen jó megoldás. A  nagy olvasóterem 

közv etlen közelében van* A  keresők kényelmesen használhatják az összes ka -  

talógusokat, anélkül, hogy az olvasóterem csendjét zavarnák. Persze, ha az ol

vasóterem előtt, a mai előcsarnok helyén volna, még megfelelőbb lenne. De igy 

is jó megoldásnak bizonyult.

Hasonlóan előnyös a könyvszállitás gépesítése. A z  olvasóterem és a köz

ponti könyvraktár között elhelyezett csőposta és szállító szalagok gyorsan és fá

radság nélkül lehetővé teszik a hatalmas kiadványmenrryiség oda-visszaszáJJi— 

tását* Mindkét módosítás alapvetően javította meg a könyvtári állomány tömege

sen igénybe vett része; az óriási modern könyvgyűjtemények használatát.

Végül hazai szempontból kellemes volt hallani, hogy a kia dványcsere-osz- 

tályon régi ismerősünk: Mme Suzanne Honoré osztályvezető, aki 1960-bán a 

könyvtári cseréről Budapesten rendezett UNESCO konferencián részt vett, szíve—

■ sen emelte ki, hogy a Széchényi Könyvtárral kitűnőek a cserekapcsolatok*

Biblioth^ques de l’Université de Paris.
Párizsi Egyetem Könyvtára

A  francia körryvtárUgyb en ez idő szerint, a legnagyobb változás az egye

temi könyvtárak helyzetében és fejlődésében következett be. Ez természetes kö-
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veikezménye az egyetemek szervezetében és méreteiben beállott változásoknak*

A  francia egyetemek életében a második világhá ború 1 után döntő fordulat 

állott be. Egyrészt a világviszonylalbán is, amúgy is gyorsan növekvő felsőfokú 

szakemberszükséglet itt is jelentkezett, másrészt a nagyon hatékony családvédel

mi Intézkedések és  szociális gondoskodás eredményeként erőteljes népszaporu

lat állott be, s a kétto együtt szétfeszítette az iskolázás, igy az egyetemek régi 

kereteit is. Hozzájárult ehhez az egyetemi -reform is, amely az addig Lazább ta

nulmányi rendet kötöttebbé tette. így a korábbihoz képest egyszerre többszörösé

re nőtt az egyetemek intézményeit, igy könyvtárait is igénybevevő hallgatók és 

oktatók száma. Elkerülhetetlenné vált az egyetemek bővítése, sót uj egyetemek, 

karok létesítése országosan is, még inkább Párizsban, ahol a hallgatóság jelen

tős rés ze  tömörül* A z  egyetemek fejlődését szükségképpen követte az egyetemi 

könyvtáraké is. Annál is inkább, mert az egyetemi könyvtárak már a korábbi évt

izedekben sem feleltek meg a követelményeknek. Ráadásul többet közülük többé- 

kevésbé súlyos háborús kár is ért. így az újjáépítésüket, helyreállításukat minden

képpen el kellett végezni. ( Gaen, Strasbourg, Abc-Marseille, Lilié, Párizs-Orvosi 

Kar, Orsay, Nanterre, stb.)

A  helyzétet talán legszembetűnőbben a Párizsi Tudományegyetem keretében 

beállott változások jellemzik. A  Párizsi Egyetemnek jelenleg 130 000 hallgatója van, 

ezen belül a Sorbonne—-nák ( Irodalmi és Humántudományi Kar) csaknem 30 OOO. A  

létszám-növekedés üteme olyan erős, hogy komolyan számolnak azza l «tiz éven 

belül a hallgatók létszáma 220 000 körül lesz. Ehhez hozzá kell számítani több

ezer oktatót is. (Jelenleg 7000). De a lehetséges használók puszta számán ki- 

vüi Ügyelembe kell venni az egyes rétegek sajátos igényeit is. Ez idő szerint az 

egyetemi oktatás három tanulmányi ciklusban folyik. A z  L bevezető, alapozó cik

lus ( propédeutique, 1- 2 év) a választott alap ismereteket és a szükséges alap

os társtudományok ismerdanyagát nyújtja. A  IL a gyakorlati szakemberképzés cik

lusa (llcence, 2-4 é v ). A  HL a tudományos képzés ciklusa ( doctoraf, agrégation, 

1-3 é v ) . (A z  alacsonyabb szám a tanulmányi ciklusokra előirt minimális időt, a ma

gasabb évszám a hallgatók többsége számára szükséges időt je lz i ) .

A z  egyetem könyvtárait egyrészt a karok, másrészt a karokon belül a z  e- 

gyes ciklusok speciális igényei szerint igyekeznek kialakítani.

A  Párizsi Egyetemnek jelenleg 16 nagy kari könyvtára van. ( A  tanszéki 

03 intézeti könyvtárak nélkül.) 'Több, mint 550 könyvtári dolgozó teljesít szolgá

latot bennük* A z  egész könyvtári apparátust az igazgatóság ( administration) fog

ja' össze. A  költségek részben az igazgatóság, részben a karok költségvetésé

ben vannak előirányozva.

A z  egyetem nagyarányú fejlesztése természetszerűen a könyvtárak rend
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szerének nagymérvű bővítését és korszerűsítését tette szükségessé. A z  egyetem 

fejlesztése lényegében a karok, megkettőzésével megy végbe. A  párhuzamos ka

rok, közül az egyik Párizs belső területén marad, a másik a központtól 15-20 

kilométerre épült fel vagy van felépülőben* A z  egyetem régi épületében az Iro

dalmi Kar és  a Jogi Kar marad. A  két termeszettudományi kar mindegyike kor

szerű elhelyezést kapott. A z  egyik (a  régi) a Szajna partján # közel az egyetem 

hagyományos helyéhez az egykori Borpiac helyén, a másik Párizstól délre 

20 kjn- rejOrsayban, uj épületben. Már mindkettő működik. A z  Irodalmi Kar 

Párizs mellett Nanterre-ben már megkezdte működését, az uj Orvosi Kar Pári

zson kívül épül fel (északra, ill* keletre). Ha ezek is elkészülnek, 19-20 lesz 

az egyetem nagy1 könyvtárainak a száma. Esetleg több is, ha sikerül az egyes 

tanulmányi ciklusok könyvtári szükségleteit és igényeit jobban elkülöníteni egy

mástól,

A z  újonnan létesített kari könyvtárak mindegyike érdemes a tanulmányozás

ra. Méreteinél, korszerű berendezésénél és forgalmánál fogva mindegyik máris je 

lentős könyvtári létesítmény vagy hamarosan az lesz.

Orsay -ban  pL az uj Természettudományi Kar könyvtára nagyobb mint az

egyetemi központi könyvtárak általában. Igaz, méreteinél fogva az uj kar is felér

egy önálló egyetemmel. Csaknem 10 000 hallgatója van. A z  épület térfogata 
331500 m . Két nagy olvasóterme, külön folyóirat olvasó ja, kutató olvasója, mikro- 

film laboratóriuma és mikrofilm olvasója, könyvkötészete van. A  raktári polcok 

hossza 24 km. A z  uj egyetemi város kellős közepén, erdős, ligetes lanJkás doml 

oldalon van elhelyezve. Korszerű, szép modem intézmény, minden különösebb 

luxus nélkül. Egyetlen hibája, hogy máris kezd kicsinek bizonyulni. Szerencsére 

különálló épület, igy viszonylag könrryen bővíthető lesz.
4 *

Service d»Information Bibliographique 
de la  Direetion des Bibliothéques de 
Francé. Tudományos Könyvtárak Bib
liográfiai 'Tájékoztató Központja#

A  tudományos és szakkönyvtárak viszonylag nagy száma szükségessé tet

te egy tudományos tájékoztató központ létrehozását ( i 962 ) .  Ez számbaveszi a 

világ tudományos szakirodalmát, elsősorban a világnyelveken megjelenőket, de a 

többit is. A zt legalá bb egy példárryb an beszerzi. A  müveket központilag katalo

gizálja, szakozza és a könyvtárak számára szakértők véleményezése alapján 

bibliográfiai jegyzékbe foglalja. A  katalóguscédulákat a könyvtárak rendelkezése 

re bocsátja. A  könyvtárak a Tájékoztató Központ segítségét láthatóan szívesen  

fogadták. A z  ajánló jegyzékek nemcsak sok munkát takarítanak meg a körryvtá -



rak szerzeményezőinek, de a központ egyrészt hasonüthatailanul teljesebb körryv- 

tári források alapján válogathat, mint ahogy azt az egyes könyvtárak: tehetnék* 

Másrészt lényegesen emelhető a kiválasztás minősége a meghozatott kiadvány 

alapján és a szakértő vélem ényezése után, mint ahogy a címadatok után lehet

séges* De még további két előny is származik a Központ munkájából* Egyfelől 

a központi katalogizálás és cédulaszolgáltatás megkönnyíti és meggyorsítja a 

könyvtárak munkáját* Másrészt a megtekintésre beszerzett első példányokból kü

lön állományt hoztak létre a könyvtárközi kölcsönzés számára az Orsay-i Kari 

Könyvtárban, ami Így könnyebben átkölcsönözhető, mert nem kell kivonni a köny

vet valamely könyvtár állományából* Esetleg megrendelés előtt a megrendelő át 

is kérheti a müvet és betekintés után dönthet a vásárlásról, A  K özport munkája/ 

tudomá rryos és gazdasági szempontból egyaránt^ már eddig is előnyösnek bizo

nyult. Fokért azzal, hogy erősen javult a szerzem ényezés minősége* Egyben ol

csóbb is lett* Feleslegessé vált a bibliográfiai források egyrészének. tömeges be

szerzése. Kevesebb  a feleslegesen beszerzett mü. Csökken a feldolgozás költ

sége s létrejött a könyvtárközi kölcsönzés külön áüománybázisa* Valószínű, hogy 

ezek az előnyök nálunk is jelentkeznének* Érdemes volna tanulmányozni a Tá

jékoztató Központ működését*

Magyar szempontból két érdekes tapasztalatot kell megemlíteni* .Az egyik, 

hogy a Magyar Körryvészet összefoglaló köteteit ismerték és használják, va la 

mint a Szentrrdhályi- Vértessy féle bibliográfiai kézikönyvet nemcsak ismerték, de
.j

nagyra is értékelték* A  másik, hogy a magyar könyvkiadás más 1 tájékoztató a— 

nyagáről nem tudnak* Ezért láthatóan örültek* a Corvina és az Akadémiai Kiadó 

idegen nyelvű kiadványairól készített szép katalógusoknak és a Lcrvres de Hongrie 

1965. évi számainak* Ez az eset is mutatja, hogy ha kulturális propagandánk a 

külföld felé fejlődött is az utóbbi időben, még mindig sokat lehetne javítani rajta* 

A  magyar könyvkiadás külföldön is érdeklődést keltő kiadványait,* főkért az ide

gen nyelvüeket, az eddiginél sokkal haté konyábban kellene és lehetne terjeszte

ni, Nem elég a könyvkereskedelem utján való terjesztés* Nagyon fontos volna a 

" nagy fogyasztók": a könyvtárak, dokumentációs és információs központok rend

szeres tájékoztatása is. Érdemes volna ezeket országonként felderíteni, tájékoz

tató anyagokkal (prospektusokkal, könyvjegyzékekkel) ellátni, Bizonyos, hogy 

többet rendelnének és a magyar kultúra eredményeit is jobban számon tartanák.

Nyilvános Könyvtárak

Lényegében kétfélék: városiak és megyeiek*
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A  v á r o s i a k  túlnyomó többségükben régiek, még a francia polgári forrada

lom idején vagy ezt követően hoztak létre őket, az elkobzott földesúri és egyházi 

kézirat- és könyvgyűjtemények jelentős részének az átengedésével. Jelenleg a 

számuk meghaladja az 55Q-et. Közülük 46 un* kiemelt. Főként a legértékesebb tör

téneti gyűjteményekkel rendelkezőket emelték ki. A  kiemelésben tehát a muzeális 

értékek1 védelmének a szempontjai a döntők. A  városi könyvtárak olvasóközönsé

ge  viszonylag szűkkor u, elsősorban a jobbmódu polgárság közül kerül ki. Leg

újabban erősen korszerűsödnek. Több szép uj épületet és berendezést kapott. 

(Beauvais, Brest, Caen, Chartres, Douai, Tours,stb.) \-

A  m e g y e i  könyvtárak újabb keletűek. Lényegében olyan központi könyvtárak, 

amelyek egy-egy megye területén ^ibHobuszok és letétek utján próbálnak gondos

kodni azoknak a helységeknek az olvasási igényeiről, ahol városi könyvtár nincs. 

Eddig a 90 megyének valamivel több, mint a felében: 53-ban jött létre megyei köz

ponti könyvtár. Valamennyi 1945 óta. Ebből 37 az állami támogatással, 16 pedig a 

megye saját erőforrásából. Ma még meglehetősen szerény keretek között s sze

rény eredményekkel működnek.

Franciaország középső megyéiben 3 városi könyvtárat, két megyei központi 

könyvtárat, 2 városi fiókkönyvtárat és a bibliobusz munkáját néztük meg Chartres- 

ban, Tours-ban és környékén, valamint Bourges-baru Mindegyik más jellegű volt 

a magia nemében, mindegyik érdekes tanulságokat nyújtott. Fő eszközük a biblio

busz , amit vagy közvetlen kölcsönzésre ( ez a ritkább), vagy pedig letéti anyag 

szállítására használnak* A  buszok többnyire nem újak és kisebb méretűek.

^Chartres — Városi Könyvtár

Chartres 50 OOO, lakosú, ősrégi kulturális gócpont. Gyönyörű katedrálísa és 

szép múzeuma van. Könyvtára 15 000 kötetes volt. Sok muzeális értékű kézirattal 

és régi, ritka könyvvel. Ezt azonban a második világháború alatt bombatalálat 

érte. Kevés kivétellel elpusztult az egész állománya. Nyilván ezért nem került be 

a kiemelt könyvtárak közé. Kétemeletes, szép uj épületben van* A  földszinten a 

szabadpolcos kölcsönző és gyermekolvasó, hírlap- és folyóirat olvasó, az első el

méleten a felnőtt olvasó 50 ülőhellyel, kiállítási terem, helyismereti gyűjtemény,

' hivatali helyiségek, a második emeleten pedig a klubhelyiség és a főkönyvtáros 

lakása helyezkedik el. A  raktár 6 szintje az épület hátsó homlokzatát egészében 
elfoglalja* 200 000 kötet fér el benne, A  könyvtár átgondoltan megépített, tágas, 

világos, tiszta, jól működő Intézmény. A  lakosság ma még nem veszi túlságo

san igénybe. Fiókkönyvtára nincs. A  megye könyvellátásában nem vesz részt. 

Modem épületben, uj könyvtár, de ma még nem vállal és végez több olyan funk

ciót, amit pedig más hozzá hasonló városi könyvtárak sikeresen ellátnak.
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Bourges -  Vár ősi Könyvtár
A

Bourges 60 000 lakosú varos. Régi művelődési központ* Világhírű katedrá- 

lissal, országos hírű modern művelődési házzal. A  könyvtár egy XVIL századi 

palotában kapott helyet. A z  épület egy könyvgyűjtő orvos ajándéka* A  palota 

k iegészítése és  berendezése kitünően sikerült. Belső rendje természetesen népi 

annyira célszerű, mint a most épült könyvtáraké, de így is megfelelő. Könyv- és 

kézirat ritkaságai híresek. Számottevő részűk az egykori Versailles-i palota 

könyvtárából való. Szabadpolcos kölcsönzője, szép oiv asóterme, gyerekolvasója 

van* Helyet adott a megyei központi könyvtárnak is, amely különálló intézmény

ként működik. Bibliobuszokon cseréli a helyi letéteket* A  vidéki letéti állomány 

változatos és vonzó, de letétek nem pótolják a helyi községi könyvtárakat. A  

helyi törzsállomány és az időnként cserélhető letéti anyag együttesen hozhat

nak optimális megoldást, de ez itt egyelőre nem látszik megvalósíthatónak.

Tours és környéke. -  Városi Könyvtár

Tours a Loire vidék egyik legnagyobb városa. Rejlett iparral, kereskede

lemmel, most alapított egyetemmel, híres borvidék közeppn* A  lakosság száma 

120 OOO. A  régi könyvtár a város szá m ott evő részével a második világháború 

alatt elpusztult. E>e itt a muzeális gyűjtemények ar . ga jórészt megmenekült.

A  szép, tágas uj épületben ma négy könyvtár működik, amelyek közül há

romnak azonos vezetője van: a városi központi könyvtárnak, a megyei központi 

könyvtárnak és a központi iskolai könyvtárnak. Mint különálló intézmény egyelő

re az uj egyetem uj könyvtára is itt van elhelyezve. A  városi központi könyv

tár elhelyezése és  berendezése mintaszerű. Szabadpolcos kölcsönzője, gyermek^ 

ifjúsági részlegei, olvasótermei, klubszobái a legkorszerűbb elvek szerint léte

sültek és működnek. A  város külső területein több kisebb-nagyobb, jól dolgozó 

fiókkönyvtára van. Úgy látszik a Tours-i Városi Könyvtár egyike a legjobbaknak.

Figyelmet érdemel, hegy a városi könyvtár megoldotta a helyi iskolai 

könyvtárak központosítását és az iskolások központi ellátását. * A z  iskolák könyv

tárait összevonták, az á Uományt felfrissítették, és havonta egyszer meghatározott 

menetrend szerint szabadpolcos bibliobusszai viszik el a könyveket a tanulók

nak. Itt a tanulók személyesen választják ki az olvasmányokat és  az  osztályban 

^gy hónapig egymás között cserélik. Majd egy hónap múlva együtt adják vissza. 

A z  elgondolás bevált. Kisebb állömánnyal nagyobb olvasási forgalmat értek el.

Fz a megoldás olcsóbbnak és hatékonyabbnak is bizonyult.

Sikeresnek Ígérkezik a megye könyvtári ellátására szolgáló szervezet is. 

í^égy helyen,mégpedig Toursbon a megye székhelyén, valamint 3 járási székhe-
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lyen központi állományt létesítettek, amit menetrend szerint közlekedő bibüobuszok- 

ról közvetlenül kölcsönöznek a községekben* A  bibliobusz hangszórón jelzi a 

megérkezését a kijelölt megállóhoz* A z  olvasók felszállnak és kiválasztják az uj 

könyveket, addig a könyvtáros, aki egyben sofőr is f lebonyolítja a kölcsönzési 

adminisztrációt* Ez a megoldás elég gyér forgalmat ér el* Nem pótolja a helyi 

könyvtárat* Ezért a nagyobb helységekbe letéti állományt is visznek* Önálló köz

ségi könyvtár még viszonylag nagyobb városias településeken sincs. ( Pl* Vouv- 

ray-ban sem volt, pedig csaknem 4000 lakosa van)*

A T o u rs - i Városi Könyvtár eredményeit ügyes szervezéssel, többrendbeli 

központosítással, a különböző könyvtárak együttműködésével, viszonylag nagy 

számú bibliobuszával (5 ) és nem utolsósorban a könyvtárosok lelkes munkájá

val éri el* Mindezt nem lehet az elérhető legjobb eredménynek tekinteni, de két

ségtelen, hogy ez idő szerint a hasonló jellegű könyvtárak közül a legtöbbre ju

tott.

*#
• *

A  beszámolóban érintett intézményekről csaknem minden esetben részletes 

dokumentumok (ismertetők, rendeletek, beszámolók stb.) állnak rendelkezésre a 

Könyvtártudományi Szakkönyvtárban* Ezért a beszámoló seholsem törekszik tel

jességre. Csak azokat a tényeket, adatokat, tapasztalatokat és problémákat eme

li ki, amelyek az intézmény ismeretéhez nélkülözhetetlenek, vagy amelyeket a 

helyszíni látogatás során adott szóbeli tájékoztatásokból szereztünk, illetőleg 

amelyek magyar szempontból a legtöbb érdeklődésre tarthatnak számot.
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