
. VALLIRKOSKI, J.i The microfll- 
ming of newspapers in Finland, = Lib- 
ri, 1959* 9.v. X.no. 38-44.p.

KLEPPA, P.: Filmingen av aviser 
ved Universitetsbiblioteket i Oslo.
= Bibliotek og Forsking, 1962. 64—
73. p.

PRINÉT. J» s Conservation et re- 
production des revuea et des jour- 
naux* Association ponr la Conserva
tion et la Reproduetion Photogra- 
phique de la Presse. = Bulletin des 
Associations Xnternationales des D q -  
cumentalistes, 1962. l.no. 17-19.p.

Mikrofilmarchiv dér deutsch— 
sprachigen Presse gegriindet, •= Zeit- 
schrift für Bibliothekswesen und 
Bibliographie, 1965. 4.no.263-264.p.

6. A laminálásra vonatkozóan ma 
már jelentős, a szakirodalomban is 
rögzitett tapasztalat áll rendelke
zésre. Számunkra a legtanulságosabb 
az alábbi tanulmányban ismertetett 
tevékenységi

VERONA, Éva: ffber die Restau- 
rierung von Zeitschriftenbestanden 
in dér National— und Universitats- 
bibliothek in Zagreb. = Zentral- 
blatt für Bibliothekswesan, 1963. 
I0.no. 433-443.P.

Igen világosan fejti ki ezen el
járásmód évtizedes gyakorlatét az aláb
bi kladványs

The method of restoring deterio— 
rated documents. W.J» Barrow State 
library Building. Richmond, Virginia,
1966. 20 p.

Ugyancsak nagy haszonnal forgat
hatjuk: a szovjet eredményeket össze
gező kötetet:

0 szohranenil bumagi proizvedenij 
pecsati i rukopiszej. Szbornik meto— 
dicseszkih sztatej. Leningrad, 1963. 
Bibi. im. Szaltttkova-Scsedrina, 96 p.

7. RAUX, H.: La restauration des 
journaux pár "Sériecollage". = Bull. 
des Bibi. de Francé, 1961. ll.no, 
535-337.p.

8. A hirlapok használatát 1965- 
ben korlátozta először a könyvtár. Az 
ekkor hozott intézkedések azonban nem 
bizonyultak elegendőnek, ezért 1968 
szeptemberében újabb szigorításokat 
kellett bevezetni. A régi újságok hasz
nálatát jelenleg a Művelődésügyi Mi
nisztérium Könyvtárosztálya 80.547/1969. 
számmal jóváhagyott szabályaink hatá
rozzák meg.

KÖNYVTÁRI TÖRVÉNYEK III.

Előző két számunkban Dánia és Finnország, ill, Lengyelország és az NDK 
könyvtári törvényeit ismertettük. Az alább bemutatandó dokumentumok ezúttal három olyan ország — Anglia, Kanada és Bulgária - könyvtárügyébe engednek 
betekintést, amelyek egészen különböző társadalmi, történelmi és földrajzi 
(települési) adottságok között fejlődtek. Itt hívjuk fel a figyelmet a je
len szám más helyén közölt könyvismertetésre, amely a Szovjetunió könyvtá
ri törvényhozásáról nyújt némi áttekintést.

A n g l i a  könyvtárügyének fejlődését eddig elaprózottsága fékezte.
Az 1850* évi első könyvtári törvény a közigazgatási egységeket Önálló könyv
tárfenntartói hatáskörrel ruházta fel. A megyék (grófságok) tanácsiéi csak 
1920-ban kaptak ilyen hatáskört, de csak azokra a területekre nézve, ame
lyeken nem működött helyhatósági könyvtár. Az autonómiájukat féltve őrző he
lyi hatóságok tekintélyes része pedig akkor sem ruházta ét könyvtárienntar— tási jogait a megyei tanácsra, amikor már nyilvánvaló volt, hogy a megyei könyvtári szervezet lényegesen előnyösebb szolgáltatást biztosit s község 
lakossága számára.

Az uj törvény felügyeleti jogot ad a Közoktatási Minisztériumnak a könyvtárak fölött, s csak azoknak a helyi hatóságoknak engedi meg önálló könyvtárak fenntartását, amelyek biztosítani tudják a megfelelő szolgáltatásokat. Maga a törvény nem határozza meg e szolgáltatások normáit, de irányadónak számit a törvény alapjául szolgáló bizottsági jelentés álláspontja} 
eszerint a kcnyvtárfenntartó hatóságnak 1000 lakosonként évente legalább 250
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könyv (ebből 90 szakkönyv), de összesen évente legalább 7200 könyv beszer
zéséről kell gondoskodnia. Lényegében a 40 000 lakosú városok* nagyvárosi 
kerületek azok a legkisebb közigazgatási egységek, amelyek már tarthatnak 
fenn könyvtárat. A személyzeti norma: 2500 lakosonként 1 alkalmazott, ezen 
belül 40 százalék szakképzett munkaerő.

Az 1964. évi törvény könyvtári és múzeumi törvény; az alábbiakban csak 
elBŐ, a közművelődési könyvtárakkal foglalkozó 11 paragrafusából közlünk 
■ részleteket. A 12-15. § a múzeumokra és képtárakra vonatkozik, a 16—26. § 
általános rendelkezéseket tartalmaz.

K a n a d á b a n  a tartományok (államok) saját törvényhozásuk kereté
ben szabályozzák a könyvtárügy szervezetét Is. Ilyen pl. Dntapio állam könyv
tári törvénye (The Public Libraries Act, 1966,), amely magyarul is olvasha
tó a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban (F 5985 számon), a Büchereigesetze
III. füzetében (helyrendi száma 2-2545/3) közölt német szövegből készült for
dításban* A jogi és pénzügyi kérdéseket aprólékosan szabályozó törvény he
lyett azonban hasznosabb egy másik, bár csak félhivatalos kanadai dokumen- 
.tumot bemutatunk: a Kanadai Könyvtári Szövetség 1967. évi kongresszusán el
fogadott, a közművelődési könyvtárügyre vonatkozó irányelveket. Ezek a tény
leges adottságokhoz kapcsolódva tisztázzák elvileg a közművelődési könyvtár
ügy feladatait és fejlődésének útját, amellett képet adnak a könyvtári mun
ka szervezeti formáiról, a kis könyvtárak könyvtári rendszerbe való összefo
gásának szükségességéről, a helyi, tartományi és szövetségi szervek egy
mást kiegészítő tevékenységéről.

B u l g á r i a  könyvtári életének eredeti jelensége a csitaiiste: nem— , 
csak könyvtár, hanem művelődési otthon is. A csitalisték és egyéb népművelési 
intézmények fenntartásának sajátos módszerét rögzíti több minisztériumnak és 
más központi szervnek 1968 végén kiadott határozata: a költségek fedezését 
a helyi gazdasági egységek — mezőgazdasági és ipari üzemek, szövetkezetek — 
vállalják.

*“>

Az alább közölt szövegek forrásai:
1. Public Libraries and Museums Act 1964. Chapter 75. London, Her 

Majesty*s Stationery Office, é.n. 21 p. Helyrendi száma a Könyvtártudomá— 
hyi Szakkönyvtárban 3-2458. Német fordítása ugyanott 2-2543/2 számon (Btt- 
chereigesetze II., Bibliotheksdienst, Beiheft 22. 9-25. p.)» magyar fordí
tása F 3984 számon található.

2.Public Library Standards. Compiled by a Project Committee of the Cana- 
dian Library Association. Ottawa 1967. 23 p. Helyrendi száma a Könyvtártu
dományi Szakkönyvtárban 4-2753. Német fordítása (Büchereigesetze III., Bib— 
Üotheksdienst, Beiheft 35. 3-16. p.) ugyanott a 2-2543/3 számon, magyar 
fordítása pedig F 3985 számon található.

3. Hesenie na Komiteta za Izkusztvo i Kultúra... otnoszno: finanszi- 
raneto i podobrjaneto na materialno-tehnicseszkata baza na kulturno-prosz- 
vetnite insztituti ... = Bibliotekar (Szófia) 1968, 12. no, 6-8. p. Magyar
fordításának helyrendi száma F 3986.

Mindhárom dokumentumot erősen rövidítve közöljük. A kihagyásokat pon
tozással jelöltük. Ahol egy-egy paragrafus szövegét teljesen elhagyjuk, tar
talmát zárójelben foglaljuk össze.

A n g l i a  é s  W a l e s

Közművelődési könyvtári és múzeumi törvény, 1964

Törvé n y ,  melynek az a rendeltetése, hogy az Angliában és Walesben a 
helyi hatóságok által biztosított közművelődési könyvtári szolgáltatásokat 
az oktatásügyi miniszter (Secretary of State for Education) felügyelete alá 
helyezze, uj x^endelkezéseket hozzon e szolgáltatások szabályozása és javitá—

15



sa végett, valamint múzeumoknak és képtáraknak e hatóságok által való léte
sítésére és fenntartására nézve a e feladatokkal kancsolatos egyóh ügyek
ben. (1964. julius 51.) ...

A K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I  KÖNYVTÁRÜGY

1, §. A könyvtári szolgáltatások fel
ügyelete a miniszter által
1. Jelen törvény életbelépésé

től fogva a miniszter feladata,hogy 
felügyeletet gyakoroljon az Anglia 
és Wales helyi hatóságai (local au— 
thorities) által nyújtott közműve
lődési könyvtári szolgáltatások fö
lött, s előmozdítsa ezek fejlődé
sét. Biztosítania kell, hogy a ható
ságok ellássák feladataikat a könyv
tárügy terén.,,
2. §« Könyvtári Tanácsok

1. Két Könyvtári Tanácsot (Li- • 
brary Advisory Council) kell létesí
teni, egyet Anglia..., egyet pedig 
Wales..* számára. Ezeknek tanácsok
kal kell•ellátniuk a minisztert 
minden, könyvtári intézmények léte
sítésével vagy használatával kapcso
latos ügyben.*.

2* A két Tanács tagjait a mi
niszter nevezi ki; a Tanács egyik 
tagját elnöknek, a minisztérium e— 
gyik tisztviselőjét pedig titkárnak 
nevezi ki.,.
5.§. Regionális könyvtárközi együtt

működési tanácsok 1
1. Jelen törvény életbelépése 

után a miniszter a lehető legrövi
debb időn belül könyvtári régiókra 
(llbrary region) osztja fel Anglia 
és Wales egész területét.

2, A miniszter mindegyik régió 
számára, az illetékes könyvtáriéiul— 
tartó hatóságokkal (llbrary autho— 
rities) folytatott tanácskozás után, 
irányelveket dolgoz ki. Az irányel
vek az alábbi teendőkre vonatkoz
nak:

a) Regionális könyvtári taná
csok (llbrary council) létesítésére, 
összetételére és működésére. E taná
csok részben olyan személyekből áll
nak, akik a régióhoz tartozó könyv
tárfenntartó hatóságok mindegyikét 
külön-külön képviselik, részben pe
dig más, az irányéi vekben meghatá
rozandó személyekből. Az a felada
tuk, hogy gondoskodjanak olyan meg
egyezések létrehozásáról és végre
hajtásáról, amelyek megkönnyítik e 
hatóságok együttműködését egymással

és egyéb, a régión belüli és kívüli 
szervekkel, amelyek a könyvtárakkal 
kapcsolatos tevékenységet fejtenek ki.

b) Intézkedésekre'annak érdeké
ben, hogy mindegyik hatóság eledet te
gyen a regionális könyvtári tanács ál
tal vele sz emben támasztott igények
nek, beleértve a könyvtári tanács fenn
tartási költségeihez való hozzájáru
lást ...
4. §. Könyvtárfenntartó hatóságok és

könyvtári körzetek
1. A jelen törvény rendelkezései 

értelmében az alábbi helyi hatóságok 
lesznek könyvtárienntartó hatóságok:

a) a megye (county) vagy megyei 
jogú város (county borough) tanácsai
, b) mindegyik londoni városrész 
(London borough) tanácsa és a londoni 
City tanácsa;

c) a járási jogú város (non-county 
borough) vagy a városi kerület taná
csa, amennyiben ez a törvény életbe
lépéséig könyvtárfenntartó hatóság 
volt, vagy amennyiben a miniszter a
6.§ 5. pontja értelmében ilyennek el
ismerte; minden egyéb hatóság viszont, 
amely eddig könyvtárfenntarto hatóság 
volt, a jelen törvény életbelépésekor 
elveszti ezt a jellegét.

2. A könyvtárienntartó hatóság 
ezt a hatáskörét olyan könyvtári kör
zetben (llbrary'area) gyakorolja, amely 
megegyezik közigazgatási hatáskörének 
területével...
5. §. Egyesitett bizottságok

1. A miniszter két vagy több könyv— 
tárfenntartó hatóság hozzájárulásával 
ezekből rendeletileg egyesített bizott
ságot (joint board) létesíthet; ... ez 
a bizottság lép az illető hatóságok 
helyébe mint könyvtárienntárté ható
ság ...
6. §. Külön rendelkezések a járási jogú

városokról és a városi kerületek
ről
1. Amennyiben... egy járási jogú 

város vagy egy városi kerület taná
csa... könyvtárfenntartó hatóság..., 
de a város vagy kerület lakossága a 
törvény életbelépésekor vagy a 10 éven—
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Jcént esedékes revízió alkalmával.*, 
nem éri el a 40 000 főt, ... a mi
niszter az illető városi vagy kerüle
ti tanács meghallgatása után, ... ha 
ezt az ottani könyvtári szolgáltatá
sok Javítása szempontjából celszerü- 
nek itéli, rendeletileg megszüntethe
ti az illető hatóság könyviárfenntár
tól hatáskörét...

3. Amennyiben egy Járási Jogú 
város vagy egy városi kerület’taná
csa a revízió időpontjáig nem volt 
könyvtárienniártó hatóság, de az il
lető közigazgatási egység lakossá
ga... eléri a 40 000 főt, a minisz
ter, a tanács kérésére, 6 hónapon he
lül könyvtárfenntartó hatóságnak is
merheti el ezt a tanácsot...

4. Mielőtt a miniszter az ilyen 
kérelemnek helyt ad, ki kell kérnie 
az illetékes megyei tanács, illetve 
... egyesitett bizottság véleményét.

5. A Járási Jogú város vagy a 
városi kerület tanácsa elhatározhat
ja, hogy feladja könyvtárfenntartói ' 
hatáskörét; amennyiben ezt a határo
zatot a miniszter rendeletileg meg
erősíti, az illető tanács könyvtár- 
fenntartói hatásköre megszűnik...
7.§, A könyvtárfenntartó hatóságok

általános kötelességei 1
1. Minden könyvtárfenntartó ha

tóság köteles gondoskodni átfogó és 
hatékony könyvtári szolgáltatásról 
mindenki számára, aki ezt igényli,
s ennek megfelelő munkaerők alkalma
zásáról, épületekről, berendezésről 
s ezek karbantartásáról, könyvekről 
és egyéb anyagról stb

Megjegyzendő, hogy bár az ille
tő hatóságnak Joga van bárki számára 
kölcsönözni könyvet és egyéb anya
got, ezt csak azok számára köteles 
megtenni, akik az illető könyvtári 
körzetben laknak, dolgoznak vagy ta
nulnak,

2. Az előző pontban emlitett kö
telességek teljesítése szempontjából 
különösen kívánatos, hogy a könyvtár
fenntartó hatóság

a) gondoskodjék — megfelelő 
könyvállomány beszerzése, más könyv
tárfenntartó hatóságokkal kötött 
szerződések és egyéb intézkedések ré
vén - arról, hogy olyan mennyiségű, 
választékú és minőségű könyv és más 
nyomtatvány, kép, hanglemez, film ás 
egyéb anyag legyen kikölcsönözhető 
vagy hozzáférhető, amely kielégíti 
mind a felnőttek, mind a gyermekek 
általános és speciális szükséglete
it;

b) ösztönözze arra mind a fel
nőtteket, mind a gyermekeket, hogy 
teljes mértékben használják ki a könyv
tári szolgáltatásokat, s adjon ehhez 
segítséget nekik, beleértve a szüksé
ges bibliográfiai és egyéb informá
cióknak rendelkezésükre bocsátását...
8. §. A könyvtárhasználati dijak

korlátozása
1. A könyvtárfenntartó hatóság 

a Jelen cikkelyben megszabott kivé
telektől eltekintve semmiféle dijat 
nem szedhet könyvtári szolgáltatá
sainak igénybevételéért (legfeljebb 
más könyvtárienntarté hatóságtól).

2. Az alábbi esetekben szedhet - 
a miniszter által maximált — dijats

a) az olvasók értesítéséért ar
ról, hogy az általixk előjegyzett 
könyv vagy egyéb anyag rendelkezé
sükre áll;

b) a könyv vagy egyéb anyag köl
csönzési határidejének túllépéséért.

3. Nem szedhet dijat... a nyom
tatvány egészéről vagy egy részé
ről fényképészeti vagy egyéb utón ké
szült reprodukciók kölcsönzéséért.

4. Dijat szedhet katalógus, mu
tató vagy egyéb anyag átengedéséért, 
amennyiben ez az igénylő tulajdoná
ba megy át...
9. §. Hozzájárulások és segélyek

1. A könyvtárienntarté hatóság 
hozzájárulhat egy másik könyvtárfenn
tartó hatóság vagy bármely más sze
mély költségeihez, amennyiben az a 
nyilvánosság számára könyvtári szol
gáltatásokat nyújt.

2, A miniszter segélyben része
síthet bármely testületet, ha az olyan 
katalógusokat vagy indexeket vezet, 
amelyekből minden könyvtárfenntarto 
hatóság információkat szerezhet, vagy 
egyéb olyan szolgáltatásokat bocsát 
rendelkezésükre, amelyek segítik őket 
a 7*§ 1* pontjában Jelzett felada
taik ellátásában.
10. §. A miniszter Jogai mulasztások

esetén
(Amennyiben a könyvtárienntarté 

hatóság nem teljesiti kötelességeit, 
a miniszter megfelelő vizsgálat után 
felszólítja a mulasztások pótlására, 
s ha ez a felszólítás hatástalan ma
radj megfoszthatja könyvtárfenntartói 
hatáskörétől.)
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11. §. Kiegészítő rendelkezések az al— ruházásának mádja átkán az esetben, 
kalmazottak, vagyontárgyak és ha a könyvtár más fenntartó hatóság- 
kötelezettsegek átadásara vonat- hoz kerül át.) 
kozólag

(A dolgozók jogainak védelme, a 
vagyontárgyak és kötelezettségek át-

K a n a d a

Irányelvek a közművelődési könyvtárügy fejlesztésére, összeállítot
ta a Canadian Library Association külön bizottsága,

1967.

1. A KÖZ MŰVELŐDÉS I KÖNYVTÁRI 
szolgáltatásoknak Kanadában mindenki 
számara hoszáférhetőnek kell lenni
ük. . .

A közművelődési könyvtár... in
gyenes szolgáltatásokat nyújtó ... 
elsősorban az adókból fenntartott in
tézmény*

II. MINDEGYIK TARTOMÁNYBAN (pro- 
vince) állandó jellegű törvényes a- 
lapot kell biztosítani a közművelő- . 
dési könyvtári szolgáltatások létre
hozásához, megszervezéséhez és pénz
ügyi támogatásához...

2. Mindegyik tartományban spe
ciális törvényes rendelkezéssel 
kell...

e) könyvtári rendszerek létesí
tését és fejlődését biztosítani.

A könyvtári rendszerek (library 
Systems) olyan munkatervre épülő 
szervezetek, amelynek keretében a könyvtári egységek együttműködnek 
egymással, célszerűen megosztva a feladatokat és az erőforrásokat.

III. MEGFELELŐ PÉNZÜGYI TÁMOGA
TÁSRÓL kell gondoskodni a közművelő
dési könyvtári rendszer számára.

1. A tartományi és helyi ható
ságoknak közösen kell fedezniük a 
megfelelő közművelődési könyvtári 
rendszerek fenntartásának költsége
it. A tartomány részesedésének leg
alább az összes költség felét ki 
kell tennie.

2. A könyvtári rendszer fejlő
désének serkentése érdekében.a tar
tományi segély juttatását olyan 
könyvtárakra kell korlátozni, ame
lyek szervezetük, szolgáltatásaik és 
a helyi anyagi támogatás szempontjá
ból az előírásoknak megfelelnek.

,IV. AZ ÁLLAMPOLGÁROK KÖNYVTÁRI 
ELLÁTÁSÁT első fokon a lakóhelyükön

működő közművelődési könyvtár bizto
sítsa, amely könnyen elérhető és amely 
a vállalt szolgáltatásoknak megfele
lő állománnyal rendelkezik...

V. KÖNYVTÁRI RENDSZERBE kell 
•egyesíteni a közművelődési könyvtá
rakat .

1. A helyi könyvtár (community 
library) legyen könyvtári rendszer 
része, hogy túlságosan nagy saját kih
alások nélkül is hatékony szolgál
tatásokat nyújthasson,

2. A modern társadalom olyan köz
művelődési könyvtári szolgáltatást 
igényel, amelynek a költségeit kis 
közigazgatási egység nem tudja fedez
ni. Legalább 50-100 000 főnyi lakos
ság szükséges ahhoz, hogy az elfo
gadható szolgáltatási szintet gazda
ságosan biztosíthassák...

5. A könyvtári rendszernek az 
adott területen minden szolgáltatást 
koordinálnia kell;

a) tartson fenn központi ka
talógust. .,,

b) egységesítse a kölcsönzési 
elveket és eljárásokat,

c) tegye lehetővé az anyagok 
kicserélését vagy továbbadását a te
rület könyvtárai között,

d) gondoskodjék a terület 
könyvtáraiban dolgozóknak a tovább
képzéséről.

VI. A RENDSZER KÖZPONTI KÖNYVTÁ
RA egészítse ki a helyi szinten nyúj
tott szolgáltatásokat.

1. A központi könyvtár központi 
helyen működjék, és álljon rendelke
zésére a terület minden lakosának.

2. Állománya legyen átfogó, hang
súlyozza a terület számára különösen 
jelentős témákat.
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