
gyaldt említem, továbbá azokat, amelyek a FID és az.UNESCO idevágd szemi
náriumait ismertették.

A b i b l i o g r á f i a i  bizottság gazdag programjában két magyar re
ferátum is sz e rep e lt - SZILÁGYI Tiboré "Az ajánld bibliográfiától a b ib lio 
gráfiai kalauzig" és ISZbAI Zoltáné "A helyismereti b ib liográfia i rminb Ma
gyarországon" cimmel.

A k ö n y v t á r e l m é l e t i  bizottsághoz hat ország szakértői nyúj
tottak be dolgozatokat arrdl a problémárél, hogy milyen helyet foglal el a 
könyvtártudomány az adott ország tudományos életében és rendszerében.

GOMBOCZ István

Olvasás-szociológiai konferencia Varsóban 
(1970. június 11— 14.)

A lengyel Nemzeti Könyvtár Könyv és 
Olvasás Intézete á ltal rendezett 
Nemzetközi Lenin Olvasáskonferen— 
cián a szovjet, NDK—beli, román, 
bolgár, magyar, cseh és szlovák,va
lamint a lengyel könyvtári mddszer
tani központ küldöttei vettek részt 
mint előaddk, a vitába pedig a len
gyel könyvtárügy más képviselői és 
a könyvszakma küldöttei és bekap- 
csolddtak. A konferencia három téma
köre a következő volts 1. Lenin ta
nítása és a könyv népsz.erüsitésének 
problémái, 2. Az olvasás iparoso
dott környezetben, 3. Fiatal olva- 
sók. Az első témakör túlnyomórészt 
elméleti megközelitésü előadásai 
művelődéspolitikai kérdésekkel, to
vábbá a könyv és a könyvtár társa
dalmi szerepével foglalkoztak, a 
másik két témakör előadásai olva
sásszociológiai kutatások tapasz
talatai alapján próbáltak meg választ 
adni a felvetett kérdésekre.

LENIN TANÍTÁSA ÉS A KÖNYV 
NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK KÉRDÉSEI

Lenin és az olvasás, Lenin és a könyv
tár "rokon értelmű fogalmak"} ezúttal 
sem csupán az évforduld protokollá
ris  szempontja miatt került Lenin a 
konferencia tematikájába. A elmükben 
Lenin nevét hordozó előadások számot 
adtak arrdl, hogy mi is valósult meg 
a könyvtárüggyel és az olvasással* mű
velődéssel kapcsolatos lenini elkép
zelésekből, illetve  Lenin szellemében 
vizsgálták a könyv és az olvasás nép
szerűsítésének megoldatlan kérdéseit, 
a további teendőket. Egyes referátu
mok (mint a román) inkább az elért 
eredményeket, mások (például a bolgár) 
inkább a megoldatlan problémákat he
lyezték előtérbe.

Az ülésszakot O.Sz. CSUBARJAN "Lenin 
és a könyvtárügy" cimü elmélyült, elem
ző előadása nyitotta meg. K. GROH, a
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prágai Könyvtártudományi Intézet igaz
gató já, a könyvnek és a könyvtárnak 
társadalmunkban betöltött szociális 
funkciójáról beszélt. Három előadás a 
lenini követelményekhez mérve elemez
te három ország könyvtárügyének jelen
legi helyzetét} a lengyel W. STAHKIE- 
WICZ és a bolgár H. HADZSIHRISZTOV a 
problémákat is felvetve, a román de
legáció vezetője inkább az eredménye
ket hangoztatva. Érdekes színfoltját 
képezte ennek az ülésszaknak KATSÁNYI 
Sándor konkrét vizsgálatra épülő re
ferátuma, amely Lenin miivéinek olva
sottságát vizsgálta a magyarországi 
könyvtárakban,

AZ OLVASÁS IPAROSODOTT 
KÖRNYEZETBEN

Ebben a témakörben talán a lengyel 
ANKUDOWICZ házaspár előadása volt a 
legérdekesebb, "A könyvhasználat 
változása ipari környezetben" cimmel 
egy rendkívül érdekes kutatás ered
ményeit ismertették, melyet 1962-ben, 
majd megismételve 1968-ban végeztek 
Lublinban, egy szinte a földből kinö
vő uj ipari városban, melynek lakos
sága 1962 és 1968 között háromszoro
sára növekedett. Jelentősen válto
zott ez idő alatt a lakosság társa
dalmi, képzettség szerinti összeté
tele, s változott természetesen a 
könyvvel és könyvtárral való kapcso
latának jellege is, ha nem is ilyen 
ugrásszerűen. A referátum egyik leg
fontosabb megállapitása éppen ez. A 
hat év alatt kétszeresére nőtt a 
szakmunkások, két és félszerte ki
sebb lett a 8 általánost nem végzet
tek aránya, 55-ről 80 $-ra növeke
dett az otthon könyvvel rendelkezők, 
36-ról 63 i°-ra a könyvvásárlók ará

nya, de nem emelkedett a rendszeres 
olvasók aránya, csak az évi néhány 
könyvet olvasóké} a könyvtári tagoké 
is csak 4 $-kal. Mindennek fő  oka 
az, hogy a gazdasági helyzet és az ' 
életmód gyors változása — amint a 
magyarországi h e lyze tte l kapcsolato
san Sas Judit is megállapította -  
nem hoz magával ugyanilyen Ütemű kul
tu rá lis  változásokat. Másik fontos 
oka azonban már az, hogy a könyvtár
ügy is lassabban fe jlő d ö tt  Lublin
ban, mint maga a város, s ennek -  
leginkább a könyvállomány összeté
telének -  szerepe van abban, hogy 
bár általában a város olvasói köré
ben kétszeresére nőtt a szakkönyv
olvasás aránya, a könyvtári tagok 
érdeklődési köre nem vá lto zo tt je 
lentősen.

A szovjet V.D. SZTYELMAH a munkások 
és a műszaki értelmiség olvasásával 
foglalkozó kutatások eredményeit 
összegezte, kiemelve a kisebb ipari 
városok lakossága körében végzett 
olvasásszociológiai kutatások ta
pasztalatait. Előadásának központi 
gondolata az volt, hogy az olvasási 
igényeket elsősorben a végzett munka 
tartalma határozza meg, még az isko
la i végzettségnél is erősebben. Nagy 
fontosságot tulajdonitott azonban 
más tényezőknek is, s ezek elemzése 
közben számos fontos olvasáslélekta
ni kérdés megoldását tűzte ki továb
bi feladatként.

P. MARUNIAK, a Matica Slovenská mun
katársa a lengyel előadókhoz hason
lóan szintén az iparosodásnak a 
munkásság olvasására gyakorolt hatá
sát vizsgálta, nagy gondot fordítva 
az olvasás indítékainak elemzésére 
is . J. WALIGORA a könyvtárszocioló
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giai kutatások elméleti és módszerta
ni kérdéseivel, G-. G-ÖHLER a technikai 
forradalomnak a könyvtárügyre gyako
rolt hatásával foglalkozott. Éhben a 
témakörben KAMARÁS István referátuma 
képviselte a magyar kutatásokat. "A 
képzettség mint az olvasást befolyá
soló tényező a munkások körében” ci— 
mü előadás a KMK munkások körében 
végzett vizsgálatának eredményeire 
épült.

AZ IPJUSÁG- ÉS AZ OLVASÁS

Ebben a témakörben csak három előadás 
hangzott el. A szlovák C. ZTJPPA is a 
falusi fiatalok olvasásával foglalko
zott. L .I. BELJAJEVA az utóbbi évek 
szovjet kutatásainak eredményei alap
ján a különböző rétegekhez tartozó 
fia ta l olvasók esztétikai Ítéleteit 
és olvasási indítékait elemezte.

S. SIEKIERSKI a varsói Könyv és Ol
vasás Intézete munkaközösségének 
széles körű vizsgálatáról számolt 
be, amely társadalmi összefüggései
ben elemezte a fa lusi fiatalok olva
sását, nagy figyelmet szentelve a 
kultúra más közvetítő eszközei és az 
olvasás kapcsolatának. Az 1500 in
terjú mellett fontos információkat 
szereztek különféle dokumentumok
ból, köztük egy országos pályázatra 
beküldött többezer életrajzból. A 
vizsgálat -  Ughy Jenő és Sas Judit 
kutatásaihoz hasonlóan — megálla
p ítja, hogy az "olvasó paraszt говш 
munkaerő" szemlélet ma már a lig  je
lentkezik. Halványulóban van az 
erős, autonóm paraszti kultúrának a 
két világháború között propagált 
gondolata is ; igaz viszont, hogy a 
városi kultúrát sok esetben csak

' formálisan veszi át a parasztság. Az 
olvasást befolyásold legfontosabb té
nyezőnek az iskolát tartja Siekier- 
ski. Érdekes megállapítása, hogy -  
akár a magyar munkások körében -  a 
falusi fiatalok nem olvasnak több is 
meretterjesztő könyvet, mint az idő
sebbek, s e téren a könyvtár hatása 
egészen minimális. Pedig a könyvtár 
olvasást befolyásoló szerepét éppen 
ez a kutatás bizonyítja rendkívül 
meggyőzően. A jó l működő könyvtárak
kal rendelkező községekben a fiata
lok 80 i°—a olvas, azokban a közsé
gekben viszont, ahol gyengén működik 
a könyvtár, csak 60 fh, Kern csak az 
ismeretterjesztő, hanem a mai iroda
lom s általában a 20. századi moder
nebb irodalom olvasása is alacsony 
arányú a falusi fiatalok körében, hi
szen a kérdezetteknek csak 10 $-a 
tudta Hemingway, 4 a Andrzejewski 
és 1 ‘fo-a Mann valamely regényét meg
nevezni. Ennek egyik oka az, hogy. a 
könyvtárak állományában kevés a mai 
modern irodalom. Ami pedig az olva
sókat i l le t i ,  nem azért nem keresik 
ezt az irodalmat, mintha menekülné
nek korunk problémái elő l, hanem 
azért, mert nem ismerik az iró i köz
lés "kódját". Erre vall az, hogy Sien- 
kiewicz és Prus müveiből a mai élet 
kérdéseire is szeretnének választ 
kapni.

A konferencia jó  alkalmat adott a szo
c ia lis ta  országok olvasás— és könyv— 
tá rszoc io lóg ia i kutatásai szintjének 
felmérésére. Jólesően állapíthattuk 
meg, hogy az előnnyel induló lengyel 
s a rövid idő a la tt  nagyszabású kuta
tásokkal felzárkózó szovjet, a b ízta 
tóan fe jlődő  cseh és szlovák, az ala
pos elm életi és módszertani fe lk é -
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szültségü NDK-beli könyvtárszocioló- 
gia mögött a magyar olvasásszocioló
giai kutatások sem maradnak el» Re
méljük, hogy többnyire csak elmeket 
és témákat felsoroló, néhány érdekes 
mozzanatot bizonyos mértékig esetle

gesen kiválasztó beszámolónkat az ér
deklődők hamarosan kiegészíthetik 
a konferencia anyagát tartalmazó ki
adványból vagy a Könyvtári Figyelő 
további számaiból.

KAMRÁS István

Az AIBM lipcsei kongresszusa 
(1970. június 10— 16.)

A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének idei kongresszusa különösen je
lentős volt Magyarország számára. Ez év tavaszán alakult meg а ЖЕ Zenei 
Szekciója, ez az első lépés az AIBM nemzeti csoport létrejöttéhez. Az uj 
szekció sürgŐB teendői között központi helyen szerepelt a magyar zenei könyv
tárak és fonotékák munkatársai kongresszusi részvételének biztosítása* Ez 
igen jó l sikerült: hazánkat hét jelentős zenei gyűjtemény kilenc munkatár
sa képviselte a kongresszuson.

Az ünnepélyes, hangversennyel egybekötött megnyitón, junius 11-én Siegfried 
KÖHLER "Zenei nevelés, a zenei gyűjtemények feladatai" címmel tartott elő
adást} utána nyomban megkezdődtek a kongresszus ülései.

A N y i l v á n o s  Könyvtárak Bizottsága — az AIBM egyik legnépesebb cso
portja -  Alfons OTT (München) elnökletével nyolc témakört tűzött napirend
re. A legfontosabbak közé tartoztak: a kiadvány-, illető leg  a zenei informá
ciócsere szélesítésének kérdései} a nemzetközi szövegkezdeti katalógus meg
szerkesztésének lehetősége} a nyilvános szolgálat kérdései} a zenei könyv
tárosok képzése és továbbképzése. -  Az albizottságokban folyó munkában ha
zánk képviselői jelentős szerepet vállaltak. A kiadvány— és információcseré
vel kapcsolatban SZALAI Ágnes (FSzEK Zeneműtára) már korábban kidolgozott 
javaslatait vitatták megj ugyanő szólt hozzá a nemzetközi szövegkezdeti ka
talógus problémáihoz is . A nyilvános szolgáltatásokkal foglalkozó albizott
ságban GYIMES Ferenc (Állami Gorkij Könyvtár Zeneműtára) számolt be az or
szágunkban folyó munkáról. — Tavaly külön albizottság létesült a zenei 
könyvtárosok képzésével kapcsolatos problémák vizsgalatara} ennek mostani 
ülésén a körözésre kerülő kérdőivet vitatták meg.

A Z e n e o k t a t á s i  I n t é z m é n y e k  Könyvtárainak Bizottsá
ga idén alakult meg hivatalosan, sok évi előkészitő munka után. Elnöke, Karol 
MUSIOb (Katowice) a Nyilvános Könyvtárak Bizottságában javasolta annak ide
jén a bizottság életre hívását. A megbeszélések során, az egyes nemzetek
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