
A munkásság könyvtári ellátásának fejlesztése.
Helyzetkép és prognózis

VERSEGHY György

A munkás oá ztály szellemi képességeinek teljes kibontakozásával, művelt
ségének állandó és színvonalas fejlesztésével kapcsolatos feladatok jelen
tős része a könyvtárakat érinti: a tanulás, a permanens önművelődés tá
mogatása, az ideológiai, szakmai tájékozódás biztosítása, az esztétikai 
élményt nyújtó műalkotások, elsősorban az irodalom népszerűsítése révén 
válhatnak a művelődés, a szellemi aktivitás rangos intézményeivé. А П1. 
Országos Könyvtárügyi Konferencia ajánlásainak szellemében a munkásság 
könyvtári ellátása szélesebb körű megközelitést igényel. E témát az álta
lános könyvtári ellátás részeként exponáljuk, mivel az egész könyvtári 
rendszer kapacitásának színvonalának emelkedése egyúttal a munkásság 
jobb ellátását is biztosítja. Ugyanakkor a munkásság kiemelt megbecsülé
se, lakóhelyén, munkahelyén, mozgási körzetében a tervszerűbb könyvtár- 
telepítés, a korszerűbb, differenciált szolgáltatást nyújtó intézmények lét
rehozása, megfelelő együttműködése jelentősen növeli könyvtári kultúránk 
fejlettségét is.

A munkássághoz elsősorban az iparban, építőiparban, közlekedésben, ke
reskedelemben, szolgáltatásban, állami mezőgazdasági üzemekben dolgozó 
fizikai munkavállalókat soroljuk. A témához tartozónak érezzük az után
pótlást, a szakmunkástanulókat is, sőt a nyugdíjas korosztályokkal kap
csolatban is vannak teendők; az ellátás köre, színvonala megítélésében 
pedig tekintettel kell lennünk a munkás családokra, a fizikai dolgozók gyer
mekeire is. Ebből következik, hogy a teljeskörü helyzetkép felvázolásánál 
az általános könyvtári ellátást nyújtó tanácsi és szakszervezeti hálózatokon 
túl az üzemi, műszaki és iskolai könyvtárakra (pl. szakmunkásképző in
tézetek) is számos konzekvencia, feladatbővülés hárul. A teendők kijelölé
sében pedig a könyvtárakon kívül egyaránt érdekeltek az irányitó és fenn
tartó szervek, képző és kutató intézetek is.

Jelen tanulmány e szélesebb megközelítés részeként a közművelődési könyv 
tárak szerepét vizsgálja a munkásság ellátásában, együttesen értékelve a 
tanácsi és szakszervezeti hálózatokat. Az elemzés nemcsak helyzetképet 
ad, hanem az 1985-ig érvényesülő tendenciákat, alternatívákat - hosszútá
vé területfejlesztési koncepció, gazdaság- és népességpolitika - figyelem
mel kisérve könyvtári prognózis felvázolását kísérli meg.
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A lakosság általános könyvtári ellátása két oldalról szervezett, a lakó
hely és a munkahely felól, A munkahelyi ellátás léte a s z a k s z e r v e 
zetek mozgalmi tradíciójában gyökerezik, résztvállalása a munkásság 
ellátásában nálunk jelentősebb, mint más szocialista államokban. Ezen 
hálózat a szakszervezetek politikai, kulturális nevelő tevékenysége része
ként funkcionál, helyzetét, fejlesztését, napi teendőit a mozgalmi célok 
határozzák meg. Az intézmények munkás centrikusak, továbbfejlesztve a 
hajdani olvasókörök, egyletek nemes felvilágosító, politikai, agitációs te
vékenységét, olvasóik csaknem fele fizikai dolgozó (1972-ben 663 000 fő
ből több mint 325 400 munkás). A hálózat a dolgozókhoz a legközvetlenebb 
közelségben működik, tagozódása ezt a különleges közelséget követi: üzem, 
telephely, kolónia, munkásszállás, üdülő stb.

A tanácsi  közművelődési könyvtárak területi egységenként szervezet
tek, a lakosság minden rétege számára egyaránt elérhető nyilvánosságot 
biztosítva. Ezen intézmények a közművelődési rendszer egyik leghatéko
nyabb ágát jelentik, az itt beirt 1 5 90 000 olvasó a művelődő emberek 
széles bázisát képezi. A tanácsi könyvtárakban az összes olvasók 19 %-a 
(301 532 fó) munkás, megközelítve a szakszervezeti eredményét. A két 
nagy közművelődési könyvtári hálózatban a 2 800 000 fizikai foglalkoztatott 
közül csaknem 62 6 932 munkásolvasó található, tehát a munkásság több 
mint 22 %-a könyvtári olvasó.

Ha az olvasók számának abszolút növekedése, valamint növekedési üteme, 
tehát az aktivizálódás felöl vizsgáljuk a könyvtárak olvasótáborát, az utób
bi évek dinamikája jellegzetes képet mutat. A tanácsi könyvtárak olvasó- 
közönsége 1964-1972 között6, 9 %-kai növekedett (1 080 000-ról 1 .5 90 000 
fore), ugyanezen szakaszban a munkásolvasók száma viszont 52 %-kal. 
emelkedett (142 500 fóról 301 532-re),

A szakszervezeti könyvtárak azonos időszakra vonatkozó olvasói görbéje 
mérsékeltebb növekedést, 18 %-ot tanusit. Sen belül egyenletes a munkás
olvasók beáramlása. Alapvető tendencia tehát a munkásoknak az átlagnál 
gyorsabb ütemü könyvtári olvasóvá válása.

IPARI VÁROSOK

A munkásság könyvtári ellátása tekintetében elsősorban az ipari városok 
és Budapest játszik kiemelkedő szerepet. Az olvasó létszám alakulását, 
fejlődését alapvetően meghatározza az intézményi ellátottság színvonala, 
a fogadóképesség, a korszerűen szervezett munka. A vidéki ipari centru
mok egy részében az utóbbi évtizedben erőteljesen javultak a feltételek, 
nagyteljesítményű uj könyvtárak egész sora épült. Élenjár Miskolc, ahol 
nagyvonalú könyvtári rendszer létesült; Szombathely, Tatabánya, Kazinc
barcika, Ózd, Salgótarján, Dunaújváros is jelentős intézményekkel 
rendelkezik. Szocialista városaink csaknem fele viszont nélkülözi a kor-
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szerű könyvtárat, a szűkös helyviszonyok akadályozzák az uj szolgáltatá
sok kialakítását, a munka színvonalasabbá fejlesztését, az olvasótábor bő
vülését, Például Várpalotán, a városi könyvtárban 10 év alatt az állomány 
több mint négyszeresére, az olvasók száma háromszorosára, a forgalom 
több mint kétszeresére emelkedett, a könyvtár pedig ugyanabban az épü
letben van, amely 10 évvel ezelőtt is csak szükségmegoldásnak felelt meg. 
Mindez vonatkozik Komlóra és Oroszlányra is. Olyan felsőfokú központok, 
ipari nagyvárosok, mint Győr, Pécs, de Székesfehérvár, Szolnok, Kecs
kemét stb, közművelődési könyvtárai is elavultak, a felsőfokú könyvtári 
ellátási szint elérése ma még csak távoli ábránd.

A második és harmadik ötéves terv kulturális beruházásai sodrában je
lentős pozíciókkal, objektumokkal gazdagodott a könyvtárügy, a negyedik 
öteves terv során viszont meredek a visszaesés, inkább városrészi fiók- 
intézmények létesültek (Debrecen) - ezekre is égetően szükség van -, 
nagykapacitású központi könyvtárak (a Borsod megyei kivételével) egyálta
lán nem. A főfoglalkozású könyvtárosok száma lassan emelkedik, elsősor
ban uj intézmények belépésekor van lehetőség számottevő létszámfejlesz
tésre.

Mindezen nehézségek ellenére az ipari városokban az országos átlagot 
jóval meghaladó eredmények születtek a két ha lóz atban i. Az állományi el
látottság a lakosonkénti két és fél kötetes országos átlaggal szemben e 
településeken 3, 5 kötet. Látványos az olvasótábor felfutása. 1972-ben az 
ország lakosságának 21, 5 %-a volt közművelődési könyvtári olvasó: Vár
palotán 29, 5 %, Miskolcon 28, 6 %, Leninvárosban 29, 5 %, Kazincbarci
kán 25,9 %, Dunaújvárosban 25,2 %. Ha akár. a szocialista^városokat, 
akar a hagyományos ipari városokat szemléljük (Miskolc, Ózd, Tatabá- 
nya), egyaránt szembeötlő az olvasók gyors növekedési üteme, 1963-1972 
között megkétszereződött számuk, a lakosság növekedési ütemét alaposan 
tuls z árnyalva.

Az ipari városokban a szükséges könyvtári beruházások, korszerűsítések 
lassú megvalósulása ellenére is dinamikus az olvasók számának növeke
dése, amelyben kétségkívül jelentős tényező a munkásság akvitivása, mű
veltsége fejlesztésének elmélyítésének fokozottabb igénye.

A FŐVÁROS

A fővárosi lakosság 30, 3 %-a munkás. A budapesti munkások száma 
615 000, amelyből 55 000 szálláslakó, s körülbelül 160 000 bejáró mun
kással is számolni kell. A fővárosi közművelődési könyvtárak olvasószá- 
manak alakulásában a vidéki városokkal ellentétben 1968 óta csökkenő ten
denciát észlelhetünk, a veszteség 10 000 fő. A munkásolvasók száma vi
szont ugyanezen öt év alatt nem követte e veszélyes trendet, hanem a 
Szabó Ervin könyvtárhálózatban közel 10 000 fővel gyarapodott. E jelen
ségben két ellenkező előjelű tényező hatását mutathatjuk ki. Pozitív az, 
h°gy a munkás olvasók növekvő aktivitása Budapesten is, mint vidéken,
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jellegzetes folyamat. Negatív viszont az olvasóközönség csökkenése, en
nek okai a főváros súlyos könyvtárellátási zavaraiban találhatók. Budapest 
kimaradt a könyvtár építés felive ló szakaszából, uj könyvtár ritka kivétel
ként született. A munkásövezetek ^jsszehasonlitó adatai meghökkentóek. A 
146 000 lakosú Angyalföldön 672 m a könyvtári alapterület, a valamivel 
nagyobb lélekszámú Miskolcon csak a tanácsi könyvtárak együttes alapte
rülete 6 931 m .̂ A 62 000 lakosú Kőbányán 322 m2, a 72 ezres Tatabányán 
1880 m .̂ A kerületekben 250-250 m2 között ingadozik az ossz alapterület, 
ami megfelel a 10 ezres lélekszámú Pilisvörösvár vagy Marcali könyvtári 
nagyságrendjének. Es a vidéki példák kivétel nélkül korszerű, uj objektu
mok sorát jelentik, a fővárosban pedig teljesen elavult intézményeket. A 
budapesti gondokat valamelyest enyhíti a szakszervezeti könyvtárak sürü 
erezete, sót az ellátásban e könyvtárak túlsúlyba kerültek, azonban ezek 
eredményes működése sem tudja pótolni a nagyteljesítményű, magas szín
vonalú, differenciált szolgáltatásokat nyújtó tanácsi könyvtárak hiányát.

A jelzett problémák fényében az elért eredmények méginkább becsülendók. 
A fővárosi tanácsi hálózat egységeinek száma 115, 1973 elején uj szolgál
tatásként lépett be a bibliobusz, amely a főváros 9 kerületében, 13 állo
máshelyen működik. A szakszervezeti hálózat 1174 könyvtári egység, a- 
melyból csupán 336 rendelkezik önálló helyiséggel. 29 könyvtár kölcsönöz 
közülük lakóterületre.

Az olvasók száma a tanácsi hálózatban 185 869
a szakszervezeti hálózatban 289 247
Összesen: 475 116

A tanácsi hálózatban a munkásolvasók száma 35 696 (ebből 6702 szak
munkástanuló), a szakszervezeti könyvtárakban 130 201. Összesen mint
egy 166 000 munkásolvasót tartanak nyilván a közművelődési könyvtárak.
A tanácsi hálózat állománya 1, 7 millió kötet, stagnál, a krónikussá vált 
helyhiány miatt. A szakszervezeti könyvtárak 3,7 millió kötettel rendel
keznek. A fővárosban a vidéki városok átlaga marad a könyvellátottság,
1 lakosra csupán 2, 7 kötet jut, messze elmaradva az ipari városok ered
ményétől.

A szakszervezeti könyvtárak működési feltételei számottevően nem javul
tak, előrelépés néhány nagyobb művelődési intézményben, ill. néhány na
gyobb vállalat könyvtárában volt (Láng Gépgyár). Az üzemi fluktuáció kö
vetkeztében az olvasók 30-40 %-a évenként kicserélődik, s hasonló arány
ban változnak a társadalmi munkás könyvtárosok is. A szerény tisztelet- 
dijak, a mostoha körülmények gátolják a feladat hosszú távú vállalását. Ez 
azért problematikus, mert az olvasók 46 %-a a letéti könyvtárakban jut 
könyvhöz. A szakszervezeti könyvtárak szolgáltatásait elsősorban a felnőtt 
korosztály veszi igénybe. A nagy könyvtárakban a fizikai dolgozók aránya 
mintegy 50 %, a letétiekben 60-70 %. A választék minősége, mennyisége 
és a rossz elhelyezési viszonyok, valamint a rövid nyitvatartási idó miatt 
(kölcsönzési idó heti 2-6 óra) a letéti könyvtárak olvasói csak 15-16 kö
tetet kölcsönöznek évente. A közép- és nagyüzemi könyvtárakban a ked-
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vezőbb személyi és tárgyi feltételek jobb eredményt jeleznek, a kölcsön
zési idő 20-40 óra, az átlagos kötetszám 9000 egység.

1972-ben a tanácsi hálózatban az összlakosság 9 %-a volt beirt olvasó.
A munkáslakosság 5, 1 %-a tagja e könyvtáraknak. Az ipar, a nagyüzemek 
súlya, valamint az infrastruktúra fejlesztése egyaránt szükségessé teszi 
a fővárosban mind a munkahelyi könyvtárak jobb megszervezését, mind a 
területi tanácsi hálózat fokozottabb részvállalását a munkásság ellátásában.

AZ AGGLOMERÁCIÓK ÉS AZ INGÁZÁS

A társadalmi, gazdasági élet viharos fejlődése, a területi munkamegosz
tás, az urbanizálódás uj településformákat, összefonódó településrendsze
reket alakit ki, a különféle települések között szoros kölcsönhatások lé
tesülnek. Különösen a nagyvárosok kapcsolatai terjednek ki, magukba in
tegrálják szükebb-tágabb környezetüket. E folyamat megnyilvánulása az 
agg lomeráció.  A központi város körül népességtömörülés megy vég
be. Az agglomerációk kialakulásában meghatározó tényező a központi vá
ros ipari potenciáljának gyors növekedése, amely a belső munkaerőhiány 
miatt magához szívja a környező települések aktív népességét, megváltoz
tatva a foglalkozási szerkezetet. Fáziskéséssel növeli a munkáéroszükség
letet a tercier ágazat fejlődése is. Megindul a bevándorlás, az érintett 
településeken növekszik a lakosságszám, a város felé pedig kialakul a 
napi bejárás, csekélyebb mértékben, a heti, kétheti ingázás. A központi 
város egyre jobban biztosítja az agglomerálódó terület városi szintű (kul
turális, oktatási, orvosi, kereskedelmi) ellátását, ugyanakkor a települé
sek egyre több funkciót vállalnak át (lakóhelyet adnak a munkásoknak, élel
miszerellátást, üdülési lehetőségeket biztosítanak a városlakóknak). A fej
lődés során végbemegy az elővárosiasodás, az összeépülés, s végső köz- 
igazgatási aktusként a városhoz csatolás. (Pl. Győr, Miskolc és környe
zete. )

A legnagyobb agglomeráció Budapest körül keletkezett, 45 községet és 2 
várost foglal magában, számos településről az aktív keresők 55-60 %-a 
a fővárosba jár dolgozni, összesen mintegy 160 000 fő. Miskolcon 35 000, 
Győrött 24 000, Debrecenben 13 000 a bejárók száma. A budapesti agglo
meráció fejlődése dinamikus, a jelenleg 330 000 főről 15 év alatt 420 - 
460 000 főre szaporodhat, ami az ország lakosságának 3, 8 - 4,2 %-a. Je
lentősége kiemelkedő, mivel e térség keresőképes népességének több mint 
fele munkás.

A b e j á r á s  nemcsak a tiszta agglomerációs övezetekből történik, ha
nem a távoli, munkaerő-felesleggel rendelkező településekről is megindul 
az áramlás az ipari centrumok felé. Legjellegzetesebb ebben a vonatkozás
ban az építőipar; a mozgás heti, kétheti ingázás formájában jelentkezik, 
pl. Szabolcsból Budapestre és vissza. Több mint fé lm illió  a napi bejáró 
munkások száma (nagyobb részük segédmunkás), 200 000-re tehető a szál
lásiaké к és egyéb ingázók létszáma.
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A bejárók kulturális ellátása állandó mozgásuk, más rétegeknél kedvezőt
lenebb időmérlegük miatt rendkívül nehéz feladat, évtizedek óta akut kér
dés. A megoldás módját tekintve két irányzat bontakozott ki. Előbb a 
munkahelyi ellátás került előtérbe, az üzemekre hárítva a súlyt, később 
az üzemek patronáló szerepet vállaltak az érdekeltségi körükbe eső köz
ségekben (ismeretterjesztés, műsoros rendezvények, anyagi támogatás).
E romantikus mozgalmi lendület lassan alábbhagyott. A gazdasági mechaniz 
mus pénzügyi szabályozói is hozzájárultak a támogatás lanyhulásához. Az 
utóbbi években a bejárók kulturális ellátása elsősorban a lakóhely felada
tává vált, a munkaidócs okként és, a közlekedés javulása is erősítette ezt 
a tendenciát.

A könyvtárak helyzete speciális. A bejárók művelődési, szórakozási igé
nyeiben, szokásaiban a könyv, az olvasás kiemelkedő szerepet játszik, 
éppen sajátos életmódjuk folytán számukra ez a legkézenfekvőbb kulturá
lis lehetőség a TV mellett. A különböző vizsgálatok meglepő olvasási ak
tivitást jeleznek, magas könyvtári tagságot. A Ganz-MA VÁG dolgozóinak 
23 %-a olvasó az üzemi könyvtárban, ugyanott a bejárók 26, 7 %-a (900 
fő) könyvtári tag. Az ÉVIG könyvtárában a bejárók csaknem fele (474 fő) 
rendszeres olvasó. Ezek a tények azt bizonyítják, hogy a bejáró dolgozók 
az üzemi könyvtárakat szívesen látogatják, a szakszervezeti könyvtárak 
szerepe az ellátottságban kiemelkedő jelentőségű. Tulajdonképpen ket
tős el látást kell megszervezni, mind a munkahelyen, mind a lakóhe
lyen biztosítani a kellő színvonalú könyvtárat. Ez a budapesti agglomerá
cióban óriási feladatot ró a tanácsokra, mivel a területi könyvtárak rend
kívül sanyarú működési feltételek között tengődnek ebbenn az övezetben, 
alig akad 2-3 korszerű intézmény. Majd 20 000 lakosú óriásközségekben 
(Vecsés, Dunakeszi, Gyál) csak szobanagyságu könyvtárak találhatók. Alig 
jobb a többi agglomerációban, bejárási övezetben a helyzet. A munkahelyi 
ellátás kiegészítéseként ideiglenes megoldásnak kínálkozik a munkás-autó
buszok letéti könyvekkel való ellátása is.

A távlati kpncepciók szerint a bejárás, ingázás évtizedekig fennmarad, 
mindaddig, amig a munkaerő elhelyezkedése, újratermelődése és munka- 
lehetőségek területileg ki nem egyenlítődnek. A kettős könyvtári ellátás 
megszervezése tehát a bejáró dolgozók kulturális hátránya felszámolásá
nak egyik leghatékonyabb módja.

MUNKÁSSZÁLLÁSOK

A munkásrétegek közül egészen sajátos a munkásszállások helyzete. La
kosságuk együttvéve nagyvárosi nagyságrendű (mintegy 160-180 ezer fő).
A legnagyobb csoportot az építőipari dolgozók képezik, ez a legmozgéko
nyabb együttes, az országnyi távolságokat átingázók tábora. Az állami me
zőgazdasági nagyüzemek szálláshelyeinek lakóitól a textilipari lányotthonok 
teenager-koru tanulóiig rendkívül differenciált ez a munkásréteg. A szál
láslakókai sokan hátrányos helyzetű csoportnak tekintik, ami igaz abban a 
tekintetben, hogy kialakulásuk a hazai egyenlőtlen területi iparfejlesztés,
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az extenziv, dinamikus iparositás és a munkáérőkibocsaté térségek kü
lönbségének következménye. A paraszti életformából, a zártabb falusi kö
zösségből. való hirtelen kiszakadás sokszor fájdalmas; problematikus a 
munkássá válás, a városi életformához való asszimilálódás. Más vonat
kozásban viszont erősen javul helyzetük, mivel a korszerű munkásszállo
dák és un. szállástérségek egész sora épült fel (kb. 15 térség 2000-4000 
lakóig, kb. 60 szálló 500-800 fő között), amelyekben a kedvezőbb életkö
rülmények, a kulturális lehetőségek jelentős civilizációs hatást gyakorol
nak, s a szocialista tudat kialakításának katalizátorai lehetnek.

A szállásokon a könyvtárak léte alapvető követelmény, a ládaletéttól a 
tizezres állományú könyvtárig minden megtalálható. A kis szállásokon, a 
100 fő alatti helyeken (ezekből több száz van az országban: barakkok, la
kókocsik, felvonulási épületek) meglepő, de az olvasottság gyakran eléri 
a 40-50 %-ot, a könyvtár a leghatékonyabb, gyakorta egyedüli kulturális 
szolgáltatás. A nagyszállásokon már sokoldalú kulturális, szórakoztató 
tevékenység folyik (esti iskola, ismeretterjesztés, klub, műsorok), ko
moly könyvgyűjteményeket találunk, olykor főhivatású könyvtárossal (pl. 
Borsod megyei Állami Építőipari Vállalat, Pillangó úti térség, Bp. ). Az 
eredmények kétségtelenül figyelmet érdemelnek, mivel az olvasottság túl
szárnyalja az országos munkás átlagot. A budapesti Bartók-térségből 2000 
foból 660-an iratkoztak be a könyvtárba (33 %-os arány), a forgalom 1 év 
alatt 10 900 kötet (az állomány 5000 kötet). Az Üllői úti szénáson 660 la
kóból 310-en a múlt évben 6000 könyvet kölcsönöztek (46 %-os olvasottsá
gi szint). A z  állomány nagyság itt 3100 egység.

Az olvasás gyakorisága és színvonala között igen nagy a különbség, a 
könyvtáros nemolvasókkal, ill. kezdő olvasókkal kerül kapcsolatba. Ez 
mar jelzi a könyvtárpedagógi a i  munka fontosságát, viszont a lelkes,, 
de szakképzetlen társadalmi aktivák inkább csak elemi feladatok megoldá
sára képesek. A heti rövid nyitvatartási idő (4-10 óra) a 800-2000 lakosú 
tömbökben korántsem elegendő, korlátozza a könyvtári munka lehetőségeit.

A szállások több okból is- kiemelt gondoskodást igényelnek, pl. a lakók 
mintegy fele 50 éven aluli, és rendkivül magas a segéd- és betanított 
munkások aránya. Az 1000 főnél nagyobb létszámú szállásokon főhivatású 
könyvtárosok alkalmazása látszik célszerűnek. Ezt aláhúzza az a tény is, 
hogy a területfejlesztés hosszutávu koncepciója továbbra is számol a mun
kaerő-kibocsátó helyek és a fejlődő ipari centrumok közötti ingázással.
A káros különbségek ellensúlyozására szükségesnek Ítéli, hogy az ingázás 
a mainál lényegesen kulturáltabb feltételek között történjék (gyorsabb, ké
nyelmesebb közlekedés), a távoli lakhelytől a munkahelyik, ill. a maga
sabb szintű életvitelt biztositó, korszerű munkás szállodáig.

NÉPESSÉG ÉS ÁGAZATI PROGNÓZIS, OLVASÓI TRENDEK

A munkásság kulturális ellátásának megszervezését nemcsak egy adott 
szakasz vizsgálata, a történeti statisztikai idősorok alapján kell ki alaki -
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tani, hanem a várható foglalkoztatottság, a munkáé rop ro gnózis is megha
tározza a fejlesztés irányát. Az 1950-1970 közötti foglalkoztatottsági hely
zet értékelése, a népességi elóreszámitások, a KGST-országok összeha- 
sonlitó adatai alapján hazánkban a távlati munkáé romér leg, ezen belül a 
főbb ágazati létszámok nagy válószinüséggel prognosztizálhatók.

A demográfiai helyzet javulását feltételezve 1980-ra 10, 9 millió 1990-re 
11,2 millió lakosra számíthatunk. A tanácsi könyvtárak olvasó emelkedési 
üteme lassú, az elmúlt évtized fejlődési üteme alapján évi 1, 7 % az átlag. 
Ha ezt az értéket extrapoláljuk, a következő trendet kapjuk:

E hipotézis szerint a következő 13 év alatt nem lehetne elérni'azt, hogy 
a lakosság 20 %-a a területi könyvtárak olvasója legyen. Nyilvánvaló, hogy 
számos tényező kedvezően emelheti az olvas ott sági görbét, igy a kulturá
lis motivációk. Végső fokon a közművelődés politika határozza meg az olva
sási lehetőségeket, a közművelődési rendszeren belül milyen hangsúllyalsze-' 
repeinek majd, vagy milyen rangot vívnak ki a könyvtárak, mennyiben ja
vulnak a működési feltételek, milyen tipusu és nagyságrendű uj intézmé
nyek létesülnek, mennyire növekszik a könyvtárosi létszám stb.

Foglalkoztatási politikánk eredményeként az utóbbi 20 évben a munkaerő 
gyorsan növekedett, viszonylag jelentős hányad a mezőgazdaságból az ipar
ba áramlott át, megvalósult a nők munkába állítása, a teljes foglalkozta
tottság. 1975-tól viszont erősen szűkülnek a foglalkoztatottság növelésének 
lehetőségei, az 1980-as években az előző évtizedek növekményének csak 
mintegy harmadával számolhatunk. Rohamos lesz továbbra is a mezőgaz
dasági keresők számának apadása. Az 1970-es 25 %-ról 1980-ra 15-16 %, 
1990-re pedig 8-10 % lesz arányuk a kereső népességben, a süllyedés 
mintegy 750 ezres veszteséget jelent. Ugyanekkor 1980-ra 47-48, 1990-re 
48-50 %-ra emelkedik a fizikai munkásság részesedése, ami kb. 400 000 
fo gyarapodást jelent. A leggyorsabb emelkedés viszont a tercier ágazat
ban várható, 1970-1990 között a 800 000 főt is meghaladhatja.

A prognózis alapján a különböző ágazatokban foglalkoztatott munkások szá
ma 3-3, 3 millió között lesz, a munkásosztály igy szerepénél, aktivitásá
nál, létszámánál fogva, egyaránt társadalmunk vezető ereje.

A munkáéroszükséglet és a források apadása viszont megköveteli az ex- 
tenziv módszerek helyett az intenzív fejlesztést. A technikai fejlődés, a 
gazdasági struktúra változása magasabb iskolázottságot és szakképzettsé
get igényel, a kibontakozó technikai-tudományos forradalom, a permanens 
önművelődés, az állandó szakmai továbbképzés, sót a szakmaváltás fel

olvasók száma: A lakosság %-ában:

1972
1980
1985

1 590 465 
1 820 400 
1 980 600

15,3 %
17.0 %
18.0 %
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adatát állítja a munkások elé. Az iskolázottság növekedése, a magasabb 
müve Its égideál fokozza a könyv szerepét, a könyv, mint az egyik leggaz
dagabb információforrás a központba kerül.

Várható, hogy lényegesen kibővül a munkás olvasótábor. Az elmúlt 10 év 
fejlődési ütemét előrevetítve 198 5-re elérhető cél a közművelődési könyv
tarakban az 1 millió munkásolvasó. Országosan előtérbe kerül az infra
struktúra nagyobb mérvű fejlesztése, ezen belül a korszerű könyvtárak 
tömegesebb megjelenését az 5, és 6. ötéves terv időszakában várjuk.

Az évenkénti 3, 7 %-os munkásolvasó-létszámnövekedéssel:

1975-re 720 000 fő
1980-ra 858 000
1985-re 1 030 000

beiratkozott olvasó várható.

A munkás olvas ók aránya az időszak végére 29, 2 %-ra emelkedik a taná
csi könyvtárakban.

Megváltozik az arány a két nagy hálózat között, jelenleg a szakszerveze
ti könyvtárakban több a munkásolvasó, 1975-re már valamelyest a taná
csiak vezetnek, továbbá 10 év múlva a többség a területi könyvtárak tagja:

1985
Tanácsi könyvtárak Szakszervezeti könyvtárak

56,2 % 43,8 %
578 000 fő 451 000 fő

A fővárosi prognózis kedvezőtlen. A bevándorlás nélkül 150-160 ezerrel 
csökken a munkaképes korúak száma, s rendkívül nagyarányú az elörege
dés. Az időszak végére a fővárosban 2, 2 milliós népességgel számolha
tunk, a maitól plusz-miusz 50 000-rel eltérő, munkaképes korú népesség
gel. A FSZEK-hálózat fejlődési üteme jóval lassabb, mint a vidéki váro
soké, s az országos átlagtól is elmarad.

A munkás olvasók várható száma:

1975-re
1980-ra
1985-re

39 000 
47 000
55 000 fő.

A mérsékeltebb növekedés miatt kisebb lesz részesedésük az országos 
eredményből. Amíg a tanácsi könyvtárak munkás olvas óiból 1965-ben 
12,8 %-kal részesedett a FSZEK-hálózat, 1985-re már csak 9, 6-tál.
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A fővárosi szakszervezeti könyvtárak olvasás zárnának ingadozása miatt 
kockázatos az előrebecslés, 150-180 000 munkásolvasó lehetséges. A két 
hálózatnak 205 000 - 235 000 fizikai dolgozó tagja lehet az időszak végéig.

Az olvasói trend az ipari városok további dinamizmusát jelzi, figyelmez
tet arra, hogy a szakszervezeti könyvtárakban nagyobb lehetőségek rejtőz
nek, a főváros pedig kiemelt intézményrendszerü fejlesztést igényel.
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A hátrányos helyzetű olvasók 
könyvtári ellátásának problémái

BERECZKY LászIóné

A szocialista társadalom igen nagy anyagi áldozatokat hoz azért, hogy élő 
valósággá váljon a Magyar Népköztársaság Alkotmányában leszögezett elv: 
minden állampolgárnak joga van a művelődéshez. Ha a problémát a könyv
tárak oldaláról nézzük, állíthatjuk, hogy a lakosság nagy többségének (min
den szinten és sokrétű szolgáltatási vonatkozásban) korszerű, színvonalas 
könyvtárak, könyvtári rendszerek, hálózatok állnak rendelkezésére. Mégis 
meghökkenve kell megállapítanunk, hogy a r,jogn gyakorlásához nem min
denkinek és nem mindenütt van meg a lehetősége.

A társadalom egy része átmenetileg vagy véglegesen az úgynevezett nhát- 
rányos helyzetű olvasók’1 kategóriájába kerül vagy kerülhet. Hátrányos hely
zetbe kerülhet mindenki, aki hosszabb vagy rövidebb időre kényszerűség
ből kikerül a mindennapi környezetéből (pl. kórházban, szanatóriumban
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