
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

3 8 ói’



van), aki fizikai állapota miatt ágyhoz vagy házhoz kötött, aki öreg és 
mozgásában korlátozott, akinek különféle okok miatt csökkentek a társa
dalmi kapcsolatai, a vakok és csökkent látásúak, stb. (Itt a napjainkban 
sokat emlegetett és más vonatkozásban "hátrányos” helyzetű gyermekek
kel nem foglalkozunk, ezek gondjaira felfigyelt már a közvélemény. ) A 
probléma azért is égető, mert az ország lakosságának 17 %-a (1 744 000 
ember) szorult 1971-ben kórházi vagy szanatóriumi kezelésre, és mert a 
lakosság 17 %-a 60 éven felüli, ebből 700 000 70 éven felüli. Ez utóbbi 
arányok pedig az átlagos életkor meghosszabbodásával további eltolódást 
jelentenek majd az idősek javára. Értelmetlenség lenne arra hivatkozni: 
mindannyiunkkal előfordulhat, hogy kórházba kerülünk vagy megöregszünk. 
Mi könyvtárosok elvszerüen csak arra "hivatkozhatunk", hogy a művelődés
politikai célkitűzések köteleznek bennünket, ügy gondoljuk, hogyha volt 
erőnk és voltak anyagi lehetőségeink egy átfogó - ha még nem is minden
képpen kielégítő -, könyvtári rendszer létrehozására, arra is kell hogy 
Iеgyen akaratunk és pénzünk, hogy végre megoldjuk a hátrányos helyzetű 
olvasók könyvtári ellátását. Mert meg kell vallanunk, hogy erre még nem 
fordítottuk sem a kellő figyelmet, sem a szükséges anyagiakat. Sorolhat
nánk jó néhány szép példát, ahol egyes könyvtárosok és fenntartó szervek 
egyéni ügyszeretetből és humanizmusból szépen kollokváltak, sőt eredmé
nyesen "szigorlatoztak", de megítélésünk szerint "államvizsgát" nem te
het senki közülünk, mert a megoldások csak egyediek, és többnyire csu
pán jóakaratu, de szegényes foltozgatások.

A szocialista társadalomban a könyvtári ellátásnak tervszerűnek és átfo
gónak kell lennie. Nem hagyatkozhat elszórt egyéni kezdeményezésekre, 
nem elégedhet meg csökkent igényű ellátással.

ERVEK ÉS ELLENÉRVEK

Szinte hihetetlennek tűnik számunkra - és ezt a jelenlegi könyvtári jog
szabályok egyik hiányosságának is tekinthetjük - hogy a kórházakban és 
egyéb fekvőbeteg gyógyintézetekben lévők, valamint az idős és ágyhoz, 
házhoz kötött személyek, továbbá a szociális otthonokban élők könyvtári 
ellátásának követelménye sehol sincs lefektetve, senkit sem kötelez. Bizo
nyára illetlenség ebből azt a következtetést levonni, hogy a könyvtárak 
szolgáltatásai csak egészséges, járóképes és jól látó olvasók számára 
biztosíttatnak.

Akármilyen kemény szavak is ezek, a jelenlegi helyzet sajnos ezt igazol
ja. Aki fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásra szorul, aki nehezen vagy egyál
talában nem tud mozogni, aki életének utolsó éveit vagy évtizedeit szo
ciális otthonban tölti - aminek valódi otthonnak kell lennie, mert ez nem 
menhely - az kiszorul a könyvtári ellátás hatósugarából. Nem lehet arra 
hivatkozni, hogy mindenki vásárolhat könyvet és folyóiratot, hogy a csa
ládtagok az olvasni kívánókat ellátják, hogy egyes kórházakban az ottani 
dolgozók számára létesített szerény igényű szakszervezeti könyvtár legáli
san vagy illegálisan kölcsönöz vagy "juttat" könyvet a járóbetegeknek, hogy
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a szociális otthonok jórészében van egy könyvszekrér porosodó, elavult, 
többnyire érdektelen könyvekkel. Nem szorul bizonyításra, hogy az előbb 
emlitett kategóriákhoz tartozó olvasók, akik egyébként rengeteg szabadidő
vel rendelkeznek, ugyanúgy megkövetelhetik a társadalom gondoskodását 
művelődési, olvasási igényeik kielégítéséről, mint az egészségesek és a 
fiatalok.

S hogy e téren problémák vannak, mi sem bizonyitja jobban, mint hogy 
a sajtó is felfigyelt a visszás helyzetre. Evek óta sürgetik a kórházi 
könyvtári ellátás megszervezését. 1973. január 16-án a Népszabadságban 
’’Könyvet a kórházba” címmel cikk jelent meg, amiben többek között ez 
áll: ”Az ügy megoldatlansága annál kevésbé érthető, mivel a SzOT, a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ és a könyvtárak szakfelügye
leti szerve, a Művelődésügyi Minisztérium állandóan napirenden tartja a 
kérdést, s az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete is csaknem 
két évtizede sürgeti a megoldást. ” A Magyar Nemzetben 1973. február 
10-én cikk jelent meg ’’Könyv és gyógyulás” cim alatt. Szerzője saját 
egyedi esetének kapcsán élénk színekkel ecseteli az olyan ember helyze
tét, ”.. .  aki mozgáskorlátozottság miatt nem tud felkeresni egyetlen 
könyvtárfiókot sem, és olyan hozzátartozója sincs, aki ezt a feladatot 
helyette megoldaná, ” viszont az illető "akut könyvtáréhségben” szenved.

A probléma megoldását talán nem is elsősorban pénzügyi lehetőségek 
hiánya akadályozza, hanem a pénzügyi lehetőségek alábecsülése, illetve 
a gondok túlzott felnagyítása. Ezért azután megszületnek a társadalom 
számára ma már egyre inkább elfogadhatatlan, a szocialista gondolkodás
tól egyre idegenebb kifogások és ellenérvek. Ellenérvnek is beillik pél
dául az elzárkózó nemtörődömség, a probléma felett arisztokratikusan 
elnéző kényelmesség. De indokolatlan ellenállásnak tűnik a könyvek fer
tőzésköz vetítő szerepéről hirdetett elmélet is. Sajnos mi Magyarországon 
nem rendelkezünk kellő, kísérletekkel alátámasztott ellenérvekkel, ezért 
kénytelenek vagyunk más országok tapasztalataira támaszkodni. Számta
lan vizsgálat tanúskodik arról, hogy a könyvek utján nem történik fertő
zés, illetve a könyvek semmivel sem terjesztik jobban a fertőzést, mint 
például a pénz vagy az ajtókilincs stb. Ez utóbbi megállapítást kísérle
tek alapján tette a wellingtoni (Uj-Zéland) egészségügyi tisztiorvos. Uj- 
Zélandban egyébként a Nemzeti Könyvtár látja el letéti könyvállománnyal 
a TBC-s kórházakat. A visszaérkezett könyveket - bár ezt már teljesen 
indokolatlannak tartják - a nap és a szél hatásának teszik ki, semmilyen 
egyéb óvó intézkedés re nincsen szükség. Finnországban 1969-ben megvizs
gálták a fül-, orr- és gége osztály о kon használt könyveket, mint bakté
riumhordozókat. A kísérlet bebizonyította, hogy a két leggyakoribb bakté
rium (Staphylococcus aureus és a Pseudomonas aeruginosa) 24 órával a 
könyv lapjai közé való kerülés után még életben van, de 48 óra után már 
nem. Egy forró léggel végzett sterilizációs kísérlet igazolta, hogy a vizs
gált könyvekben semmiféle baktérium nem volt. Szintén finn tapasztalat, 
hogy a tuberkolózis-baktérium könyvek utján való átvitele (egyik emberről 
a másikra) nem lehetséges. A francia orvosok véleménye tömör és egy
értelmű: a kórházakban a betegek nem fertőzőek. A vélemények és a gya-
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korlatok megoszlanak a kifejezetten fertőző,, elkülönítő osztályokon hasz
nált könyveket illetően. Néhány országban elkülönítik ezeket a könyveket 
a könyvállomány többi részétől és a selejtezés után megsemmisítik okét. 
Ha a szakirodalomnak hinni lehet, és mi okunk lenne a számtalan kísér
let végrehajtójának lelkiismeretességében kételkedni, igy áll a helyzet a 
fertőzéssel.

A szovjet, a csehszlovák, a lengyel, a román és a legtöbb nyugati or
szág szaksajtója igen nagy teret szentel az olvasás gyógyító hatása elem
zésének. Az említett országokban az orvosok erőteljesen támogatják a be
tegek számára való könyvkölcsönzést. Nagy jelentőséget tulajdonítanak az 
olvasás gyógyító hatásának, értékes időtöltésnek tekintik az olvasást, ami 
eltereli a betegek figyelmét a saját és mások betegségéről, és környeze
tük esetleges nyomasztó hatásáról.

Hazánkban már 120 évvel ezelőtt felvetődött a kórházi könyvtár szervezé
sének gondolata, és ez hangot is kapott a Magyar Hírlap 1852. julius 
8-i számában. A kórházi könyvtár létesítésének indoka figyelemreméltó: 
Aki súlyosabb betegségben sínylődött vagy ily betegek körül figyelmes 

szemmel forgolódott, kétségkívül tapasztalta, mily nagy kin a munkásze- 
reto emberre nézve azon tétlenség, mely őtet mindaddig lekötve tartja, 
naig uj erőre vergődik. Az ily üdülőfélben lévő beteg, más foglalkozás 
vagy szórakoztató olvasmány hiányában mindig csak szánandó állapotáról 
gondolkodik, nekibusul, s igy óhajtott felgyógyulását legkivált önmaga aka
dályozza, sőt nemritkán a testi bajokat sokkal leverőbb szellemi beteg
ségek váltják fel, s a szegény gyógyuló ember unalmában áldozatául esik. !! 
(ld. Könyvtáros, 1973. 1. sz. 35. p. ) Az olvasás jótékony hatásának ilyen 
korai felismerése és az, hogy kórházi könyvtár létesítésével foglalkoztak 
niár akkor, büszkeséggel tölthet el bennünket, hiszen feltehetően az elsők 
közé tartozunk, ahol ez a kérdés komoly formában felvetődött. Hiába volt 
azonban a 120 évvel ezelőtti, majd a most húsz éve folyó állandó nkezde- 
ményezés”, a művelődésügyünkhöz és a könyvtárügyünkhöz méltatlan álla
potokon mindezideig nem sikerült változtatni. Pedig való igaz, amit az 
előbbiekben már hivatkozott Népszabadság-cikkben is megemlit a szerző, 
h°gy a kórházi könyvtárak szervezésének tervei immáron évek óta elké
szültek, de ezek megva. vitásának még a reménye sem csillant fel.

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ OLVASOK KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSÁNAK
LEHETŐSÉGEI

A tervek elkészítése előtt vizsgálódást folytattunk, hogy világos képet 
nyerjünk a helyzetről és a szükségletekről, a fekvőbeteg gyógyintézetek 
nagyságrendjéről stb. A kapott adatok, továbbá hivatalos statisztikák alap
ján, figyelembe véve a fekvőbeteg gyógyintézetek típusait, ezek specifiku
mjait, ill. az egyes kórházi osztályok jellemzőit, kidolgoztuk a kórházi 
könyvtárak szervezési alapelveit, valamint a fenntartás és ellátás szer
vezett normatíváit:
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ALAPELVEK ÉS NORMATÍVAK

1. Minden magyar állampolgárt a betegágyon is megillet a közkönyvtári 
ellátás,

2. Ezért a kórházi könyvtári ellátás megszervezése, a szolgáltatások 
szinvonalas biztosítása elsődlegesen állami feladat, és a szakszervezetek, 
mint a dolgozók érdekvédelmi szervei közreműködnek,

3. A betegek könyvtárait a Művelődésügyi Minisztérium rendelkezései alap
ján kell működtetni, az Egészségügyi Minisztérium támogatásával, illetve 
hoz zá járulásávai.

4. A betegek könyvtárainak szervezése az alább lak szerint történik:

Vidéken az illetékes helyi tanácsi közművelődési könyvtár fiókkönyvtárat 
hoz létre a területén lévő fekvőbeteg gyógyintézetekben és a szociális 
otthonokban a kidolgozott fenntartási és ellátási normatívák figyelembe
vételével;

Budapesten az Egészségügyi Szakszervezet Központi Könyvtára szervezi 
és látja el a betegek könyvtárait (a költségeket állami, tanácsi hozzájá
rulás biztosítja).

5. A fekvőbeteg gyógyintézetekben működő közművelődési könyvtárak fenn
tartásáért a fenntartók a felelősek. A fenntartás körébe tartozik az elhe
lyezés, a berendezés, a fűtés, a világitás és a takarítás. (Fenntartók:
az egyes minisztériumok és a tanácsok. ) A költségeket a fenntartó az 
adott fekvőbeteg g y ó g y in té z e t költségvetésének megnövelésével biztosítja.
A könyvbeszerzési keretet, a könyvek müanyagboritóinak költségeit, a 
könyvtáros fizetését, Ш. tiszteletdiját a működtető, vagyis az illetékes 
közművelődési könyvtár költségvetésében kell biztositani; Budapesten az 
Egészségügyi Szakszervezet Központi Könyvtáránál. (A költségfedezetet a 
fenntartó az illetékes közművelődési könyvtár számára a költségvetés meg
emelésével, ill. e célra adott támogatásával biztosítja. )

6. A betegek kórházi könyvtárai, számára önálló helyiséget kell biztosíta
ni, legalább akkorát, hogy az állomány 60 %-a egy időben szabadpolcon el
helyezhető legyen és a könyvtárosnak meglegyen a munkahelye. Előnyös, 
ha a könyvtárhelyiség klubszerűén rendezhető be, illetve, ha egy klubhe
lyiséggel közvetlen összeköttetésben van. El kell érni, hogy a kórházbővi- 
téseknél és az uj kórházak épitése során tervezzék be a közművelődési 
könyvtárakat.

7. A gyógyintézetek könyvtári ellátását az érintett intézmények kategóriái
nak megfelelően, az átlagos ápolási napok számából kiindulva kell meg
tervezni:
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Kategóriák Az ápolás 
átlagos idő

tartama*

Kötetszám
ágyanként

Évi gyarapodás 
ágyanként

I. Általános kórhá-
zak és gyermek- 11 nap 4
kórházak

П. Szanatóriumok,
ideg-, reuma-, 22 nap 8 az I-Щ, kate
ortopéd szak- góriában 1, 5-2
kórházak kötet

a gyarapodás al
III. TBC-gyógyintéze só határa évi

tek és szakkór 79 nap 12 200 kötet
házak

IV. Elmegyógyinté
zetek

könyvtári €íiiaias az igényек szermi
V. Fertőző kórházak,

életmentő gyógy
intézetek

1968. évi adatok alapján

A könyvtári állomány nagyságát az egyes fekvőbeteg gyógyintézetekben az 
agyanként előirányzott kötetszám alapján kell kiszámitani. (Ehhez a meny- 
nyiséghez csatlakozik a gyógyintézet dolgozói létszáma szerint dolgozón
ként 2-4 kötet állomány, )

8. A fekvőbeteg gyógyintézetekben - az egészen kicsiktől és a speciális 
osztályoktól eltekintve - az arra rászorulóknak az ágyához kell vinni a 
könyveket, emellett a járóbetegek számára meghatározott óraszámban biz
tosítani kell a könyvtár helybeni használatát.

9, Mivel ez a fajta könytári szolgáltatás nagy időráfordítást kiván, a lét
számigény :

a) az általános kórházakban 500 ágy
b) szanatóriumokban és szakkórházak

ban 250 ágy
c) Tbc-gyógyintézetekben 200 ágy

esetén 1 szakképzett főfoglalkozású könyvtáros alkalmazása szükséges. En-
neI magasabb ágyszám esetén a létszámigény arányosan növekedik.
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10. Azokban a fekvőbeteg gyógyintézetekben, ahol az ágyszám és az in
tézmény kategóriája szerint nem indokolt főfoglalkozású kórházi könyvtá
ros alkalmazása, kívánatos arra törekedni, hogy az orvosi könyvtárat és 
a kórházi könyvtárat együttesen vezesse egy függetlenített könyvtáros. így 
a szakmai érdekek, a színvonalas könyvtári munka jobban biztosíthatók.

11. A betegek könyvtári ellátására létrehozott könyvtárak a fekvőbeteg 
gyógyintézetek dolgozóinak is rendelkezésére állnak (a fertőző kórházak, 
ill. osztályok kivételével), szakszervezeti könyvtárak külön fenntartása 
fölösleges.

12. A szociális otthonokban a területileg illetékes közművelődési könyv
tár létesít letéteket; tiszteletdíjas könyvtáros beállításáról gondoskodik az 
otthon lakói közül, és évente legalább hat alkalommal ad uj (két éven be
lül megjelent) könyveket. A letéti könyvtári állomány ágyanként 6-8 kötet,

KÖLTSÉGIGÉNY ÉS TERVEK

A szervezési alapelvekhez és a normatíva előirányzatokhoz igazodva kü
lön-külön minden egyes kórházra kidolgoztuk a javasolt kötetszámot és a 
munkaerőszükségletet. Majd egy másik metszetben - a fekvőbeteg gyógy
intézetek I— III. kategóriája (ld. a szervezési alapelvek 7. pontját) és ezek 
fenntartói szerint - összegeztük a szükségleteket. Mivel a kórházi könyv
tárakat lehetetlen lenne egyetlen év alatt létrehozni, a szervezést 3 ütem
re terveztük. Az első ütemben a 150 ágy alatti, a másodikban az 500 ágyas 
vagy ennél nagyobb, a harmadikban a 150 és 500 ágy közötti fekvőbeteg 
gyógyintézetek szerepelnek. A fejlesztésre fordítandó költségek az üteme
zés segítségével megoszlanak. Számításaink bizonyítják, hogy sem Buda
pesten, sem megyénként nem terhelnék a fenntartókat - a tanácsokat és 
a minisztériumokat - beláthatatlan terhek. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy 
terveink ill. javaslataink nem a kórházak amúgy is szűkös és más irány
ban lekötött költségvetését terhelnék. Azt viszont senki sem gondolhatja 
komolyan, hogy az ütemezés egyes ciklusaiban jelentkező 100-500 ezer Ft 
fejlesztés alapjaiban ingathatná meg az egyes fenntartók költségvetését. 
Ennél nagyobb fejlesztési összegre csak az Egészségügyi Minisztérium ál
tal közvetlenül fenntartott gyógyintézetek esetében lenne szükség. A kór
házi könyvtárak szervezetének kiépítése 173 fekvőbeteg gyógyintézetben 
(76 121 ágy, 1968-as adatok alapján) 17-18 millió forint ráfordítást igé
nyelne. (Ez az összeg az utóbbi 4 évben létesült kórházi ágyak szerint 
valamelyest emelkedne.)

A kórházi könyvtárak szervezetének teljes kialakítása után a folyamatos 
fenntartás összege évente kb. 6 millió Ft lenne átlagosan. így évente egy- 
egy kórházban ápolt betegre 3, 20-3, 50 Ft jutna. Ez az összeg az állo
mánygyarapításra és a könyvtáros fizetésére tervezett kiadásokat foglalja 
magában. A már berendezett könyvtárakban a világítás, a fűtés és a ta
karítás tulajdonképpen jelentéktelen, számításba sem vehető kötelezettsé
get ró csupán a fekvőbeteg gyógyintézetekre.



A korházi könyvtárak működésének további kérdéseivel eddig még nem 
foglalkoztunk részleteiben. Tervezzük: könyvszállító kocsik terveinek el
készíttetését (ami egyébként szerényebb igények mellett gyógyszer ill. 
ételszállító kocsikból is kialakítható); a gyűjtőkör pontosabb körülhatáro
lását (a későbbiekben az Uj Könyvek cimü kiadványban a kórházi könyv
tárak számára való ajánlást); a főfoglalkozású könyvtáros személyére 
vonatkozó követelmények megfogalmazását (mivel a könyvtárosnak szak
mai ismeretein kívül megfelelő emberi adottságokkal és ambíciókkal kell 
rendelkeznie, továbbá nem csak a működtető közművelődési könyvtárhoz, 
hanem az egészségügyhöz, a fekvőbeteg gyógyintézethez is kötődnie kell 
valamilyen formában); kezelési, technikai, statisztikakészitési módsze
rek kidolgozása is szükséges, valamint a kórházi könyvtárak munka- és 
ügyrendjének megfogalmazása is hátra van. A kórházi könyvtárak sikeres 
müködtd: ésének további előfeltétele, hogy a könyvtárosok a speciális is
mereteket továbbképzésen megszerezzék, füzetkatalógusok készüljenek stb.

Terveinket az 1972. évi budapesti IFLA konferencián is ismertettük, a 
kórházi könyvtári alszekcióban. Mint e lap olvasói előtt ismeretes, az 
IFLA konferencián elfogadásra kerültek a közművelődési könyvtári szol
gálat nemzetközi normatívái és ennek keretében a hátrányos helyzetű ol
vasók ellátásának irányelvei és normatívái. Bár a kórházi könyvtárakra 
készült norma-előirányzataink valamivel szerényebbek, mint a nemzetkö
ziek, mégis úgy gondoljuk, hogyha terveink megvalósulnának, nem lenne 
okunk a szégyenkezésre.

Az IFLA normák azonban olyan olvasói rétegekre is vonatkoznak (lakás
hoz kötött öregek, betegek, csökkentlátásuak, nehezen olvasók, stb.), a- 
melyekkel mi még alig foglalkoztunk. A következőkben a könyvek házhoz- 
szallitásának kérdéseivel is törődni szeretnénk (bizonyos kísérletezések 
már folynak), továbbá szorgalmazni kívánjuk a szokásosnál nagyobb mé
retű betűkkel nyomtatott nöregbetüsn könyvek kiadását. Ilyen könyveket 
az olvasók a nyilvános közművelődési könyvtárakban is igényelnének.

к

Terveink és elképzeléseink tehát, már vannak. Most már minden erővel a 
megvalósításra kellene törekednünk, és akkor talán néhány év múlva a 
Magyar Könyvtárosok Egyesületében is megalakulhatna a kórházi könyvtá
rosok alszekciója, az NDK könyvtáros egyesületéhez hasonlóan, ahol ez a 
szekció több mint 60 tagot számlál. A kórházi aJLszekció megalakulása azt 
jelezné, hogy végre hazánkban is működnek a kórházi könyvtárak.
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