
A H O LNAP K Ö N Y V T Á R I SZO LG Á LTA TÁ SA I

V  y '
A Ctenár munkatársai — H. Jirkalová és V. Voznicka — Knihovnické 
sluzby V budoucnosti címen készítettek interjút a Cseh Szocialista 
Köztársaság Állami Könyvtára Olvasószolgálati és Különgyűjtemé- 
nyi Főosztályának vezetőjével, M. VELINSKŸ-vel (ítenár, 1977. 
8—9. no. 270—276. p.). Az interjút FUTALA Tibor tömörítette.

Nyilvánvaló, hogy a könyvtárak is a társadalmi szükségletek kielégítésére jöttek 
létre. Ha mostanában — különösen a szocialista államokban — a könyvtárak konjunkturá
lis időszakot élnek át, az azt jelenti, hogy a társadalmi szükségletek fokozódtak irántuk. 
Mindez egyértelműen tükröződik a könyvtári szolgáltatások hatalmas mennyiségi fel
futásában.

A könyvtárstatisztikai adatok elemzéséből azonban az is kitűnik, hogy az adott 
feltételek mellett a jelenlegi mennyiségi eredmények egyszersmind a könyvtárak teljesítő- 
képességének a maximumát jelentik. Mind nyugtalanítóbb ellentmondás alakul ki a szol
gáltatások mennyisége és minősége között, másként mondva: a könyvtárak kínálata és a 
társadalmi kereslet között.

E problémákat első szinten az okozza, hogy nincs elég könyvtáros, illetve az, hogy 
a meglevők nem tudják elég gyorsan és rugalmasan követni a társadalomban és a társadalom 
művelődési-tájékozódási lehetőségeiben bekövetkező forradalmi változásokat. Ha ez hosz- 
szabb ideig jellemző maradna rájuk, megeshetne, hogy a társadalmi szükségletek előbb- 
utóbb a könyvtáron kívül keresnének majd kielégítést.

A rossz helyzetértékelés igen szemléletesen mutatkozik meg pl. az olvasókkal való 
kollektív foglalkozás válságában. A még mindig favorizált „mindenkinek, mindenkinek” 
rendezvény-formák a televízió, a rádió, a lemezjátszó és a magnetofon általános elterjedt
ségének korában mind kevesebb állampolgár érdeklődését keltik fel. Ehelyett olyan 
rendezvények meghonosítására lenne szükség, amelyek azonos érdeklődésű rétegeknek 
szólnak, c s a k  könyvtári környezetben sikerülhetnek jól és a korszerű könyvtári szol
gáltatások (hanglemez, kép stb.) alkalmazása révén koplexekké is válnak.

A második válságjelenség az olvasó egyedi kiszolgálásával kapcsolatos. E tekintetben 
az okok nemcsak a kevés könyvtárosra, nemcsak a meglevők sztereotip munkájára vezet
hetők vissza, hanem a könyvtári terek, felszerelések elégtelenségére is. Be kell látni, hogy 
az irodalomközvetítés központi műhelye a kölcsönzőből az olvasótermekbe költözik át. 
S itt nem véletlen a többes szám használata, mivel a ma szokásos egyetlen könyvtári
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olvasóterem a szolgáltatások minőségének megjavításához nem elégséges. A differenciálódó 
olvasói-használói szükségletek optimális kielégítéséhez szakosított olvasótermi rendszerre 
van szükség. A szakosított olvasótermek, ahol a tárgybavágó irodalom valamennyi műfaja 
és megfelelő minőségű leolvasó-készülék áll majd rendelkezésre, az adott társadalmi 
környezetben minden bizonnyal alkotóműhelyekké válnak. Olyanokká, amelyeket a 
tudósok és a legkvalifikáltabb szakemberek is szívesen használnak, mivel a legjobban fel
szerelt otthoni dolgozószobák sem konkurrálhatnak velük. A  használók kényelme mind
emellett azt is megköveteli, hogy a könyvtárak közösségi terekkel — beszélgető és pihenő 
helyekkel, valamint büfékkel — is rendelkezzenek.

A könyvtári szolgálat fent vázolt differenciálódása -  természetesei* - az állomány 
elhelyezési-feltárási gyakorlatát sem hagyja érintetlenül. A tagoltabb és analizálóbb (pl. a 
könyveket is analitikusan feltáró) katalógusrendszer múlhatatlan előfeltétele ennek az át
alakulásnak. Éppen úgy, mint a korszerű könyvtári célépületek megteremtése. Az e szem
pontból jól hasznosítható és a változó szükségletek szerint könnyen alakítható célépüle
tekre kiváló példákat lehet találni Magyarországon. Pl. Miskolcon, ahol a megyei könyvtár 
épülete lényegében egy vasbeton váz — belsőleg könnyen átalakítható-átrendezhető 
terekkel.

A könyvtári szolgálat minőségének emelése igen nagy mértékben függ a könyvtár- 
közi együttműködés javulásától. Ha egyszer olvasói jognak tartjuk, hogy a más városok
ban található állományegységekhez könyvtárközi kölcsönzés révén hozzá lehessen férni, 
miért nem érvényesítjük pl. ugyamezt a jogot akkor, ha egy városon belül működő más 
könyvtárak állományára van történetesen szükség? És általában: miért nem rendezkednek 
be jobban a könyvtárak a lelőhelyi, az adatszerű és a bibliográfiai információk közvetítésére? 
Miért hagyjuk, hogy az állampolgár olyan kérdések tömegével ostromolja a lap- és folyó
iratszerkesztőségeket, hogy mikor élt Seneca, amikor az ilyen informálódás természetes 
helye a könyvtár? Ebből következik, hogy a könyvtárhasználati propagandán is jócskán 
akad javítanivaló.

A szolgáltatások minőségének emeléséhez és meggyorsításához, az együttműködés 
fokozásához és rendszeres működéséhez egyaránt jó  kilátásokat ígér a korszerű technika, 
a számítógép, a reprográfia és a miniatürizáló eszközök meghonosítása a könyvtári terüle
ten. Azonban ne ringassa magát senki abban a naiv hitben, hogy mindez problémák nélkül 
mehet végbe, hogy az e téren való előrehaladáshoz csak pénz, hely és munkatárs kell. 
Az igazság az, hogy az új technika bevezetése az egész eddigi munkaszervezési és szerve
zeti hagyományrendszer feladására készteti a könyvtárakat. Ellenkező esetben az egész 
könyvtári szolgálat megdrágulna,komplikáltabb és még lassabb lenne.

A könyvtári szolgálat korszerűsödése és színvonalának emelkedése érdekében az 
olvasókkal is „meg kell küzdeni ” . Arról van szó. hogy az olvasó és az olvasói igények 
— legtöbbször öntudatlan, a társadalom fejlődésének hatására — bekövetkező változása 
gyakran úgy jelentkezik, hogy közben megmarad, esetleg fokozódik a szokások és az 
elavult könyvtárhasználati formák iránti ragaszkodás. így az olvasók, miközben dinami
zálják a könyvtári munkát, egyszersmind konzervativizmusukkal is nehezítik a könyvtárak 
új törekvéseinek a kibontakoztatását. Az ellentmondás feloldása: folyamatos tájékoztatás 
és nevelőmunka.
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A holnap könyvtártípusai között egyaránt megtaláljuk a szűkén specializált szak- 
könyvtárat, az általános könyvtárat és a közművelődési könyvtárat. Természetesen mind
három típusnak többé-kevésbé át kell mennie azokon a változásokon, illetve azok több
ségén, amikről korábban szó volt. Az is természetes, hogy az egyes típusok között sokféle 
átmenet lehetséges és szükséges.

A közművelődési könyvtárak feladata továbbra is az lesz, hogy az embert életének 
kultúrálttá tételére inspirálják, hogy ösztönzést adjanak arra, miképpen éljen az ember és 
milyen magatartást tanúsítson. Ez az információk közvetítése mellett megkívánja a 
könyvek, mint a kultűrális fogyasztás tárgyának továbbra is intenzív közvetítését, lévén a 
könyv nemcsak információhordozó, hanem szépérzést és harmóniát kiváltó tárgy is. 
Hiba lenne, ha a közvetlen kapcsolatokat megszüntető telekommunikáció korában a 
könyv és használója közötti bensőséges kapcsolatot, ezt a mindenütt lehetséges közvetlen 
kapcsolatot a könyvtárak nem óvnák meg, nem ápolnák és nem fejlesztenék.

Kétszáz éves a Bécsi Egyetemi Könyvtár. 
Ebből az alkalomból jelent meg: BIBbOS-SCHRIFTKN * BANll 91
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