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Lehet eső, lehet hó
Azt szokták mondani, hogy egy ötéves tervciklus középső éve kulcsszerepet tölt be
az egész időszakra vonatkozóan. Ha most visszapillantunk a KMK kulcsévére, mégsem állít
hatjuk egyértelműen, hogy az eddigi munkában benne rejlenek azok a garanciák, amelyek
sikert ígérnek az ötödik év végére, vagy ellenkezőleg, kilátástalannak látszik ötéves tervünk
érdemben való teljesítése.
Amit nyugodt lelkiismerettel állíthatunk az az, hogy jó irányban haladunk, közép
távú tervünk helyesen jelölte ki az elvégzendő feladatokat, nem kényszerültünk lényeges
pályamódosításra, s előre léptünk egyes nagyobb vállalkozásaink megalapozásában,
a végrehajtás feltételeinek kialakításában is. Kérdéses azonban, hogy mindezen előkészü
letek elegendőnek bizonyulnak-e a hátralévő két esztendőre eső munkálatok számára.
Megítélésünk szerint csak abban az esetben, ha az idővel jobban gazdálkodunk, s a munkák
ütemét - erőinket a legfontosabb feladatokra összpontosítva -> meggyorsítjuk. Mert
kurrens szolgáltatásainkban ugyan nem mutatkozik sehol fennakadás, —ami nehézségeket
okoz, az a szolgáltatás jelenlegi kapacitása és a könyvtári igények között feszülő ellent
mondás; több évre tervezett kutatásainkat, bibliográfiai munkálatainkat, kiadási program
jainkat megindítottuk, de különféle belső és külső okok miatt lelassultak vagy elakadtak;
némely területen a könyvtárügyi irányítás által késedelmesen vagy még egyáltalán nem
rendezett kérdések akadályozták hatékonyabb munkálkodásunkat.
E néhány általános megjegyzés után —az utóbbi évek szokásához híven —nem rész
letező beszámolót adunk a KMK tevékenységéről, hanem azt az egy-két területet vizsgáljuk
meg, amelyekre olvasóink figyelmét fel szeretnénk hívni. Regisztráló éves jelentésünket1
a könyvtárak széles körének megküldtük.
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Olvasás és könyvtár a társadalomban
Két terjedelmes fejezet foglalkozik munkatervünkben ezzel a kérdéskörrel; az
egyiknek címe „A könyvtár és társadalmi környezete”, a másiké „Az olvasás folyamata”.
Közös jellemzőjük, hogy egyaránt tartalmaznak kutató, felmérő, elemző, valamint
gyakorlati, kísérleti, alkalmazási jellegű feladatokat.
Egyre következetesebben igyekeztünk ugyanis megvalósítani alapelvünket, amely
szerint nem kívánunk öncélú kutatásokba bonyolódni, figyelmen kívül hagyva a napi
könyvtári munka realitásait és kívánalmait, de éppen annyira nem akarunk elveszni az
elméletileg megalapozatlan, prakticista és pusztán látszateredményeket hozó ügyködésben.
A hetvenes években kibontakozó intenzív kutatómunka eredményeképpen sikerült
behozni az elméleti alapozás legszembetűnőbb gyengéit, s úgy látszik, mostanra kialakult
az elméletre és gyakorlatra fordított energiák helyes aránya.
Tulajdonképpen most kezdik gyümölcseiket hozni a hosszú éveken át tartó előké
születi munkák. Rossz rágondolni, milyen jegyzet született volna 1970-ben, ha a Tankönyvkiadó akkor adott volna megbízást elkészítésére; ezzel szemben az a jegyzet, amely
az olvasásismeret szociológiai, pszichológiai és pedagógiai kérdéseit tárgyalja, s amely
1978-ban műhelyünkben készült, bizton építhetett e műhely tíz évének eredményeire
és tapasztalataira. S nem kell különösképpen bizonygatni a könyvtárosképzés hatását
a gyakorlatra; nem közömbös tehát, hogy milyen tananyag formálja leendő kollégáink
szakmai tudatát.
Megerősít ebben a véleményünkben az általunk szervezett olvasószolgálati egyéves
továbbképző tanfolyam sikere is; a nagy érdeklődésre való tekintettel 1977/78-ban megis
mételtük a korábbit, de most már egyszerre két párhuzamos osztályt indítva, az FSZEK
hatékony közreműködésével.
Az elmélet és gyakorlat szoros összefonódását jelzi e munkaterületünkön az a kiad
ványunk2, amely — remélhetőleg — a gyakorló könyvtáros hasznos segédeszköze lesz,
s ugyanakkor a további kutatások műszere is. Mint a könyv alcíme jelzi, 150 irodalmi mű
olvasottságát, kedvességét és az élményalakzatban elfoglalt helyét tálja fel, matematikai
lag ábrázolva.
Ugyancsak a könyvtári tevékenység mindennapjához csatlakoznak szorosan a könyv
tárak társadalmi helyére, szerepére, használatára irányuló, folyamatban lévő vizsgálódások.
Nyomdába küldtük külső munkatársunk felmérését a közművelődési könyvtárak tájékoz
tató szolgálatának működéséről és igénybevételéről, s megkezdtük a használók tájékozó
dására vonatkozó, széles körű kutatás előkészítését. Megtörtént a közművelődési könyv
tárak olvasóinak érdeklődését elemző vizsgálódás adatainak felvétele és feldolgozása,
folyik a zárótanulmány megírása. E kutatások keretében kitértünk a különböző könyvtá
rak olvasótáborainak átfedésére is.
Nem akaijuk itt most mindazt felsorolni, amivel igyekeztünk támogatni a könyv
tárak propaganda- és kapcsolatszervezési munkáját; a könyvtárosok ismerik ezeket
a szolgáltatásainkat és akcióinkat. Fontosnak tartjuk azonban megjegyezni, hogy e látszó
lag leggyakorlatiasabb területen is szükség van elméleti alapozásra, vagy legalábbis a vonat
kozó ismeretanyag rendezésére. Ezt a célt kívánja szolgálni az a kiadványunk, amelynek
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kéziratát már nyomdába adtuk: a közönségkapcsolatok elméletét, módszertanát és gya
korlati alkalmazását tárgyaló terjedelmes tanulmány mellett a kapcsolatszervezési
tanfolyamunk előadásait és a résztvevők válogatott dolgozatait tartalmazza.
Egyre fokozódó jelentőséget tulajdonítunk a közönségkapcsolatokkal foglalkozó
ismeretek és tapasztalatok könyvtári alkalmazásának a társadalom és könyvtárai viszonyá
nak javításában. Két dologgal kell tisztában lennünk. Az egyik az, hogy a társadalom
tudatában még mindig szívósan tartja magát az az ósdi könyvtárkép, amelyet a társadalmi
objektív szükséglet, s ennek megfelelően a könyvtáréimélet és politika már régen, de
a gyakorlat csak hellyel-közzel haladott meg; e képet megváltoztatni nem propagandakampányokkal, hanem korszerű szolgáltatásokra képes intézmények létrehozásával lehet,
s még így is hosszú időt, mondhatnánk generációkat vesz igénybe. A kapcsolatszervezésnek
e folyamatban nem döntő, de nélkülözhetetlen szerepe van: a szükségletek igénnyé való
tudatosítása, az igényeknek megfelelő, teljesítőképes könyvtár eszméjének és ténylegesen
megvalósult mintáinak propagálása meggyorsíthatja nemcsak a tudatban élő kép változá
sát, hanem a könyvtári intézményrendszer fejlődését is.

A gyerekek olvasásáért

Van-e fontosabb teendő, mint a fiatal generációk olvasási kultúrájával, szokásaival,
könyvtári ellátásával törődni, ha hosszú távon tekintjük egy ország könyvtárügyének
problémáit? Igyekeztünk a feladatkör illetékességünkbe eső munkáira megfelelő energiá
kat fordítani, s bár a KMK-n belül közvetlenül csak egy munkatárs foglalkozik a gyerekek
és fiatalok könyvtári ellátásának fejlesztésével, mégis több osztályunk vállalt más-más
jellegű, de idevágó feladatokat. így kutató-fejlesztő, módszertani, bibliográfiai, szakfel
ügyeleti tevékenységek szolgálták a közös célt.
Világos volt előttünk, hogy a gyerekkönyvtári munkában is csak akkor léphetünk
előre, ha vesszük a fáradságot az alapozás elvégzésére. Ez pedig kutatásokat, felméréseket
és kísérleteket jelent, s elsősorban a pszichológiai és pedagógiai kutatási eredmények
könyvtári alkalmazását.
A fő kérdés, amelyre választ kell kapnunk az, hogy miképpen is válik olvasóvá,
könyvtárhasználóvá a gyerek. Szociológiai és pszichológiai aspektusú vizsgálódást indítot
tunk, s egyelőre a 10—14 éves gyerekek olvasási szokásainak tanulmányozását kezdtük
meg. Ugyanakkor konzultációs kapcsolatban állunk a szekszárdi Tanítóképző Főiskolán
és a szombathelyi Tanárképző Főiskolán olvasáspedagógiai kísérletet lefolytató kutatók
kal. Megbízásunkból tanulmányok is készültek egyes olvasmányok befogadásáról.
Nagyszerű kísérleti terepünk, laboratóriumunk a Veszprém-megyei Könyvtár
bakonyoszlopi olvasótábora, ahol a tizenévesekkel való foglalkozás, kapcsolatteremtés és
könyvtári pedagógia módszereit alakíthatjuk ki. Különös előnye a laboratóriumnak, hogy
nem egy idényre szóló vállalkozás maradt, hanem 1978-ban már harmadszor állt rendelke
zésünkre, s minden reményünk megvan arra, hogy a sorozat nem szakad meg a jövőben
sem. A táborok módszertani, didaktikai eredményeit kiadványokban is közzé kívánjuk
tenni; nem hisszük, hogy az egyetlen célravezető módszert írják le jelentéseink, inkább

281

arra számítunk, hogy a könyvtárak szembesítik őket saját gyakorlatukkal, ösztönzést
merítenek belőlük, továbbfejlesztik és újabbakkal egészítik ki módszereinket. Eddig az
első tábor beszámolója jelent csak meg3, a másodiké nyomdában van.
Elkészült összefoglaló jelentésünk néhány könyvtárban működő klub tevékenységé
ről, életrajzáról. A kézirat nyomdakész; reméljük, hogy nem távoli megjelenése után
segítségére lesz mindazoknak a könyvtárosoknak, akik kisebb közösségeket szerveznek
olvasóik körében.
Jó néhány évig tartott, amíg végre nyomdába küldhettük a gyerekkönyvtáros
munkájával foglalkozó újabb tanulmánygyűjteményt. A nehézséget az okozta, hogy
szemben az 1973-ban Gyerekkönyvtári tanulmányok címen megjelent kötettel, amely
a pedagógiai kérdésekre koncentrált, most szerettünk volna a gyerekkönyvtár egészét átfogó
kiadvánnyal jelentkezni. Azt hisszük, — ha az eredetileg tervezett kézikönyv-műfajt nem
is sikerült megvalósítani, — hogy a szerzőgárda mindazt összefoglalta, amit e témakörben
tudnia kell a gyakorló könyvtárosnak. S talán segédletként is használható lesz a könyvtá
rosképzésben és továbbképzésben.
Kettős segítséget kívántunk nyújtani a gyerekkönyvtári állományok építéséhez:
egyfelől a gyűjtőkör megfogalmazásához, másfelől tartalommal való kitöltéséhez. Még
1977-ben jelentettük meg az OPKM-mel együttesen a közös iskolai és gyerekkönyvtárak
gyűjtőkörére vonatkozó javaslatunkat4 (mondani sem kell, hogy a benne foglaltak nemcsak
a kettős funckiójú, hanem az önállóan működő könyvtárakra is alkalmazhatók),
valamint kidolgoztuk az iskolai és gyerekkönyvtárakat egyaránt átfogó ellátási szerveze
tek gyarapítási szabályzattervezetét; ez utóbbi közzétételét —a centralizálás egyéb vonat
kozásait tárgyaló tanulmányokkal együtt — tervezzük. Jelenleg két olyan kiadványunk
van nyomdában, amely az olvasószolgálat, az állományelemzés, a'visszamenőleges állo
mánykiegészítés és a selejtezés segédeszköze lehet: az egyik az Uj Könyvek-ben 1964 és
1975 között ismertetett gyerekirodalmat öleli fel, a másik pedig a közös iskolai és gyerekkönyvtárak mintakatalógusa. Tervezzük, hogy a magyar világirodalom klasszikusai,
valamint a XX. századi szerzők szépirodalmi műveiből válogatott jegyzéket állítunk össze
a gyerekkönyvtárak számára.
Lehetőségeinkhez képest szakmailag támogattuk az iskolai könyvtárak bevonását
az alakulóban lévő ellátási rendszerekbe, akár egy-egy várost, akár községek együttesét
fogják át. Lényegesnek tartjuk ezt a könyvtári integrációt mind tartalmi, mind szervezeti,
mind pedig gazdaságossági szempontból. Készséggel működtünk közre új nevelési közpon
tok tervezésében, hasonló meggondolás alapján. Az iskolával közös épületben működő,
a tanulókat és a lakosságot egyaránt kiszolgáló kétarcú könyvtár új lakótelepeken, közsé
gekben, városnegyedekben a legjobb megoldásnak látszik; ezt a tapasztalatok világszerte
megerősítik. Szép sikert ígér a Debrecenben kibontakozó nevelési központ program,
amelynek az első egysége már épül. A tanácsi és iskolai könyvtárak —adott körülmények
között és adott feltételek mellett való — integrációját elősegítendő kidolgoztuk a battonyai kettős funkciójú könyvtár szervezeti és működési szabályzatát.
Néhány értekezletről számolunk be végül, amelyeket a'gyerekek és fiatalok
könyvtári ellátásában közvetlenül tevékenykedő kollégák számára rendeztünk: így egy
szakfelügyelői értekezletről (munkájuk támogatására segédletet5 adtunk ki), a Komárom-
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megyei Könyvtárral közösen rendezett országos konferenciáról (a gyerekkönyvtári tájékoz
tató munka és állománygyarapítás szerepelt napirendjén), s egy harmadikról, amely az új
tantervek könyvtári kihatásával foglalkozott.

Kapcsolat a könyvtárosképző intézményekkel
Ha nem lenne rég elkoptatva a jelző, azt mondanánk, hogy a KMK sajátos helyet
foglal el a magyar könyvtárosképzés rendszerében. Pedig nagyon nehéz leírni azt a szerep
kört, amit megkísérlünk ellátni a könyvtári szolgálat egyik alapvető feltételéről, a szakkép
zett személyzetről való gondoskodás folyamatában.
Egyik fő tennivalónk a szakma, vagy pontosabban a könyvtári ellátás és intézményrendszer munkaerő-szükségletének mennyiségi és minőségi szempontból való vizsgálata,
s a megállapított igények közvetítése és képviselete a képző intézmények felé, illetve
előtt. Pillanatnyilag, s várhatóan még jó ideig, a továbbképzésre nem teljed ki ez a képvise
let, hiszen a könyvtárosképző intézmények a képzés tekintetében sem tudnak lépést tartani
a követelményekkel.
A dolgok ereje azonban mással is megbízott bennünket. Tetszett vagy nem tetszett,
de azt vettük észre, hogy kezdtük betölteni azt a központi, összefogó, szervező szerepet
a képzéssel foglalkozó intézmények között, amelyet korábban többé-kevésbé az egyetemi
tanszék látott el. Szakmai megbeszéléseket szerveztünk az oktatóknak, továbbképzésre
hívtuk őket, kutatási megbízásokat adtunk nekik és így tovább. Az Oktatásügyi Miniszté
rium is mind többször vette igénybe közreműködésünket, például a közgyűjteménykezelői
tanfolyamok megszervezésében, a főiskolai államvizsgák előkészítésében vagy tananyagok
összeállításában.
Most már tehát ott tartunk, hogy a jegyzetekről, tansegédletekről való gondoskodás
is részben a nyakunkba szakadt. Nemcsak arról van szó, hogy egyes kiadványaink jól
használhatók irodalomként, vagy pláne tankönyvként a felsőfokú könyvtárosképzésben6,
hanem kifejezetten az oktatás igényei szerint készülnek egyes kiadványaink. Fentebb, más
összefüggésben már említést tettünk az olvasásismereti jegyzetről; mi gondoskodtunk
a gimnáziumi közgyűjteménykezelői tanfolyamok könyvtárosi jegyzetéről7; nyomdába
adtuk a külföldi bibliográfiai szakirodalom olvasókönyvét és készül egy hasonló az olva
sásszociológiáról; pályázatot írtunk ki a bibliográfiai leírás és az osztályozás feladatgyűjte
ményeire, megbízásunkra elkészült egy tájékoztatási programozott feladatgyűjtemény;
nyomás alatt áll a könyvtáros hallgatók szakmai gyakorlatát vezetőknek szóló módszertani
útmutató.
Nem tiltakozunk e hármas funkció egyik eleme ellen sem, hiszen látjuk értelmét és
fontosságát. Viszont szeretnénk, ha előbb-utóbb kiküszönölődnének a munkánkat akadá
lyozó tényezők. Melyek ezek?
Nincs tisztázva a viszonyunk a képző intézetekhez. Jelenleg egyedül kollegiális,
nem hivatalos kapcsolatban állunk velük, s ezért néha úgy érezzük, partizánakcióként
foglalkozunk a képzés ügyeivel. Rendezetlen részvételünk az Oktatásügyi Minisztérium
és a Kulturális Minisztérium mellett működő könyvtárosképzési bizottságban. Úgy véljük,

283

hogy sem az egyetem, sem a főiskolák nem tettek eleget hallgatóik tananyaggal való
ellátásában, és nem értünk egyet azokkal a nézetekkel, melyek szerint ez főként a KMK
dolga lenne.
Azt szeretnénk, hogy a miniszteriális könyvtárosképzési bizottság valóban aktív,
koordinatív szervvé válna, amelynek munkájában teljes jogú partnerként vehetnénk részt.
Ne esetlegesen támaszkodjék az Oktatásügyi Minisztérium a KMK-ra, hanem minden,
a könyvtárosképzést érintő ügyben és intézkedésében vegye igénybe a KMK-t, szinte mint
saját «szakmai bázisát. (Még az sem lenne szentségtörés, ha a könyvtárosképzési bizottság
titkársági teendőit reánk bízná.) Meggyőződésünk, hogy ilyen alapon sokkal hatékonyab
ban tudnánk segíteni az intézményeknek és az oktatóknak, végső soron a magyar
könyvtárügynek.

Léptékváltás előtt az Új Könyvek

De meg fogja-e, meg tudja-e tenni a döntő lépést?
Tizenöt teljes évfolyam során lényegében változatlan funkcióval és tartalommal
jelent meg az Új Könyvek, s vívta ki megbecsült helyét a magyar nemzeti bibliográfia
rendszerében.8 A kisebb-nagyobb tartalmi és szerkezeti változások azt a célt szolgálták,
hogy minél jobban teljesítse a magyar könyvtárügy előtt vállalt feladatát.
Tizenöt év alatt azonban könyvtárügyünk hatalmasat fejlődött; az Új Könyvek-et
ez három vonatkozásban érintette: 1. a könyvtárak gyűjtése egyre inkább kiterjedt
az audiovizuális és egyéb, úgy nevezett nem-hagyományos dokumentumokra; 2 . az infor
mációs igények növekedése és a nemzetiségek könyvtári ellátásának megszervezése
következtében az idegen nyelvű dokumentumok vásárlása megugrott; 3. az igényes szakirodalmi ellátás megkívánta a kereskedelmi forgalomba nem kerülő kiadványok beszerzését
is. Az Új Könyvek szerkesztősége időben felismerte ezt az irányzatot, s megtette javaslatait
a kiadvány megfelelő feltételekkel biztosított továbbfejlesztésére. Ez durván számítva
a rendelkezésre álló személyi és anyagi kapacitás megduplázását jelentette volna. Mivel
erre sajnos nem került sor, maradt a házilagos megoldás. Ahelyett, hogy a Könyvértékesí
tő Vállalat is teljes körűen fejlesztette volna ez irányba szolgáltatásait — ahogy ezt már
a III. Országos Könyvtárügyi Konferencia javasolta9 — és ezzel szolid anyagi alapot
teremtett volna a bibliográfiai szolgáltatások számára, a Könyvért akkori vezetése hosszú
éveken keresztül elzárkózott a javaslatok elől, s egyedül csak a nemzetiségek anyanyelvi
irodalommal való ellátása terén tett lépéseket. így a KMK-ra hárult, hogy eszközeinek
szerény volta ellenére is megindítsa az Új Könyvek néhány melléklapját (Új Külföldi
Kézikönyvek, Új Hanglemezek, Új Kották; a kereskedelmi forgalomba nem kerülő
kiadványok és a vizuális dokumentumok tekintetében csak egy-egy próbaszámra futott
erőnkből). Ami gyengévé és bizonytalanná teszi e szolgáltatásokat, az éppen annak a válla
lati háttérnek a hiánya, ami az Új Könyvek erejét és igazi hasznát adja: a könyvtári
használatra előkészített dokumentumok megrendelő jegyzékéül szolgál és katalóguscédu
la szolgáltatás kapcsolódik hozzá.
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Nyilvánvaló, hogy milyen irányokban kell továbblépni: a Könyvértékesítő Vállalat
illessze profiljába ugyanúgy az audiovizuális dokumentumok és a kereskedelmi forgalomba
nem kerülő kiadványok terjesztését, mint vállalta a nemzetiségek anyanyelvén megjelenő
kiadványokat; a vállalati szolgáltatások kiépülésével párhuzamosan pedig nyerjenek intéz
ményes megalapozást a hozzájuk csatlakozó tájékoztató kiadványok. Ügy látjuk, hogy
a Könyvért vezetése kész megindulni ezen az úton, kérdéses azonban, hogy milyen tempót
engednek meg a vállalat egyéb szorító gondjai10. Ami az intézményi feltételt illeti, két
alternatíva képzelhető el. Az egyik, hogy az Uj Könyvek jelenlegi szerkesztőségét jelentős
mértékben fejlesztjük; a másik, hogy nemcsak elméletileg tekintjük a magyar nemzeti
bibliográfia rendszerébe tartozónak az Új Könyvek-et és a csatlakozó melléklapokat,
hanem levonjuk ennek gyakorlati konzekvenciáit is. Mind a munkaszervezési, mind a gaz
daságossági szempontok ez utóbbi alternatíva mellett szólnak. Ez azt jelentené, hogy
felül kellene vizsgálni a kurrens nemzeti bibliográfiai szolgáltatások funkcióját, kapcsola
tait az OSZK-val és a könyvtárüggyel, könyvtárpolitikai szempontból kijelölni a prioritá
sokat a nemzeti bibliográfia különböző szolgáltatásai között, s szervezetileg is integrálni
az Új Könyveket, melléklapjait és esetleg más bibliográfiai tevékenységeket, kiadványokat
a megújuló magyar nemzeti bibliográfiába. Reményt keltő, hogy az OSZK-ban megin
dultak azok a munkálatok, amelyek a könyvtáron belül a bibliográfiai és feldolgozási
folyamat egységesítését tűzték ki céljukul, s kiterjednek az Új Könyvek-kel való kapcso
latra is.
A fentiekben az Új Könyvek és melléklapjai kurrens megjelenésével kapcsolatos
problémákról szóltunk. Létezik azonban egy másik problémaköteg is, amely abból adódik,
hogy a kiadvány nemcsak a folyamatos állománygyarapítás segédeszköze, hanem a tájé
koztató munkáé is. Ezért a szerkesztőség mindig is törekedett a visszakereshetőség bizto
sítására, éves majd nagyobb időegységeket átfogó mutatók kiadására. Jelenleg nyomda
kész az 1970—75-ös évfolyamok betűrendes mutatója, s készül az 1964—76-os évkör
tárgyszómutatója.
Fölmerült azonban már évekkel ezelőtt az az igény is, hogy a kis közművelődési
könyvtárak számára az Új Könyvek-ben feldolgozott anyag alapos válogatásával mintajegy
zéket adjunk ki, amely egyben szolgálná a tájékoztatást és az állománytisztítást. Miután
megindult a munka, különböző tényezők hatására revideálnunk kellett az eredeti elkép
zelést. Az egyik ilyen tényező a szombathelyi Megyei Könyvtár és Vas-megye városi könyv
tárai összesített éves gyarapodási jegyzéke volt: a feltárt anyag —eltekintve a helyismereti,
a külföldi és az antikvár beszerzésektől — lényegében megegyezett más közművelődési
könyvtári hálózatokban beszerzettel. Kézenfekvő a kérdés: akkor miért nem szorítkoznak
a megyei hálózatok a csak náluk található anyag feltárására, s miért nem adjuk ki közpon
tilag a mindenhol meglévő állomány jegyzékeit? (A szombathelyiek a maguk részéről már
megadták erre a kérdésre a helyes választ.) A másik tényező a közművelődési könyvtárak
ellátási rendszereinek a kibontakozása volt, s ezen belül az a követelmény, hogy minden
tagkönyvtárban a használónak a rendszer teljes állománya rendelkezésre álljon; tehát
ellátási rendszerenként kellene kötetkatalógusokat kiadni? A harmadik tényező az a kilá
tástalan küzdelem, amelyet módszertanos könyvtárosaink folytatnak azért, hogy kis
könyvtárakban is, szakképzetlen könyvtárossal is készüljenek tisztességes katalógusok.
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Téve, bár tagadva, hogy e katalógusok végül is előállnának, éppen a nagyon is behatárolt
állományok miatt vajon sok haszonnal járnának-e? Tájékoztatás helyett nem dezorientálnának-e? S nem lenne-e célszerűbb megelégedni e helyeken egy raktári kartotékkal,
s a katalógusfunkciókat inkább egy teljesebb állományra vonatkoztatni még akkor is, ha
ez közvetlenül nem áll rendelkezésre?
Mindezen tényezőket mérlegelve döntöttünk amellett, hogy az Őj Könyvek-ben
közölt művek gondos és bő válogatásával kötetkatalógust bocsátunk az ellátási rendszerek
rendelkezésére. A Hajdú-Bihar-megyei Könyvtár közreműködésének eredményeképpen
a válogatást kiteijeszthettiik a felszabadulás utáni teljes könyvtermésre; ez természetsze
rűen kissé eltolta a megjelenés határidejét. Azt tervezzük, hogy nagyobb szakcsoporton
ként jelentetjük meg az annotált kötetkatalógust; az első kötet, amely a gyerekirodalmat
tartalmazza (ez kivételesen csak az Üj Könyvek anyagára terjed ki) 1979 elején jelenik
meg, s az év során két-három további kötetet küldünk nyomdába. A jövőben pedig rend
szeres időközönként kumuláljuk egy-egy szak anyagát.
E kumulációk lényegileg különböznek az MNB éves kumulációitól, a következők
miatt: 1. válogatott anyagot tartalmaznak; 2. annotációk csatlakoznak az egyes tételekhez;
3. az ellátási rendszerek tagkönyvtáraiban tömegesen jelentkező használói igényeket
katalógusként szolgálják.

Könyvtári Figyelő
Ha kedvelnénk a nagy szavakat, azt mondanánk, hogy a Könyvtári Figyelő válságát
jelezte a szerkesztőség döntése az összevont számok megjelentetéséről: 1976-ban két,
1977-ben három kettős szám jelent meg, azaz a kéthavonkénti periodicitás pontosan
a duplájára nőtt. Mivel azonban inkább mellőzni szeretjük őket, azt mondjuk, hogy a szer
kesztés menetében zavarok mutatkoztak, amelyeket 1978-ra sikerült felszámolnunk.
Mi volt a zavarok forrása? Véleményünk szerint a lap státusának furcsa kettőssége,
vagyis hogy az 1969-től érvényben lévő koncepció szerint az OKDT és a KMK közös
folyóirata, mégpedig olyan megoszlás szerint, hogy az OKDT gondozza az eredeti, hazai
közleményeket tartalmazó részt, a KMK pedig a dokumentációs részt, s mellette ellátja
az adminisztrációs és műszaki szerkesztési feladatokat a lap egészére vonatkozóan. Ennek
megfelelően a főszerkesztőt és az OKDT-rész szerkesztőjét —másodállásban —a Kulturális
Minisztérium bízta meg, s az egyéb munkákat a KMK munkatársa látta el.
Ebből az elrendezésből máris adódott két zavargóc. Az egyik: az ilyen jellegű
folyóiratnak, mint a Könyvtári Figyelő, tartalmilag szerves egységet kell képeznie, nem
lehet másképpen, csakis egymásra vonatkoztatva szerkeszteni az eredeti és másodlagos
közleményeket tartalmazó részét; a megosztott felelősség sem szerkesztéspolitikailag,
sem gyakorlatilag nem volt kivitelezhető. A másik: hiú ábránd volt azt képzelni, hogy
másodállásban vagy mellékfoglalkozásban elvégezhetők a legfontosabb szerkesztési
feladatok. Az egymást váltó főszerkesztők és szerkesztők dicséretes erőfeszítéseinek elle
nére állandósulni látszottak a zavarok mind a lap érdemi összeállításában, mind a megjele
nésében.
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Mindehhez hozzájárult, hogy az utolsó években az OKDT valójában nem működött.
Joggal teheti fel bárki a kérdést: miképpen lehet egy olyan testületnek folyóirata, amely
minden további nélkül évekre tetszhalálba vonulhat? S egyáltalán: lehet-e „laptulajdonos”
egy olyan testület, amely nem rendelkezik saját költségvetéssel, nincsenek munkáltatói
jogai, csupán tanácsadó funkciót tölt be, s ilyen minőségben nem vonható felelősségre
(legfeljebb átszervezhető), de nincsenek is felhatalmazásai.
E tényezők együttesen vezettek oda, hogy 1977 végén, ha de jure nem is, de facto
megváltozott a helyzet a Könyvtári Figyelő szerkesztőségében. A KMK átvállalta a felelős
séget a lap egészéért, s a főszerkesztő szerepköre lényegében a szerkesztőbizottság elnöklé
sére szorítkozott. 1978-ban egyetlen összevont szám sem jelent meg.
Talán furcsának tűnhet, hogy éppen e hasábokon vetjük fel, de elkerülhetetlen a kér
dés megválaszolása: vajon van-e értelme a látszat fenntartásának, s nem volna-e szükség
a lap státusának felülvizsgálására.
Persze, ez csak az egyik teendő. Amit még fontosabbnak tartunk, az a folyóirat
profiljának, szerkesztési politikájának átgondolása. Nem arról van szó, hogy teljes átalakí
tásra van szükség; csupán arról a legtermészetesebb dologról, hogy időközönként minden
gyakorlatot felül kell vizsgálni, s ha szükséges, a megváltozott feltételekhez igazítani, új
célokat kitűzni.
Alig hisszük, hogy a Könyvtári Figyelő lényegbevágó változtatásokra szorulna;
mégis meg kell vizsgálni, hogy a magyar könyvtár- és tájékoztatásügyben bekövetkezett
változások és a várható fejlődés irányai milyen kihatással vannak e folyóiratra, s a szerkesz
tőségnek le kell vonnia a megfelelő következtetéseket. A szerkesztési politika újrafogalma
zásakor az eddiginél jobban figyelembe kell venni a létező szak- és dokumentációs
folyóiratokat, és messzemenő munkamegosztásra kell törekedni. Célszerű volna megalakí
tani a lapszerkesztők tanácsát, amely az egyeztetés, a feladatelosztás operatív szerve
lehetne.
A Könyvtári Figyelő 1979-ben a 25. évfolyamát kezdi meg, de reméljük, hogy
nemcsak e tekintélyes életkor igazolja létét, hanem a magyar könyvtárügynek nyújtott
szolgálata is. Ismert és használt lappá vált, amely 1959-ben (impresszuma először közölt
adatot a megjelenési példányszámról) 450 példányban jelent meg, s még 1972-ben is csak
500 előfizetőhöz ju to tt el, de az igények nyomására 1978-ban 800-ra, sőt 1979-ben
1000-re kellett emelni a példányok számát. Egy sor külföldi, szocialista és nyugati referáló
lap, — köztük a legtekintélyesebbek is — tájékoztat a benne megjelent közleményekről.
Az 1978-ban megújult külalakja (új borító, sorkizárásos szedés, több illusztráció)
a kiadót dicséri, az átfutási idő tekintélyes rövidülése nemkülönben.
Hosszú előkészület után megjelent az első húsz évfolyam repertórium a11. Szerettük
volna, ha a folyóirat feltárása mellett némi módszertani tanulságokkal is szolgál a reper
tóriumok készítéséhez; a kritikai visszhang — a hibák segítő szándékkal való bírálata mel
lett — méltányolta ezt a törekvésünket12.
Végezetül megköszönjük a szerkesztő bizottság odaadó munkáját. A bizottság testü
letileg és egyes tagjaiként legalább annyira a magáénak érezte a lapot, mint saját magunk,
s ennek jegyében fejtette ki nemcsak véleményét, hanem részt is vállalt a szerkesztés
munkájában.
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A könyvtárpolitikai irányítás és a KMK
A címben rejlő kérdésre elméletileg egyszerű a válasz, csak a gyakorlati munka során
jelentkeznek a nehézségek. Nyilvánvaló a KMK összekötő szerepe a könyvtárügy állami
ágazati irányítása és maguk a könyvtárak között. Azon túlmenően, hogy előkészíti
a könyvtárpolitikai döntéseket, közreműködik a szakfelügyeleti vizsgálatokban, általában
visszacsatolja a területről az intézkedések hatását az irányításhoz, s jelzéseket ad számára
a hazai és nemzetközi könyvtárügy fejlődési irányzatairól, tevékenységével igyekszik
előmozdítani a könyvtárpolitikai koncepciók realizálását, vagy más szóval és egyszerűbben:
segítséget nyújt a könyvtárak napi tevékenységéhez különféle szolgáltatásaival, kiadványai
val, tanácsadó szolgálataival, továbbképző tanfolyamaival, fejlesztési javaslataival stb.
Funkciórendszerünk nyitottsága előnyös abból a szempontból, hogy készen állunk új
feladatok ellátására, de hátrányos is, mert gátolja az erők koncentárlását és a hatékonyabb
munkát. Ezért van az, hogy egyszerre igen sok programunk fut és igen gyakran indokolat
lanul hosszú időt vesz igénybe egy-egy feladat megvalósítása.
Újra és újra visszatérő, megválaszolhatatlan kérdés, hogy voltaképpen mi is a KMK?
A Kulturális Minisztérium meghosszabbított kaija? Kutatóintézet? Módszertani tájékoztató-tanácsadó-fejlesztő szolgálat? Központi szolgáltatások fenntartója? Képző intéz
mény? Néha az a benyomásunk, hogy a KMK-ra hárul mindaz a teendő, amelyet más
könyvtári intézmény nem tud, vagy nem óhajt vállalni, hiszen egy sor feladatunknak
—ha elvszerűen keressük a gazdáját —más helyre kellett volna kerülnie.
Ha ezt a bonyolult problémaköteget az ágazati irányítás, vagyis az országos szakfel
ügyelet szempontjából vizsgáljuk, abból a helyzetből kell kiindulnunk, hogy a KM
könyvtárügyi osztálya fenntartotta magának a szakfelügyeleti hatáskör mellett e funckió
gyakorlását is, amelybe esetenként bevonja — mások mellett — a KMK munkatársait,
s — eddig elszórt kivételként — egy-egy vizsgálat lebonyolítását a KMK-ra bízza. Tehát
egyszeri felhatalmazásokról van szó, amelyeket elvileg bárki vagy bármely intézmény
megkaphat, s ez a gyakorlat inkább elbizonytalanítja, semmint tisztázza a KMK feladat
körét és szerepét.
Sokan emlékeznek még a megyei szintű szakfelügyeletet rendező jogszabály megje
lenését megelőző vitákra. A szakma akkoriban egységesen úgy foglalt állást, hogy a szak
felügyeletet nem személyes megbízások formájában kellene megoldani, hanem a megyei
tanácsok által fenntartott intézményekre, azaz a megyei könyvtárakra kellene bízni,
átruházott hatáskörként. Ismeretes, hogy ez az álláspont elbukott, s ismeretes az a hetero
gen gyakorlat is, amely a jogszabály végrehajtása során kialakult.13 E zűrzavaros helyzetből
két alternatív út vezethet ki. Vagy a megyei könyvtárak, mint megyei intézmények
nyernek szakfelügyeleti megbízást és felhatalmazást (a megfelelő anyagi és személyi
feltételek biztosításával; a szervezeti megoldás ismét többféle lehet), vagy a megyei tanács
lemond a saját intézmény fenntartásáról és kislétszámú könyvtári szakfelügyeleti csopor
tot szervez — külső erők szükség szerinti bevonásával — az illetékessége terén működő
valamennyi közművelődési és iskolai, valamint a lakosság könyvtári ellátásában valami
módon közreműködő egyéb könyvtárak szakfelügyeletére.
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Akármelyik alternatíva fog érvényre jutni, mindenképpen tisztázandó az országos
szakfelügyelethez való viszonya. Az első esetben a kérdés az, hogy ki szakfelügyeli a szakfelügyelőt (a megyei tanács ez esetben nyilván csak felügyeleti és fenntartói jogkört
gyakorol), a másik esetben pedig az, hogy ki fogja össze, ki orientálja, támogatja a megyén
kénti szakfelügyeleti szerveket. A két kérdés tartalmilag azonos, s kettős válasz adható rá:
a Kulturális Minisztérium — saját maga, vagy átruházza e teendőt valamely intézményére.
Több jel mutat arra, hogy komolyén meg kellene vizsgálni az utóbbi variáns lehető
ségét vagy szükségességét, éppen az állami irányítás hatékonyságának, célszerűségének
növelése érdekében. A KM könyvtárügyi osztálya ténylegesen a könyvtárpolitikai kérdé
sekre összpontosíthatná erejét, s nem töltené idejét azzal, hogy maga vizsgálja, miképpen
működik a könyvtári rendszer, hogyan hatnak a jogszabályok, irányelvek, szabványok
a gyakorlatra; az országos szakfelügyeleti szervet irányítaná, megrendelésekkel látná el,
s a döntéselőkészítés mellett ezt a visszacsatoló-észrevételező funkciót is rábízná.
Ha a KMK nyerne ilyesfajta felhatalmazást — más nem is jöhet számításba, hacsak
nem hívnak életre egy üj szervet (ami nagyvonalúbb, de drágább megoldás lenne), —
kapcsolatrendszerén és munkastílusán föltétlenül változtatnia kellene. Jelenleg szakmai
jellegűek kapcsolataink, s szinte kizárólag a könyvtárakhoz fűződnek. Ha fenntartók
keresnek is meg bennünket némelykor, akkor is mint szakmai szolgáltató szervet vesznek
bennünket igénybe. Sok szemrehányást kaptunk már könyvtári partnereinktől, hogy nem
lépünk fel kezdeményezőleg a fenntartóknál; megértésüket kérjük: jogállásunkból követ
kezik, hogy velük, s nem fenntartó szerveikkel állunk kapcsolatban.
Most oda megyünk, ahová hívnak bennünket, ahol igénylik partneri közreműködé
sünket; szerény energiánkat ott tudjuk legjobban hasznosítani, ahol helyben is megvan a
szándék a változtatásra, a fejlesztésre. Ezzel szemben a szakfelügyelet nem válogathat; ha
nincsenek is pillanatnyilag személyi és anyagi garanciák egy-egy könyvtári szolgálat
lényeges megjavítására, az ellenőrzés és észrevételezés kötelessége akkor is odaszólít.
S megvalljuk, vannak olyan balsejtelmeink is, hogy a szakfelügyeleti hatáskör —legalábbis
ideiglenesen — megzavarhatná a könyvtárakkal kialakított harmonikus együttmű
ködésünket.
A sok rutinmunkától megszabadított könyvtárpolitikai irányítás más kapcsolatba
léphetne a könyvtárüggyel, illetve egyes szektoraival. Az újjászervezendő OKT (az új
jogszabály szerint ismét Országos Könyvtárügyi Tanács) jó fórumot nyújthat ehhez.
Szakmán belüli nézetcseréken már itt-ott elhangzott, hogy hasznosítani kellene a ténylege
sen működő szakmai testületek (pl. a Társadalomtudományi Információs Munkabizottság,
az MTA és KM Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottsága, az egyetemi és főiskolai
könyvtárigazgatók tanácsa, egyes szakmai kooperációs körök) tapasztalatait és a bennük
rejlő lehetőségeket. Miért ne lehetne ezeket az együtteseket (s amely területeken szüksé
gesnek látszik, továbbiakat), s az új könyvtári jogszabályok által felvázolt könyvtári csopor
tosulásokat a Tanács albizottságainak tekinteni? Elnökeikből az elnökség is összeállhat,
a KMK pedig vállalhatná az albizottságok titkári teendőit. Ez utóbbi nem új gondolat,
hasonló megoldásra emlékezünk a hatvanas évekből.
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A KMK szervezetéről
Érdemes volna egyszer részletesen elemezni a KMK szervezeti felépítésének válto
zásait — feladatrendszere módosulásának tükrében. Most elégedjünk meg azzal, hogy
röviden áttekintjük a jelenlegi szervezethez vezető utat, s megnézzük, mennyiben készül
tünk fel szervezetileg is az előző szakaszban vázolt esetleges feladatmódosulásokra.
Az 1967—68-as felülvizsgálatot alapítása óta — eltekintve ad hoc szervezeti egysé
gektől — változatlan munkaszervezettel érte meg az akkor tízéves KMK*. a négy osztály
(közművelődési könyvtárak módszertani osztálya, tudományos és szakkönyvtárak mód
szertani osztálya, oktatási osztály, tájékoztatási osztály) lényegében megfelelt az eredetileg
megfogalmazott feladatrendszernek. Mégis, a felülvizsgálat — ha nem is pontosan és
részleteiben kifejtve — utalt arra, hogy a két alapvető osztály könyvtártípusok szerinti
elhatárolása helyett a könyvtárügy egységét jobban tükröző, funkcionális szervezetet
kellene kialakítani.
Tulajdonképpen ennek a szervezeti elvnek fokozatos realizálódása figyelhető meg
az azóta eltelt évek során.
Első lépésként a funkcióit tekintélyes mértékben kibővítő, ennek megfelelően
létszámban is a többi egységhez képest aránytalanul megnövekedő közművelődési könyv
tárak módszertani osztálya megszüntetve megtartására került sor. Kivált belőle —szerveze
tileg egy-egy osztállyal megalapozva — két fontos funkció: az egyik a közművelődési
könyvtárak állománygyarapításával kapcsolatos szolgáltatásokat és kutató-fejlesztő-módszertani munkálatokat fogta át (állományépítési osztály, amely magában foglalta az Üj
Könyvek és melléklapjai szerkesztőségét), a másik ugyané könyvtárak olvasószolgálatának
elméleti megalapozását és gyakorlati segítését tartalmazta (olvasáskutatási osztály).
A felbomlott osztály magja pedig — hálózatfejlesztési osztály néven —némi átalakuláson
ment át: egyes könyvtártípusok (tanácsi és szakszervezeti könyvtárak, gyerek- és iskolai
könyvtárak, nemzetiségi könyvtárak) általános fejlesztési kérdéseinek gondozása mellett
már az egész könyvtárügy vonatkozásában látta el az építési, berendezési, valamint a sta
tisztikai feladatokat.
A tudományos és szakkönyvtárak módszertani osztályát ez az átszervezés annyiban
érintette, hogy működési körét egyes kérdésekben (például gépesítés, osztályozás stb.)
minden könyvtártípusra kiteijesztette. Ez az osztály volt felelős a szakterületi könyvtárközi együttműködés támogatásáért, míg a hálózatfejlesztési osztály a területi jellegű
kooperációs együttesekkel foglalkozott. Tehát mint látható, megkezdődött a könyvtártípusok szerinti merev feladatelhatárolás szervezeti kereteinek átalakítása, még ha különfé
le tényezők (elsősorban emberi adottságok, másfelől azonban a minisztériumi irányítás
kívánalmai) egyelőre nem engedték teljes következetességgel végigvinni.
Vargabetűt jelentett az az intézkedés (1975), amely a KMK-ból kiemelte a társada
lomtudományi információs rendszer titkársági funkcióját ellátó személyzetet, s az OSZK-n
belül, de a KM-nek közvetlenül alárendelten önálló szervezetet teremtett számára. Ez
a megoldás nem bizonyult életképesnek, s rövid idő múltán (1976) ismét beolvadt
a TINTI a KMK-ba, mégsem mondható haszontalannak, mert hozzájárult az előbbi
bekezdésben említett feladatmegosztás továbbviteléhez.
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A megszűnt TINTI személyzetének egy része a hálózatfejlesztési osztályra került,
ahol ezzel sikerült a felsőoktatási és szakkönyvtárak gondozására munkaerőt biztosítani,
másik része az időközben könyvtártechnológiai osztály nevet felvett tudományos és
szakkönyvtárak módszertani osztályára, ahol a társadalomtudományi információs rendszer
fejlesztését a. szakterületi kooperáció keretében, s lényegében a legszélesebb értelemben
vett könyvtártechnológiai aspektusból végezte. Bár csökkentek, de éppen azért váltak
még szembetűnőbbé a feladatelhatárolás következetlenségei. Fölszámolásukhoz néhány
személyi változás adta meg a lehetőséget 1978-ban.
A hálózatfejlesztési osztály már korábban átadta a könyvtártechnológiai osztálynak
a közművelődési könyvtárak állományfeltárásával kapcsolatos feladatkört; most a könyv
tárépítés és berendezés, valamint az audiovizuális dokumentumok kezelése követte.
Ellentételként átvette a szakterületi kooperáció gondozását, illetve a társadalomtudomá
nyi információs munkabizottság titkársági feladatait. így a két osztály más-más metszet
ben — az egyes könyvtártípusok általános fejlesztési problémái, illetőleg a könyvtári
üzemmenet egyes területei szerint —fogja át a könyvtárügy egészét. Ez a munkaszervezet
megkönnyíti a tennivalók elvszerű megosztását, adott feladatokra munkacsoportok
szervezését, s végül jó alapját képezheti esetleges szakfelügyeleti funkciók gyakorlásának.
Az állományépítési és az olvasáskutatási osztály indokoltságát csak megerősíti, hogy
az OSZK-t (ezen belül a KMK-t) jelölte ki a könyvtári rendszerről szóló jogszabály14
a közművelődési könyvtárak koordinációs központjává. (Szervezeti kihatással lehet az Uj
Könyvek-nek a magyar nemzeti bibliográfia rendszerébe való beolvadása; mindenesetre az
állománnyal, mint a közművelődési könyvtárak információs-pedagógiai tevékenységének
alapjával kapcsolatos kutató, fejlesztő és módszertani feladatok a KMK-tól elidegeníthetetlenek.)
Oktatási osztályunk funkciói változtak az idők során; míg korábban a képzési
feladatqk voltak előtérben, most a továbbképzés áll a központban, teret nyer a könyvtáros
képző intézmények munkájának segítése, s a jövőben várhatóan kibontakozik a kutatásszervezési funkció.
A tájékoztatási osztály — amit az OSZK különgyfíjteményének is tekinthetünk —
szolgáltatásaival, gyűjteményeivel és kiadványaival mind szervesebben épül be a KMK
egészének tevékenységébe.
Legfiatalabb szervezeti egységünk a kapcsolatszervezési osztály, amely részben
könyvtárügyi szerepet játszik e tekintetben (fő feladata a társadalom tudatában élő
könyvtárkép befolyásolása), részben az intézeten belül titkársági feladatokat (nemzetközi
kapcsolatok, kiadványok stb.) lát el.
1979-ben a KMK-nak is újra kell fogalmaznia szervezeti és működési szabályzatát,
amely lényegében a fentiekben leírt változások eredményét fogja rögzíteni. Tekintve, hogy
működésünk közvetlenül vagy közvetve a könyvtárak egész sorát érinti, a szabályzatot
—jóváhagyás után — olvasóink elé fogjuk tárni.
**#
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Működésének második évtizedét zárta a KMK 1978. december 31-én. Ez alkalomból
köszönetét kell mondanunk mindazoknak, akik belső vagy külső munkatársként, kutató
ként vagy oktatóként, adatgyűjtéssel vagy bármilyen más feladat elvégzésével hozzájárul
tak ahhoz, hogy szolgáljuk a magyar könyvtárügyet. Külön köszönjük meg azt a támoga
tást, amit a társadalmi szervezetektől, könyvtáraktól és más intézményektől kaptunk
feladataiig végrehajtásához. Mindannyiuk segítségére továbbra is számítunk.
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