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AZ ANGOL ÉS A SKANDINÁV KÖZMÚVELÖDÉSI KÖNYVTÁRI 
TÖRVÉNYEK AZ AUDIOVIZUÁLIS DOKUMENTUMOKRÓL

SKALICZKI JUDIT

A könyvtári törvények szükségessége magától értetődő minden országban, ahol 
az oktatást, a művelődést az egész társadalom szempontjából fontosnak tekintik. A köz- 
művelődési könyvtárak rendszerének kiálakítása és magas szintű működtetése társadalmi 
jelentőségű kérdés. A könyvtári törvények a könyvtárak szervezetének és működésének 
kereteit szabják meg csupán. Általában nem foglalkoznak irányelvekkel, normatívákkal, 
általánosabb kérdéseket tárgyalnak. Amennyiben külön szólnak a közművelődési könyv
tárak által nyújtandó szolgáltatásokról, mindenütt megjelennek a törvényekben az audio
vizuális dokumentumok is. Ez a tény viszont azt jelzi, hogy a törvényhozók nem bízzák 
a véletlenre az AV dokumentumok könyvtári megjelenését, azaz a könyvtárak a 
gyűjteményekbe szervezés lehetőségét kapják meg, hanem a . A könyvtári
törvények vizsgálata nyilvánvalóvá teszi az előbbi állítást, fényt derít arra, hogy az AV 
dokumentumokat a könyvtári állomány szerves részeként, a hagyományos dokumentu
mokkal egyenrangúként kezelik-e a törvények —s a  gyakorlatban a könyvtárak — vagy 
sem. Ebből a szempontból — jóllehet még nem az audiovizuális dokumentumokra gondol
hattak a törvény megalkotói — az 1850. évi angliai Közművelődési Könyvtári Törvény 
már érdekes dokumentum. Ebben a törvényben fogalmazódik meg az angliai közműve
lődési könyvtárak létesítésének két alapelve. A második a következőket mondja ki: 
a könyvtáraknak gyűjteményeikbe kellene szervezni minden olyan dokum entum ot 
(all materials), amelyre a használóknak szükségük lehet.1

Az utóbbi idők könyvtári törvényeit megelőző Unesco manifesztum (1949) már ezt 
a „minden olyan dokumentumot” kifejezést részletezi, amikor a következőket úja: egy 
jól felszerelt közművelődési könyvtárnak könyveket, aprónyomtatványokat, képeslapo
kat, újságokat, térképeket, képeket, filmeket, kottákat, hanglemezeket kell szolgáltatnia, 
és segítséget kell nyújtania mindezen dokumentumok használatához.2 A manifesztum 
1972. évi revideált változatában a következőket olvashatjuk az AV anyagokról: „Mivel 
a tudás, az eszmék és az információk közlésének évszázadok óta a nyom tatott szó az álta
lánosan elfogadott közege, a közművelődési könyvtárak legfontosabb eszközei továbbra is 
a könyvek, folyóiratok és az újságok maradnak. De a tudomány új formákat teremtett 
a gondolatok rögzítésére, s ezek a jövőben egyre nagyobb részét teszik ki a közművelődési 
könyvtár állományának. Lesz közöttük kis helyen tárolható és szállítható, kicsinyített 
formájú nyomtatott anyag, lesznek filmek, dialemezek, hanglemezek, hang- és képszala
gok mind a felnőttek, mind a gyermekek számára.”3
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Az egyes országokban kiadott könyvtári törvények, illetve a bennük megfogalma
zottak sehol sem voltak előzmény nélküliek.

Angiidban jóllehet 1964-ben jelent meg a Közművelődési Könyvtárak és Múzeumok 
Törvénye (Public Libraries and Museums Act), az audiovizuális dokumentumok könyv
tárba kerülésének legalizálását elsőegítette az ún. „Roberts jelentés” (1959), Sydney 
Roberts: A közművelődési könyvtári szolgálat szerkezete Angliában és Walesben c. mun
kája. A jelentés többek között a következő javaslatot tartalmazza: „a közművelődési 
könyvtáraknak mindenki által hozzáférhetőeknek kell lenniök, és ezt a hozzáférhetőséget 
ki kell terjeszteni á zeneművek, a hanglemezek, a fotókópiák és egyéb hasonló dokumen
tumok kölcsönzésére is.”4 A jelentés a már létező gyakorlatra támaszkodott. Angliában 
ugyanis a második világháborút követően, 1945-től kezdődően egymás után alakultak 
a zenei könyvtárak, és a közművelődési könyvtárak hanglemez részlegei. 1953-ban már 
annyi tagot — zenei könyvtárost — számlálhattak, hogy megalakították a Zenei Könyvtá
rosok Nemzetközi Szövetségének hazai csoportját (International Association of Music 
Libraries, United Kingdom Branch).

Az 1962. évben megjelent Bourdillon jelentés szerint, ami az angliai és walesi köz- 
művelődési könyvtárak normatíváit vizsgálja, nemcsak helyben használják a hanglemeze
ket a könyvtárakban, hanem 13 városi könyvtár már kölcsönöz is.5 A kölcsönzést, írja 
a jelentés, az igények figyelembevételével, ki kell terjeszteni általában az audiovizuális 
dokumentumokra, mert ezek egyre fontosabb helyet foglalnak el a közművelődési 
könyvtárak szolgáltatásai között.

Az addigi gyakorlat és a jelentésekből származó javaslatok követhetők nyomon 
a már említett 1964. évi könyvtári törvényben. A törvény 7. és 8. paragrafusa foglalkozik 
az audiovizuális anyagokkal. A 7. paragrafus szerint a könyvtáraknak könyveket, hangle
mezeket, filmeket és egyéb dokumentumokat kell gyűjteniök kielégítő számban és minő
ségben, hogy mind a kölcsönzést, mind a tájékoztatást megfelelő szinten végezhessék 
a felnőttek és a gyerekek számára egyaránt. A 8. paragrafusban a könyvtárak nyitottabbá 
tételéről rendelkezik a törvény, arról, hogy a könyvtár helyiségei felhasználhátók zenei 
eseményekre, filmvetítésekre, előadásokra, azaz bármilyen kulturális esemény megtar
tására, amely az addigi elképzelések szerint nem tartozott a könyvtárak feladatai közé.6

Dániában a jelenlegi közművelődési könyvtári törvény 1965. április 1-én lépett élet
be. Az 1964-ben összeállított törvény a közművelődési könyvtárak célját a következő
képpen határozza meg: a könyvtárak segítsék elő a tudás, az oktatás és a kultúra szétter
jedését a könyvek és más megfelelő dokumentumok (other suitable materials) szabad 
hozzáférhetőségével.7 Ez a kifejezés, a „más megfelelő dokumentumok” magába foglalja 
a hanglemezeket, az audio- és videokazettákat, a diákat, művészeti alkotásokat, filmeket. 
A törvény arra kötelezi a közművelődési könyvtárakat, hogy az audiovizuális dokumen
tumokat a könyvekkel egyenrangú dokumentumokként kezeljék. A gyűjtemények szerve
zését elősegítő állami segély éppen úgy vonatkozik az audiovizuális dokumentumokra, 
mint a könyvekre.

A törvény előzménye itt is a gyakorlat volt. A dán közművelődési könyvtárakban 
ugyanis az 1950-es évektől kezdődően jelentek megazAV anyagok. 1956-ban egy állami 
segély következtében kezdtek a könyvtárak filmeket, filmvetítőket és mikrofilmolvasókat
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vásárolni. Érdekes megjegyezni, hogy a film az első audiovizuális dokumentum, ami a dán 
könyvtárakban megjelent. [Általában ügy tartjuk nyilván, hogy az AV dokumentumok 
közül a hanglemezeké a prioritás hogy ez a dokumentumfajta került be először a könyv
tárakba. Pedig míg a hanglemez 1913-ban jelent meg először közgyűjteményben (St. Paul, 

' közművelődési könyvtár), film már három évvel korábban 1910-ben (Madison, közmű
velődési könyvtár). Azaz a hanglemezek az 1878. évi „feltalálásuk” után 33 évvel, 
a'filmek viszont a születésüket jelző 1895. évhez képest 15 évvel később kerültek be 
könyvtári gyűjteményekbe.]

A filmeket a gyűjteményekben a hanglemezek, majd a* hangkazetták követték. 
Az 1960-as évek elején néhány könyvtárban fejhallgatóval már lehetett zenei hangleme
zeket hallgatni. Egyre több könyvtárban létesült zenei részleg, és a dán zenei könyvtáro
sok szövetsége a kulturális minisztériumtól kért anyagi támogatást az üj szolgáltatás 
megfelelő kialakítására és fenntartására. Közvetlenül ez volt az előzménye az 1964. évi 
törvényjavaslatnak, ami lehetőséget adott a könyvtáraknak nemcsak hanglemezek, de 
egyéb audiovizuális dokumentumok vásárlására is. A törvény életbelépését követően meg
nőtt a könyvtárakban az AV dokumentumok száma. Független, nagy zenei gyűjtemények 
és kis hanglemez-sarkok létesültek. Megkezdődött — a törvény életbelépését követően -  
a hanglemezek kölesönzése is. Megjelentek a könyvtárakban a beszélő könyvek. Jólle
het a filmek jóval drágábbak a lemezeknél, ezen a területen is lehetett fejlődést tapasztal
ni. A törvény éreztette hatását abban is, hogy a koppenhágai Közművelődési Könyvtári 
Felügyelőség alkalmazott AV dokumentumokkal foglalkozó könyvtári tanácsadót, és 
hogy a könyvtárosképzésben is egyre nagyobb súlyt helyeztek az újfajta dokumentumok
kal kapcsolatos tudnivalók tanítására.

Finnországban 1961-ben adták ki a könyvtári törvényt, amely 1962-ben lépett élet
be. A törvény legjellemzőbb vonása, hogy nem kötelezi a városokat, községeket közműve
lődési könyvtárak fenntartására, „csak jogot ad nekik arra, hogy ,a törvények és 
rendeletek által meghatározott’ keretek között könyvtárügyüket maguk rendezzék. 
Államsegélyt azonban csak akkor kapnak, ha a könyvtári törvényben részletesen meghatá
rozott feltételeknek eleget tesznek.”8 Ezek között a feltételek között szerepel az audio
vizuális dokumentumok vásárlása is. A törvény 5. és 6. paragrafusa, amelyek az állami 
segély megadásának feltételeiről rendelkeznek, többek között a következőket állapítják 
meg: segélyt kapnak azok a könyvtárak, ahol szerzeményeznek és kölcsönöznek mikrofil
meket, rendelkeznek a hozzájuk tartozó olvasókészülékekkel, oktatási és dokumentum
filmekkel és egyéb audiovizuális dokumentumokkal. Finnországban minden községben 
van könyvtár, és mivel a törvény értelmében az AV anyagok gyűjteménybe szervezése és 
szolgáltatása az állami segély egyik feltétele, a községi könyvtárakban megnőtt az AV 
dokumentumok száma: elsősorban a zenei, nyelvi, irodalmi és meselemezeké, és a haszná
latukhoz szükséges lemezjátszóké.

Norvégiában a könyvtári törvény 1972. január 1-én lépett életbe. A törvény szerint 
a közművelődési könyvtár a tudás, az oktatás és a kulturális tevékenységek központja, 
amely könyveket és más jne^felelő dokumentumokat gyűjt, és amely mindenki számára 
hozzáférhető, aki az országban él.9
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A törvény rendelkezik az audiovizuális dokumentumok költségéről. Állami szubven
cióra jogosult ugyanis a könyvtár, ' amennyiben vásárol ilyenfajta dokumentumokat: 
hanglemezeket, filmeket, filmcsíkokat, mikrofilmeket, hang- és videokazettákat és diákat. 
Az AV dokumentumok lejátszásához szükséges készülékeket azonban nem lehet az állami 
segélyből fedezni. A törvény legjellemzőbb vonása, hogy teljesen egyenértékűen kezeli • 
a nyomtatott dokumentumokat az audiovizuális dokumentumokkal. Fölhívja a könyv
tárak figyelmét arra is, hogy fokozatosan meg kell valósítani az AV dokumentumok 
kölcsönzését.

A fenti példákkal is arra kívántunk rámutatni, hogy egyre inkább információkban 
és nem dokumentumokban kell gondolkozni, ha könyvtári állományalakításról beszélünk.
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A FID C/3 ÜLÉSE BUDAPESTEN. 1980. március 24-29. között a FID C(3+92)99: 
a FID Társadalomtudományi Osztályozási Koordináló Bizottsága és diszciplináris 
bizottságai Budapesten tartották 40. ülésszakukat, ami egyben a hatodik Magyarországon 
tartott ülés volt. A megnyitó ülésen Boros Sándor miniszterhelyettes, az Országos Könyv
tárügyi Tanács elnöke üdvözölte a megjelenteket és H. professzor, a FID elnöke
vezette be az ülésszak munkáját. A tárgyalások három szintén folytak: a rapportőri, 
a plenáris, és a bizottsági (munkacsoport) üléseken. — Az ülésszakon 10 európai ország 
és egy nemzetközi szervezet összesen 36 szakértője vett részt. Az ülésszakon a szociológia, 
a politika, a közgazdaságtan, a jog, a szociálpolitika osztályozási kérdéseivel foglalkoz
tak. — A szociológia témájában a véglegesítés előtt álló P-jegyzék tervezetet vitatták meg. 
A közgazdasági osztályozási bizottság vitái a 336 pénzügyek revíziója, valamint a 65-ös 
szaknak a 3-as szakba való átvitelével kapcsolatos kérdésekre összpontosultak. A jogi 
albizottság a gazdasági jog és a speciális jogágak osztályozási problémáit tárgyalta. 
A szociálpolitika terén a lakáskérdés osztályozása szerepelt a napirenden. Megtárgyalták 
a pedagógiai és a történettudomány osztályozásának soron levő feladatait, amelynek 
bizottságai most vannak szerveződőben. — A 40. ülésszak véglegesítette a FID C/3 bizott
ság javaslatait a FID középtávú tervére vonatkozóan. Az osztályozási munkára vonatkozó, 
a Központ Osztályozási Bizottságához benyújtott javaslatoknak mintegy fele a társada
lomtudományokat érinti, és a FID C/3 Bizottságtól származik. Néhány példa ízelítőül 
a több mint 30 javaslatból: — a társadalmi elméletek egységes osztályozása, — a politika új 
osztályozási rendszere, — az ETO közgazdasági szak kiadásának összeállítása, — a jogtudo
mány revíziója első szakaszának befejezése. A középtávú tervekről a FID 1980 augusztusi 
koppenhágai közgyűlése dönt. — Az ülésszakon felmerült egy sor, az ETO egészét érintő 
kérdés is. Amtz professzor beszámolt arról, hogy az NSZK új nemzeti könyvtára az ETO-t 
fogadta el mint osztályozási rendszert. Ezúttal is szóba kerültek az ETO revízió irányításá
val kapcsolatos gondok. A FID vezetősége és az ETO-használók egyaránt elégedettek az 
ETO irányításával. Még nem született meg az ETO revíziós szabályainak végleges változa
ta, nem utolsó sorban az osztályozáselmélet tisztázatlanságai miatt. A FID tervezi, hogy 
a sürgős osztályozási igények (új fogalmak szakszámai) kielégítésére egy gyorsított 
eljárást vezet be. A CCC-től mindenképpen az ETO hatékonyabb irányítását várják mind 
a revíziós bizottságok, mind a használók. — A magyar küldöttség ezúttal is aktívabban 
vett részt a munkában. Nyolc írásbeli javaslatot nyújtottunk be (Arató Ferenc, Földi 
Tamás, Nagy Lajos, Riesz Miklós, Schmidt Ádám, Szakolczai György). Képviseltettük 
magunkat a politikai osztályozási bizottságban (Vályi Gábor), és hasznos megbeszélések 
folytak a magyar és a külföldi szakemberek között a pedagógiai (Arató Ferenc), a törté
nettudomány (Boros Istvánná) terén is. Az ülésszakot a Kulturális Minisztérium anyagi 
támogatásával a Közgazdasági Információs Szolgálat szervezte.

(FÖLDI TAMÁS HÍRADÁSA.)
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