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A CSEH KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAK FEJLŐ D ÉSÉN EK  
2000-1G SZÓLÓ PROGNÓZISA

V
Az 1979 decemberében megjelent Prognóza veïejnych knihoven v CSR d e  
roku 2000 c. dokumentum alapján, amelyet a cseh Nemzeti Könyvtár kutatási 
és módszertani műhelyében M irko  és O n dre j V avrík  dolgozott ki,
és V lad im ír D rábek  látott el számítási melléklettel, FUTALA TIBOR tömörít-
vénye.

Egy-egy külföldi szakmai dokumentum a hazai érdekeltek és/vagy érdeklődők 
számára két szempontból lehet tanulságos. Egyfelől abból, hogy van-e benne valami 
szemléleti metodikai, megközelítési, kezelési — újdonság. Másfelől pedig abból, hogy: 
konkréten mi is van ott vagy mi is lesz ott. Nos, az itt ismertetésre kiszemelt prognózis 
mindkét szempontból méltó a Figyelmünkre. Szemléleti újdonságait közvetítendő, hadd 
éljek a széljegyzetek módszerével. Arról viszont, hogy ami van és ami lesz, hadd közöljek 
inkább csak adatokat.

Széljegyzetek a prognózishoz

Üde, okos és reális olvasmány. Eltűntek belőle a hitbuzgalmak, a babonák és 
a voluntarista megközelítések, amelyek szubjektív lényegűek akkor is, ha történetesen mi 
találtuk ki őket szocializmust célzó erőfeszítéseink hajnalán, majd azután szokásból és 
illemből jóidéig — a kelleténél mindenesetre tovább — ragaszkodtunk is hozzájuk.

Ezt az állításomat a prognózis azon kulcsfontosságú helyeire alapozom, amelyek 
révén ezúttal nem a festett egekbe emelkedik, hanem a „nagy valószínűség” sínjére áll rá 
az egész konstrukció. S mondanom se kelljen: a prognózis ettől lesz igazán szocialista, 
helyes, mert valós célra mutató és szervező iránytű.

A prognózis kulcsfontosságú és szemléletmeghatározó helyei közül a következőket 
kívánom a hazai szakmai közönség elé tárni:

1. A közművelődési könyvtárak funkcióinak értelmezése. Korábban Csehszlovákiá
ban is olyan közművelődési könyvtári funkciórendszer volt érvényben, amelyben a tudat- 
formálásra — a politikai és kulturális nevelő-művelő munkára — esett a fő hangsúly,
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s viszonylag kis szerepet kapott benne a szakirodalmi, szakmai tájékoztatási munka. 
S mindez ráadásul egymástól jócskán elkülönített követelmény volt: előbb sok-sok tudat- 
formálás, azután egy kis szakmai nevelés volt a penzum. E szemlélet, nem is nyomokban, 
ma is nem egyszer manifesztálódik a szakirodalom hasábjain és a különféle hivatalos 
dokumentumokban. A prognózis viszont egyértelműen kimondja, hogy a jövőben „követ
kezetesen kell érvényesíteni e könyvtárak társadalmi funkcióinak újszerű megközelíté
sét” , azaz tudni kell, hogy „a könyvtárügy társadalmi funkciójának egyik legfontosabb 
összetevője... a tudományos információk közvetítésének a szervezésében jelölhető meg”, 
s ennek megfelelően „a nevelés és a közművelés terén a könyvtárak mindinkább a tudo
mány és a technika területén működő tudományos-információs intézményekkel azonos 
funkciót fognak ellátni” . A tovább- és az önképzés keltette információs kihívásoknak való 
konkrét eleget tevés — vallja a dokumentum —> az az egyetlen reális alap, amelyen a köz- 
művelődési könyvtár valóságosan teljesítheti a maga természetesen továbbra is fennmara
dó tudatformáló funkcióját.

2. A z ellátás szervezésének megfordítása. A könyvtári rendszer eddigi és törvényileg 
is alátámasztott építkezési elve a hálózat volt, miközben az egyes hálózatok a tárcák vagy 
a területi tanácsok hatókörének megfelelően tagolódtak. Más szóval ez azt jelenti, hogy 
az egyes könyvtárak funkcionális önállóságát az egyes hálózatok funkcionális önállósága 
váltotta fel. Ez a szervezési elv napjainkra meghaladottá vált. „Ha a szolgáltatások rendsze
re továbbra is a központi könyvtárak szintjén összeköttetésben álló hálózatok szerint 
épülne, mindez közvetlen összeütközésbe kerülne a könyvtárügy mai alapfeladatával, 
és számottevően csökkentené képességét az információs és irodalmi szükségletek kielégí
tésében” — figyelmeztet a prognózis. Ezt elkerülendő, az egységes könyvtári rendszer 
szolgáltatásrendszerét a lépcsőzetesség elvén kell továbbfejleszteni, miközben az alapvető 
összetevő szerepét a könyvtárak helyi, illetve városi szolgáltatásrendszerének kell elját
szania. A könyvtári rendszer eddigiekben vertikális építkezését a horizontális együttmű
ködésen alapuló építkezésnek kell felváltania, legalábbis át- és átjárnia. Ez természetesen 
nem jelenti azt, hogy — hazai terminológiával élve — a kulcskönyvtárak, mindenekelőtt 
a nemzeti könyvtár korszerű szintre hozása nem kiemelt feladat. Ellenkezőleg: a kulcs- 
könyvtárak korszerűsítése az előfeltétele annak, hogy a helyi-városi igényekből és szükség
letekből generalizált szolgáltatás-keresletet ténylegesen ki lehessen elégíteni. A szóban 
forgó „fordításban” az viszont annál határozottabban benne van, hogy „az eszi, nem eszi, 
nem kap mást”-rutinok ideje lejárt, nem szabad megengedni a rendszer és a részrendszerek 
öncélú működését, és a szolgáltatásoknak mindenképpen társadalmi szükségletekkel kell 
igazoltaknak lenniük.

3. A z információs rendszerek integrációja. E tekintetben a „szomszéd rétje sem 
zöldebb” esete áll fenn, ui. akárcsak nálunk, a Cseh Szocialista Köztársaságban „sem léte
zik olyan egységesítő szerv, amely az egyes rendszerek integrációjához vezető fejlődést 
irányítaná” . Ennek tanújelei, hogy nem tudni: a tudományos, műszaki és gazdasági 
információs rendszerbe is besorolt könyvtárak (ezt a besorolást a könyvtári törvény meg
létére fittyet se hányva, egy alacsonyabb rendű jogszabály végezte el) mennyiben tartoz
nak a könyvtári rendszerhez, azt még kevésbé, hogy a statisztikai, a tervezési stb. 
információs rendszer milyen úton-módon integrálódhat a könyvtárival és a Szakmai
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szakirodalmi információs rendszerrel. Az már tulajdonképpen mindegy is, hogy a prognó
zis konkrétan melyik főhatóságot jelöli meg e fejlődés irányítására termett és egyértelmű
en a felhatalmazott szervként (egyébként — megfelelően szülőhelye tárcahovatartozásá
nak — a prognózis a Kulturális Minisztériumra adja le a voksát), a lényeges az, hogy 
észreveszi és megfelelően kinagyítja ezt a szocialista országok mindegyikére jellemző 
irányítási „fából vaskarikát” , amely azután a működési és szolgáltatási skizofrénia legvál
tozatosabb előfordulásait idézi elő. Ezért, mondja ki a dokumentum, Csehszlovákiában is 
számolni kell azzal, hogy a könyvtári munka információs összetevőjének előtérbe kerülése 
folytán a fejlődés az állam egységes (integrált) információs rendszerének kialakítása felé 
visz majd, ám e rendszeren belül a könyvtárak klasszikus típusa megtartja a maga 
jelentős, esetenként vezető szerepét.

4. Lemondás arról, hogy minden társadalmi tulajdonban lévő könyvgyűjtemény 
könyvtárnak minősíttessék és mint ilyen a könyvtári rendszer része legyen. A rengeteg 
könyvtár és a minden könyvtár rendszerbe szervezésének fantazmagóriája Csehszlovákiára 
is jellemző volt. Ám könyvtári törvény ide, könyvtári törvény oda, a könyvkupacok csak 
ott szerveződtek könyvtárrá, a könyvtárak pedig csak ott ténylegesen működő hálózatok
ká, ahol ennek értelme volt, azaz ahol ez volt a feltétele a társadalmi (mikrotársadalmi) 
mértékű használatnak. A prognózis most ünnepélyesen lemond minden olyan társadalmi 
tulajdonban lévő gyűjteményecske rendszerbe szervezéséről, amely legfeljebb egy-egy 
hivatalnok, funkcionárius, vezető munkájának segédeszközéül szolgál. Sőt: még tovább is 
megy, mégpedig azon az alapon, hogy az egyes könyvtártípusok állománya érdemben 
gazdagítja-e az egész rendszer állomány-vagyonát vagy pedig csak duplikálja, triplikálja-e 
stb. Ezen az alapon az iskolai könyvtárakat (miközben oktatási-nevelési céljukat elismeri) 
inkább csak a rendszer egészében keletkezett információk transzmissziójaként veszi 
tekintetbe,a szakszervezeti könyvtárakról pedig a következőket mondja (hangsúlyozom: 
a csehországi szituáció alapján): „A szakszervezeti könyvtári hálózatnak a rendszerbe 
való sorolása szempontjából a jelenlegi fejlődést és helyzetet alapul véve alapvető átérté
kelésen kellene keresztül mennie mind saját irányító szerve (ROH), mind pedig az egysé
ges rendszert irányító szerv részéről. E hálózat a maga állományával már hosszú ideje 
nem nyújt semmiféle újdonságot, az állomány jelentős része elavult. A vállalati dolgozóra 
gyakorolt hatása ugyanaz, mint a területi könyvtárak hatása ugyanarra, de már lakosként 
számított dolgozóra. A könyvtárak nem álltak elő semmiféle új progresszív szolgáltatással. 
A szakirodalom súlypontja az üzemekben átkerült a szakkönyvtárakba és az ún. „népsze
rűsítő irodalom” iránt a szakemberek kevéssé érdeklődnek. És különben is: megtalálható 
a területi könyvtárakban. Pozitívum lenne a hálózat elhelyezkedése (a könyvtárak száma), 
a tagkönyvtárak többségében azonban nincs főfoglalkozású könyvtáros, — ennek vala
mennyi következményével együtt. Ráadásul azonos elhelyezkedésük van a területi köz- 
művelődési és a műszaki könyvtáraknak is” . így válik a „könyvtárak országa” lassan- 
lassan könyvtárilag ellátott országgá.

5. A prognózis nem helyez kilátásba sem könyvtárfejlesztési, sem olvasó növekedési 
csodákat. A társadalom és az egységes könyvtári rendszer fejlődési trendjei valószínűsítet
ték mindazon jellemzők realitását, amelyekről, mint a területi közművelődési könyvtári 
rendszer prognózisát megbízhatóan futásnak indító „rajtkövekről” írtam. E „futás”
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a prognózis a működési feltételek és formák számottevő fejlődésével számol ugyan, de 
— tanúskodnak majd róla a később közölt számadatok — korántsem jósol Eldorádót. 
Ugyanígy mond le az olvasói létszám növekedésének a vágyak alapján történő „meg- 
saccolásáról” is. A területi közművelődési könyvtárakba 1978 folyamán a lakosság 
16,8%-a iratkozott be. A beiratkozott olvasók aránya 2000-ben sem lesz több 18-19%- 
nál. A tények makacs dolgok, a tények alapján művelt prognosztika legalább ennyire 
makacs.

Adatok a prognózisból

Gyakran hangzik el a jogos kívánság: „No, elvtársak, hasonlítsuk össze a miénket 
a szocialista országok könyvtárügyével!” Ezeket az adatokat általában nehéz gyorsan 
összeszedni, főként ha a fejlődési elhatározások kvantifikált mutatóiról való tájékoztatás 
is benne van a kívánságban. Ezért vétek lenne, ha egy ilyen adat-aranybányából legalább 
a legfontosabbakat ne bányásznám ide.

1. A Cseh Szocialista Köztársaság lakosainak száma
1978: 10 millió 238 ezer; 1990: 10 millió 526 ezer; 2000: 10 millió 892 ezer.

2. A területi közművelődési könyvtárak alapadatai 1978. december 31-én 
Állomány: 47 736 557 egység. Beiratkozott olvasó. 1 726 516. Olvasói arány: 
16,8%. A kölcsönzött és helyben használt állományegységek száma: 63 842 076. 
Egy-egy olvasóra 27,6 egységnyi állomány és 36,9 egységnyi használat jutott. 
(Egy-egy lakosra 4,6 egységnyi állomány és 6,2 egységnyi állományhasználat.) 
A rendszer összesen 9313 könyvtárból állt, bennük 5216 alkalmazott, ebből 
2876 könyvtáros dolgozott.

A z állom ány várható növekedése:
1950 9 658 000 egység Index: 100 1 lakosra: 1,08
1975 30 229 900 egység Index: 313 1 lakosra: 2,98
2000
— szakértők szerint: 48 000 000 egység Index:500 1 lakosra: 4,40
— lin. extrapol.

szerint: 53 000 000 egység Index:548 1 lakosra: 5,10

A z állományhasználat várható növekedése:
1950 19 214 000 egység Index:100 1 lakosra: 2,15
1975 52 204 400 egység Index:271 1 lakosra: 5,16
2000
— szakértők szerint: 86 000 000 egység Index:450 1 lakosra: 8,4
— lin. extrapol.

szerint: 1 lakosra: 7,6
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A várható olvasói arány: a lakosság 18—19%-a. (Ezt a jelenlegi olvasótábor struktú
rájának, a lakossági szerkezet jellemzőinek, a szabadidő várható alakulásának, az iskolá
zottsági szint emelkedésének figyelembevételével számították ki.)

3. Épület, felszerelés és berendezés
Míg az állomány és a forgalom tekintetében a cseh közművelődési könyvtárügy 

fejlettnek mondható, addig a könyvtárak elhelyezése tekintetében 20, a reprográfiai és 
audio-vizuális berendezések tekintetében 5—10. a könyvtári bútorzat tekintetében pedig 
legalább 5 évvel van elmaradva a világszínvonaltól.

Várható hogy 2000-re az elhelyezésben 10, a reprográfiában és az audio-vizuális 
berendezésekben 5 év alá csökken az elmaradás, a bútorzat tekintetében pedig meg is 
szűnik.

A 80-as évek második felében felépül a nemzeti könyvtár új épüíete, a megyei és 
a járási könyvtárak csak a 90-es években jutnak tömegesen igazán korszerű elhelyezések
hez. Az elhelyezés korszerűsödésének a fő útja-módja az adaptálás lesz.

Az audio-vizuális technika a körzeti könyvtárak szintjéig válik általánossá.
A központi szerepkörű könyvtárakban közhasználatú lesz a reprográfiai technika, 

mégpedig a pénzbedobásos működtetésű. 1990 körül kerül sor a megyei és a járási könyv
tárak kölcsönzőforgalmának számítógépes nyilvántartására.

Vezetés Elmélet • Intézmény

A Library Journal humorából.
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