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A közművelődési könyvtárak funkciója

A televízió és egyéb médiák megjelenése, szerepük 
növekedése a mindennapi életben, egyre intenzívebb 
konkurrenciát jelent az olvasás, a könyvtár számára. A tu
dományos-technikai forradalom is üj helyzetet teremt az 
egyén és az intézmények helyzetében. Ezzel összefüggésben 
az utóbbi két évtizedben erősödött és tudatosabbá vált 
az angol nyelvterület könyvtáros szakembereinek elméleti 
tevékenysége, az a törekvés, hogy a közművelődési könyv
tárak célkitűzéseit a társadalmi követelményeknek megfe

lelően körvonalazzák és a tevékenységet erre alapozva fejlesszék tovább.
Az útkeresés, a szükségletekhez igazított intézményhálózat igénye természetesen 

már korábban is hasznos vitákat és irányelveket eredményezett.
A 70-es évek elején kutató csoport alakult Nagy-Britanniában, amelynek feladata 

a közművelődési könyvtárügy vizsgálata, az irányítás elősegítése. A csoport első lépésként 
tanulmányozta az utóbbi évek állásfoglalásait és maga is kiadott, vitára bocsátott egy 
dokumentumot, megfogalmazva a közművelődési könyvtárak általános célkitűzéseit. 
A reagálások, kommentárok számbavétele, értékelése és felhasználása azonban technikai 
nehézségekbe ütközött, felvetette azt a problémát, hogy a sokféle folyóirat, publikáció 
rövid időn belül nehezen hozzáférhetővé válik. Ez adta az ötletet egy gyűjtemény megje
lentetésére, amelyben a témában jellemző, eredeti gondolatokat tartalmazó, elsősorban 
angol, amerikai írásokat gyűjtötték össze, és amely történetiségében mutatja be a közmű
velődési könyvtárak céljának, szerepének alakulását a kezdetektől napjainkig.

Tizenkét tanulmány és Barry Totterdell, a tanulmánykötet összeállítójának beve
zetője az egész folyamatot érzékeltető, a jelent elemző áttekintést ad a kérdésről. Könyv
táros szakemberek mellett társadalomtudósok véleményét is megismerjük, mint pl. 
Peter Worsley-ét, a manchesteri egyetem szociológia professzoráét.

J. R. Allred Nagy-Britanniáról, M.Harris az Egyesült Államokról nyújt történelmi 
visszapillantást, bemutatva a hivatalos álláspontot, a célok és értékrend válto
zásait.
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Történelmi visszapillantás

A közművelődési könyvtárak kialakulása Angliában a 17. századra nyúlik vissza, 
amikor e mozgalom célja a későbbinél sokkal tisztább és egyszerűbb volt. Létrehozásukat, 
célkitűzéseiket a vallás és a kialakulóban levő kapitalizmus határozta meg. A public 
library eszméje a keresztény etikára épült, az alapító városok gyakran a puritanizmus 
központjai voltak. Tanítók segítettek életre hívni a könyvtárakat, a kor szellemi vezetői 
egy jó keresztény ország kialakításához nemzeti információs rendszert képzeltek el, arra 
alapozva, hogy az emberek akkor találják meg az utat az igazsághoz, ha minden informá
ciót megkapnak.

A 19. században egyre bonyolultabbá vált a helyzet, félni kezdtek attól, hogy 
minden tudás szabadon hozzáférhető legyen, mert az ismeretek teijedése Franciaország
hoz hasonlóan forradalomhoz vezethet. Ugyanakkor azonban a munkaadók arra is rájöt
tek, hogy nem kifizetődő az emberek agyondolgoztatása, több hasznot hoz a tisztességes 
munka- és életkörülmények biztosítása. Az 1840-es években mind többen felismerték, 
hogy az oktatás és a közművelődési könyvtárügy nem tart lépést a társadalmi fejlődéssel, 
és ez a termelést, a gazdasági előrehaladást gátolja. Igaz, az országban sok könyvtár volt, 
kereskedelmi, technikai, kéziratos gyűjtemények és néhány közművelődési könyvtár is, de 
a tömeg, az alacsony bérű munkás számára — akitől a jövő fejlődése függött — minimális 
volt a könyvtári szolgáltatás, nem nyújtott kellő információt, vagy nem elég olcsón. Nem 
lehetett az ipari haladást biztosítani a munkások képzése nélkül és ez a szükségszerűség 
nagyon erős érv volt Angliában 1850-ben az első könyvtári törvény megjelentetése 
mellett.

A század elején, különösen a könyvtárilag nagyon rosszul ellátott vidék helyzete 
miatt megfogalmazódik, hogy a könyvtár olyan alapvető szolgáltatás, mint a közegészség- 
ügy, közoktatás, tehát minden állampolgárnak és közösségnek joga van hozzá.

Az amerikai könyvtárak történetének kezdetét a bostoni közművelődési könyvtár 
1850-es megnyitása jelzi, amelyet a város felvUágosult vezetői létesítettek. Legfőbb célki
tűzés a tömegek szellemi felemelkedésének szolgálata, a társadalom erősítése, a vezetés 
támogatása, hatásfokának növelése volt. A századfordulón, a nagy bevándorlási hullám új 
feladatot is jelentett a könyvtáraknak, az amerikai életbe való beilleszkedés segítését. 
Harris szerint,, aki kritika alá veszi ezeket a célokat, a nyilvánvaló sikertelenségek miatt 
a 30-as években megfogalmazták a könyvtárosok azt a koncepciót, hogy a könyvtár a 
„demokrácia bástyája” , tehát minden állampolgár számára biztosított jog és lehetőség 

a művelődéshez. Ez az olasz és német könyvégetések idején elegendőnek bizonyult a pasz- 
szív, humán beállítottságú könyvtáros társadalom számára ahhoz, hogy továbbra is 
a korábbi szolgáltatások biztosításával várja olvasóit, akik jórészt a középosztály tagjainak 
sorából kerültek ki, az angol példához hasonlóan.

A közelmúlt vitái

A 40-es évek elején — kora kiemelkedő könyvtárosa — McColvin a könyvtáros egye
sület megbízásából áttekintést készített Nagy-Britannia könyvtári rendszeréről és a háború
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utáni átszervezéshez állított össze tervezetet. Ezzel nem minden szakember értett egyet, 
azonban a nézetkülönbségek korántsem voltak olyan élesek, mint a mai vitákban.

Könyve első fejezetében McColvin röviden vázolja a közművelődési könyvtárak 
szerepét. A könyvtár céljának a teljes személyiség fejlesztését tekinti. A könyvtárról ő is, 
mint a „demokrácia bástáyjáról” beszél, visszautasítva azt a feltevést, hogy ezzel egyben 
a demokrácia propagandáját is szolgálná. A meghatározás lényege az, hogy az igazi 
demokrácia nem létezhet, csak művelt, jól informált társadalomban. A demokrácia kulcsa 
a képesség a demokratikus vezetésben való részvételre, és alapvető célja az egyenlő lehető
ségek biztosítása. Az egységes közművelődési könyvtári szolgáltatás fenntartása ennél
fogva ugyanolyan fontos a közösségnek, mint minden egyes tagjának.

A könyvtári szolgáltatás a könyvtáros számára szolgálat, amely biztosítja a tudo
mány és vélemények minden oldalú megközelítését, a könyvtárosnak függetlenítenie kell 
magát saját nézeteitől, fel kell ismernie, hogy ami az egyik embernek értéktelen, segíthet 
a másiknak.

Az akkori vita akörül forgott, hogy mindenkinek mindent, vagy minden egyes olva
sónak csak a legértékesebbet. McColvin szerint ez nem valódi dilemma, a könyvtár szerepe 
az, hogy mindenkinek biztosítsa a lehetőséget önmaga kiteljesítéséhez, az olvasó választ, 
eldönti, hogy mit igényel.

A jelen kérdései

Ha nagyon leegyszerűsítve akarnánk megjelölni a most folyó vitákat, azt mondhat
nánk a ,beinek, m it” problémából inkább az elsőn van a nagyobb hangsúly. A kötetben 
e téren Bemard Berelson tanulmánya képviseli a legszélsőségesebb álláspontot, aki szerint 
kudarcra ítélt, tehát elvetendő az a célkitűzés, hogy a könyvtár az egész közösség intézmé
nye legyen, mert ez a szolgáltatások minőségének rovására megy. Szerinte a közönség 
nagy része a megnövekedett szabad időben információs igényeire az újságokból, rádióból, 
moziból szerzi be a választ, kevesen fordulnak a könyvhöz. Pontosan nem mutatható ki, 
de becslés szerint feltételezhetjük, hogy minden harmadik gyermek és minden tizedik 
felnőtt nevezhető valódi könyvtárhasználónak. Az olvasótábor nem adja a népesség 
keresztmetszetét, általában az iskolázottabb rétegek veszik igénybe. Demokratiku^ 
amennyiben mindenki előtt nyitva áll, de gyakorlatilag a középosztály intézménye. 
Szolgáltatásai közül elsősorban a kölcsönzés dominál. A forgalmazott könyvek kétharma
da szépirodalom, fele ifjúsági, nagyobb részben újabban megjelenő mű. Igénybevételük 
növekedne, ha a könyvtár nagyobb példányszámot tudna megvásárolni. Magas az irodalmi 
értéket nem képviselő könyvek aránya. Az információs szolgálatot, főként a gyorstájékoz
tatást elsősorban diákok, értelmiségiek, vezetők veszik igénybe. Viszonylag ritkán fordul
nak a könyvtárhoz irodalomkutatásért. A könyvtár egyéb szolgáltatásai film-, lemezhasz
nálat, vitaestek, csak egy szűkebb rétegnek szólnak. Szerinte a könyvtár tevékenysége 
koncentrálódjék az aktív használók kisebbségére, tehát egy szellemi elitre. A jövő könyv
tárának tervezésénél az ő könyv- és információigényüket kell figyelembe venni.

Könyvtári Figyelő 26(1980)6



642 Gálné Ballagi Á.

A Columbia Egyetem szociológia professzora, Herbert mint kívülálló
rámutat arra a kettősségre, ami a könyvtárosok nevelési és kulturális elképzelései, érték- 
követelményei és a használók gyakran ellentétes szükségletei között fellelhetők. Felrajzolja 
egy olvasóközpontü könyvtári politika alternatíváit, elemezve a különböző színvonalú 
könyvek olvasásának társadalmi és kulturális hasznát a különböző műveltségi szinten 
álló olvasók számára. Saját véleményét Berelsonéval ellentétben a következőkben össze
gezi: Minthogy a könyvtárak — a vizsgálatok kimutatásai szerint — viszonylag szűk, meg
határozott vonzáskörzetben hatnak, a könyvtár feladata, hogy azoknak az olvasói rétegek
nek nyújtson szolgáltatást, akik a környékükön élnek és dolgoznak. Tehát egy közigazga
tási egység könyvtári rendszerében, noha a főkönyvtár rendelkezik a legnagyobb 
állománnyal és a szolgáltatások széles körével, a fiókkönyvtár a legfőbb láncszem, az az 
alapintézmény, ahol az emberek beszerzik olvasnivalóikat. (Bár szerinte a könyvtárosok 
ezt kevésbé értékelik.) A bestsellerek kérdésében Gans utal a paperback kiadások elter
jedésére, amelyek az áruházakban igen olcsón hozzáférhetők, tehát nyilván ritkábban 
jelentkeznek könyvtári igényként.

Ma, amikor — pl. Amerikában — oly sokszor kerülnek nehéz helyzetbe a könyvtá
rak, miután a forgalom csökkenésével pénzügyi ellátottságuk is gyakran kérdésessé válik, 
különösen nagy a jelentősége Peter Worsley professzor elemzésének arról, hogy a kommu
nikációs forradalomban a könyvtárnak aktív és alkotó szerep jut egy bonyolult osztály- 
kulturájú társadalom terméketlenítő hatásának ellensúlyozásában.

A viták eredményei

Az egyes tanulmányok és a kötet összeállítója a különböző nézeteket nem a vita 
végleges eldöntésére, a közművelődési könyvtárak céljainak egyszer s mindenkorra szóló 
megfogalmazására szánja, hanem továbbgondolkodásra, a könyvtárügy — sokszor a szük
séglettől elmaradó — elméleti megalapozására. A gyakorlat azonban megkívánja, hogy 
a könyvtárpolitika irányítása, a korszerű tevékenység megszervezése bizonyos elvi alapok
ra épüljön. Ennek fontos segédeszköze a kutatócsoport dokumentuma, amely általános 
társadalmi célkitűzéseket és részletes irányelveket egyaránt tartalmaz. Ennek megfelelően 
a közművelődési könyvtár célját abban határozza meg, hogy közreműködjék az élet minő
ségének alakításában gazdasági, ipari, oktatási, tudományos és kulturális szempontból. 
Támogassa egy demokratikus társadalom eszméjét, ahol mindenki számára egyenlők 
a lehetőségek az igaz állampolgárrá, teljes és kiegyensúlyozott személyiséggé váláshoz, 
s ez az egész emberiség boldogságához, az egyénnek önmaga és környezete megismerésé
hez vezet.

Az ilyen meghatározások általában egybeesnek az általános társadalmi célkitűzések
kel és elsősorban propaganda értékük, bizonyos politikai hasznuk van.

A szolgáltatást érintő célokat az állásfoglalás oktatás, információ, kultúra és szabad 
idő csoportosításban tárgyalja, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az általános elvek helyi 
alkalmazására van szükség. Ez a munka meg is indult, több könyvtárhálózat körvonalazta
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célkitűzéseit saját szolgáltatásai számára. Hasonló munkák folytak és folynak Ameriká
ban is.

Ahhoz, hogy a könyvtár lépést tudjon tartani a fejlődéssel, állandóan kutatni kell 
az olvasótábor igényeinek alakulását, hogy célkitűzéseit ne légüres térben határozza meg, 
hanem azok a valódi elvárásoknak, szükségleteknek feleljenek meg. A néhány évtizede 
felvetődött problémák nem oldódtak meg, a közművelődési könyvtárak hatékonyságát 
továbbra is veszélyeztetik új típusú intézmények, tevékenységi formák. Ugyanakkor 
a könyvtárügy vezetői között nem kevesen vallják azt a nézetet, hogy a helyzet soha nem 
volt ilyen ígéretes, mint napjainkban. A közművelődési könyvtárnak szembe kell szegülnie 
az üzleti érdekekkel a köz érdekének képviseletében.

GÁLNÉ BALLAG1 ÁGNES
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