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A város könyvtára — az állampolgár könyvtára

A negyedmilliós kelet-westfaliai város, Bielefeld 
közművelődési könyvtárügyének 75 éves jubileumán 
reprezentatív tanulmánygyűjteményt jelentetett meg 
a tartományi könyvtárak szövetsége és a városi könyvtár. 
A kötet tartalma egyértelműen bizonyítja, hogy a három
negyed százados évforduló eseménytörténeti jelentősége 
túlmutat a szűkén vett könyvtári érdeklődés körén és 

várospolitikai tartalmakat is magába foglal.
A kötet élén a könyvtárigazgatói előszó társaságában a város főpolgármesterének 

és kulturális főigazgatójának meleghangú, az intézmény érdemeit méltató bevezetője áll, 
amelynek a központi gondolata az, hogy a könyvtár demokratikus közgondolkodás 
előmozdításának a letéteményese, s mint ilyen, meghatározó eleme a város életének.

A szakmai tanulmányok sorát a városi könyvtári hálózat jelenlegi szervezetének 
a részletes bemutatása indítja az 1979. évi működési, adatok egyidejű közlésével. Erről a 
pontról visszatekintve terjedelmes tanulmány ismertet meg a könyvtár előéletével, az 
egyesületi összefogásból született ősi munkáskönyvtárral, a Weimari Köztársaság korsza
kának megújuló közkönyvtáraival, a Harmadik Birodalom beszűkült népkönyvtári szemlé
letével, majd a könyvtár szinte teljes megsemmisülésének körülményeivel és a háború 
utáni viszontagságos újjászületésével. A történeti visszapillantást követő további írások 
két témakört fognak át. Az első csoportba tartozók aprólékos gondossággal ismertetik 
a könyvtár részlegeit, szolgáltatásait, közönségkapcsolatait, a másodikban az ún. tartalmi 
kérdések kapnak helyet.

Az utóbbiaknak mintegy elvi megalapozását adja az NSZK határain túl is ismert 
kitűnő szakíró, az intézményt igazgató Hansförg Süberkrüb könyvtárpublicisztikai írása, 
a városi közművelődési könyvtár társadalmi felelősségéről és a felelősségvállalás társadalmi 
feltételeiről. Itt jelentkezik újra, ezúttal kifejtve az a — már a bevezetőben leírt — gondo
lat, hogy a demokratikus társadalom létfeltétele az egyén minden irányú informálódásá
nak a köz által garantált lehetősége és ezt a tömegkommunikációs eszközök elhatalmaso
dásának a korszakában még inkább a nyilvános könyvtár biztosítja, mint bármikor 
ezelőtt. A társadalomnak az az érdeke, hogy a politikai és hatalmi csoportosulásoktól 
független maradhasson a könyvtár, mert az egészséges közvélemény az egyéni vélemény
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form álásból épül, ez ped ig  a sokoldalú tájékozódáson alapszik. A polgári demokratikus 
könyvtár-értelmezésnek a fentiekben röviden összegezett alapelvétől némileg eltávolodik 
a szerző, amikor az intézmény feladatait általánosságban rögzíti eképpen: a politikai 
és társadalmi oktatás, véleményformálás támogatása; a szellemi tevékenységek könyvtári 
szolgálata; gyakorlati kérdésekben tanácsadás; à képzés, továbbképzés segítése; a szabad
idő kreatív eltöltéséhez könyvtári tájékoztatás nyújtása.

A tartalmi feladatok körébe tartozó további tanulmányok az állományépítésről, 
a könyvtári szolgáltatások kiszélesítéséről (zenei könyvtár, artotéka stb.), valamint a spe
ciális könyvtári feladatokról (vendégmunkások ellátása, iskolai és közművelődési funkciók 
egy könyvtáron belül) szólnak.

A hazai közművelődési könyvtárak számos kérdésével rokon  problémák megoldott 
vagy megoldás felé tartó állapotban való ismertetése izgalmas szakmai élményt kínál 
a magyar könyvtárosok számára.
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