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IRÁNYELVEK ANGLIA ÉS WALES KÖZMŰVELŐDÉSI 
KÖNYVTÁRAINAK REFERENSZ SZOLGÁLATÁHOZ

A Guidelines for reference and information services to  public libraries in 
England and Wales c. kiadvány alapján (London, Library Association, 1981. 
10 p.) GÁLNÉ BALLAGI ÁGNES ismertetése.

A Library Association (Könyvtáros Egyesület) 1981-ben irányelveket jelentetett 
meg, melyekben szabályozza Anglia és Wales közművelődési könyvtárainak referensz 
szolgálatát.

A korábbi normákat a Könyvtáros Egyesület Tanácsa 1969-ben állapította meg. 
Időközben azonban a helyi közigazgatás átszervezése megtörtént és ez szükségessé teszi 
a tájékoztató szolgálat ehhez igazodó módosítását. Nem csupán strukturális változtatást 
körvonalaz a dokumentum, hanem ezzel összefüggő színvonalbeli emelkedést is, amit 
a társadalmi szükségletek növekedése, a használók jelenlegi és jövőbeni elvárásai a könyv
tártól megkívánnak.

Az 1964-es könyvtári törvény minden fenntartó kötelességévé teszi a széles körű 
és hatékony könyvtári ellátás biztosítását, hivatkozva a modern kommunikáció hatására, 
mely a város és vidék közötti különbségeket csökkentette, egyenlő esélyeket ad a nagyvi
lág híreinek megismerésére, a látókör szélesítésére. Az ismeretek bővítése további igénye
ket vált ki a legkülönfélébb tárgykörök széles skálájában, eltérő szinten és mélységben. 
Hasonló tendenciák érvényesülnek a gazdaság, a tudomány és képzés fejlődése, a szabad 
idő növekedése nyomán. A társadalom különböző csoportjai egyénileg és intézményesen 
egyre több új információt várnak.

Az „Irányelvek...” felsorolja a legszélesebb értelemben vett információ forrásait. 
A tájékoztatás csatornái között szerepel a lakossági tanácsadó iroda, a különböző hatósá
gok információs szolgálatai, testületi, szakmai szövetségek és könyvtáraik. A potenciális 
olvasó komplex hálózatot vehet igénybe kérdései megválaszolásához. A közművelődési 
könyvtár feladata, hogy ezek főforrása legyen, ill. képes legyen más források közvetíté
sére. Ehhez a kommunikáció hagyományos eszközeinek koncentrálásán túl kell lépniük, 
bővíteni kell a kört.

A szolgáltatást a használók oldaláról nézve a személyes felvilágosítás, tájékoztatás 
mellett telefonon vagy levélben történő válaszadásra is ki kell terjeszteni.
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Struktúra és állomány

A könyvtári referensz szolgálat szervezete a település jellegének, nagyságának 
megfelelően épül fel, a szolgáltatások minőségét tekintve két szint, ezen belül 3—3, a köz- 
igazgatási egység lakosságszámát követő nagyságrendi kategória megkülönböztetésével.

A függelék példákkal illusztrálva közli, hogy a referensz állományban és segédeszkö
zökben mi a követelmény kategóriánként. Egyúttal meghatározza, hogy az általános ellá
tást teljeskörűen az első szintnek biztosítani kell, nagyvárosi könyvtárakban, amelyek 
helyi, regionális, olykor országos feladatokat is betöltenek.

A második szint szőkébb körű gyűjtést és ennek megfelelő szolgálatást jelent, de az 
egyes kategóriák közötti számtalan variáció lehetséges, az adott követelményeknek és 
körülményeknek megfelelően.

Vidéki körzetekben a könyvtár gyakran az egyetlen információs forrás, ezért a kis, 
de élő kézikönyvtári gyűjtemények a kölcsönző állománnyal együtt széles körű tájékoz
tatásra szolgálhatnak, ha a könyvtár személyzete az állományt maximálisan ki tudja 
használni. Ugyanakkor ezek a kis gyűjtemények önmagukban a szolgálatnak csak kis részét 
tudják nyújtani, ha nem épülnek rendszerbe.

Azokban a megyékben, ahol nincsenek nagyvárosok, a tájékoztató szolgálat irányí
tásával egy referensz könyvtáros megbízása a megoldás. A régióközpontokban a tájékozta
tási pontok közötti koordinálásra külön könyvtárost kell beállítani.

A rendszer működéséhez telefon, telex és más kommunikációs médiák biztosítását 
minden kategóriában szorgalmazni kell. A nem hagyományos dokumentumok, másoló- 
berendezések is feltételei a hatékony referensz munkának.

A jelen és a jövő feladata, hogy a fenntartók a hozzájuk tartozó intézmények szol
gáltatásait koordinálják, létrehozzák a növekvő ellátás láncolatát.

A helyi követelményekhez igazodva esetenként speciális témákban nagy mélységben 
gyűjtött állományrészek, szakkönyvtári funkciók betöltésére is képessé teszik a közmű
velődési könyvtárakat. Az így létrejött gyűjtemények többnyire a nyilvánosság számára 
az egyedül hozzáférhetők adott témakörökben.

Földrajzi egységenként, a határterületekkel összehangolva mindenütt szükség van 
átfogó helyismereti gyűjteményekre, amelyek azonban nem teszik feleslegessé a helyi 
könyvtárak válogatott, kisebb anyagát.

Ugyancsak a település adottságai, pl. speciális iparág, foglalkozás, a környék híres 
szülötte indokolhatja hagyatékok vagy egyéb forrásokból induló különgyűjtemények 
továbbfejlesztését, amelyek a maguk nemében olykor egyedülálló tudományos értékekké 
válnak.

A szakirodalmi ellátás megszervezésére az irányelvekben három megoldást találunk. 
Az elsőben a referensz könyvtár egységet képez, amelyben a specializálódást egy vagy 
több szakreferens munkája biztosítja. A másik lehetőség — ha a feltételek megengedik — 
egyes témák állományának és tájékoztató szolgálatának elkülönítése. Ilyen témacsoportok 
pl. ipar-kereskedelem, tudomány és technika, művészet, helyismeret stb. Mindkét fenti 
esetben a kölcsönzés elkülönül.
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A harmadik forma a szakrészleges könyvtár, amelyben a teljes kölcsönzési és 
referensz állományt tematikus bontásban, önálló részlegekben helyezik el. Valamennyi 
típusra vannak eredményes példák, a választást a helyi igények és lehetőségek dönthetik 
csak el.

A referensz szolgálat akkor ér el igazán megfelelő eredményeket, ha kooperál egye
temekkel, kollégiumokkal, iskolákkal, az iparral. Szolgáltatásokat kell biztosítani számuk
ra, egyszersmind hasznosítani szakkönyvtáraik értékes állományát helyi és országos 
viszonylatban.

Az „Irányelvek...” foglalkozik a közművelődési könyvtárak e kevésbé ismert 
szolgáltatásának népszerűsítésével is. A tömegkommunikáció, helyi hírközlés révén 
a nagyközönség figyelmét rá lehet irányítani, intézményeket, iskolákat kiadványok, szak
bibliográfiák orientálhatják. Nagyon hatásosak a vállalatok, szervezetek személyes megke
resése révén kialakult kapcsolatok.

Tárgyi és személyi feltételek

Az IFLA közművelődési könyvtári normái és a legjobb angol gyakorlat alapján az 
anyag számszerűen is megadja a szolgálat hely- és berendezési szükségleteit.

Tanulásra, kutatásra, informálódásra elkülönített helyre van szükség, megfelelő 
szabadpolcos térrel. 1000 lakosra 1,5 ülőhelyet, olvasónként 2,5 m2-es teret ír elő, amely 
100 000 lakosnál nagyobb lélekszám esetén redukálható. A könyvek elhelyezésére szabad
polcon 1000 kötetenként 10 m2 szükséges. Kitér a nagyméretű újságokkal, térképekkel 
dolgozók és a mikroformátumok használóinak helyszükségletére.

Külön felhívja a figyelmet arra, hogy a könyvtárat az idősek és rokkantak számára is 
hozzáférhetővé kell tenni, az 1970-ben megjelent — krónikus betegek és rokkantak törvé
nye — szellemében.

A nyitvatartási idő megállapításához a helyi igények gondos mérlegelése szükséges. 
A referensz szolgálat minimális heti óraszámát — a fiókkönyvtárak kivételével — 60 órá
ban állapítja meg.

Az állomány emellett érthető módon a szolgáltatás másik fontos eleme, a személyi 
feltételek számszerű és feladatkörönkénti meghatározása képezi a dokumentum legrészlete
sebb fejezetét.

A feladatkörök létszám vonzatát pontosan megjelölik, átlagban 50%-ban szakkép
zett könyvtárosokat igényel a szolgálat, amelyben mintegy 3000 kérés megválaszolása 
egy-egy munkatárs feladata. Az egyes kategóriákban részletes számításokat találunk. 
A referensz könyvtárosok feladat- és hatáskörét is megadják könyvtáron belül és külső 
képviselet tekintetében. Végül hangsúlyozza a dokumentum, hogy a magas szintű munka 
arányában kell a könyvtárosok bérét megállapítani.
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