
258

<в>
л о7

А КМК TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
-  1981 -

PAPP ISTVÁN

Talán már fölöslegés megismételnem, — bízva az olvasók és az évente kötelező 
fcámadás ürügyén jelentkező reflexiók szerzője között kialakult megegyezésben, — hogy 
nem szabályos jelentés kerül e lap hasábjaira; amaz külön dokumentumként1 is eljutott 
már a hálózati központokhoz, s később publikáltatik is az Országos Széchényi Könyvtár 
évkönyvében. Inkább Déry Tibortól kellene címet kölcsönöznöm, s azt írnom mondan
dóim élére: egy év hordaléka. Vagyis mindaz, ami egy-egy feladatkör, teljesítmény, jelen
ség kapcsán elgondolkodtatott, s úgy véltem, hogy a további munkálkodásra is kihat.

A KM K a magyar könyvtárügyben

A legtermészetesebb dolog, hogy minden intézmény újra meg újra felteszi magának 
a „mi végre vagyok a világon?” kérdését, s a válaszok még viszonylag rövid időszakok 
múltán is, ha kisebb mértékben is, különböznek egymástól. Sajnos, nem sikerült megren
dezni 1981-ben azt a kerekasztalbeszélgetést, amelyen a könyvtárak képviselőivel közösen 
kerestük volna a ma aktuális választ, pedig а IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia 
után, az új alapjogszabály okban felvázolt keretek megerősödésével, a magyar könyvtár
ügyben központi és meghatározó szerepet játszó testületek és szervezetek aktivitásának, 
s ennek következtében súlyának megnövekedésével új helyzet állt elő, amelyben a KMK 
szerepköre is óhatatlanul módosul.

Ha könyvtárügyünket egy autóhoz hasonlítanám, akkor a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete, az Országos Könyvtárügyi Tanács, a Könyvértékesítő Vállalat, s a Könyvtár- 
tudományi és Módszertani Központ lenne a négy kerék. Az ötödik kerék pedig a Műve
lődési Minisztérium Könyvtári Osztálya. Az ötödik keréken, a volánon ugyan nem gurul 
Я7 autó, de nélküle kormányozhatatlanná válik. Nem folytatom azonban ezt a hasonlatot, 
mert nyilvánvaló santasága — a szakirodalmi tájékoztatás és könyvtári bázisának hiánya — 
mellett rejtett mozgásszervi hibái is könnyen kiderülhetnek. Mert hátha nem is az említett 
négyek, hanem a hat, később több koordinációs központ tölti be a kerék szerepét, s akkor 
már nem is autóról, de tankról beszélhetnénk...

Amire ki akartam lyukadni, az semmi több, mint hogy az MM, az MKE, az OKT, 
a KÉV és a KMK feladatkörét és funkcionálását nemcsak önmagában, hanem egymáshoz 
való viszonylatukban is tisztázni kell. A KMK szemszögéből tekintve, s a KMK-ra vonat
koztatva a kölcsönös függés viszonylatait munkahipotézisként a következőképpen vázol
hatnám.
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A Művelődési Minisztérium a könyvtárügyért viselt ágazati felelőssége gyakorlásá
ban mint döntéselőkészítő szakmai szervre támaszkodhatik a KMK-ra. Persze nem kizáró
lag a KMK-ra! A könyvtárpolitikai döntések előkészítési folyamatában valamely ponton 
be kell kapcsolódniuk a vezető könyvtáraknak, a könyvtárügyi testületeknek is. Ugyan
akkor a központi államigazgatásban érvényesülő tendenciák (decentralizáció, elvi irányítás 
erősödése, hatáskörök leadása stb.) következtében a könyvtárpolitikai koncepciók valóra- 
váltásában, az igazgatási feladatok rutinjellegű körében, a visszacsatolás (esetünkben 
főként a szakfelügyelet) gyakorlásában, az információk begyűjtésében és elemzésében stb. 
a KMK-nak — úgy látszik — még többet kell vállalnia, a szükséges felhatalmazásokkal 
felvértezve. Kérdéses lehet, hogy célszerű-e más könyvtári intézményeket is bevonni ezen 
feladatok ellátásába.

Ma már másképpen kell számoni a Magyar Könyvtárosok Egyesületével, mint akár 
csak öt évvel ezelőtt. Önálló arculatot nyert, tekintélyt vívott ki magának, s széles körű és 
hatásos tevékenységet fejt ki közmegelégedésre társadalmi szervezetünk.2 A KMK-nak 
főként szakmai kérdésekben kell kölcsönösségen alapuló kapcsolatot kiépíteni vele; 
egyfelől késznek kell lennie azokból az igényekből és kezdeményezésekből fakadó tenni
valók végrehajtására, amelyeket a könyvtárostársadalom képviseletében az egyesület 
hozzá közvetít, másfelől élnie kell azokkal az erőforrásokkal, amelyekkel a bürokrácia- és 
hierarchiamentes, demokratikus alapon szerveződött egyesület rendelkezik. Az MKE nem 
irányíthatja és utasíthatja a KMK-t (ez az MM dolga), de ösztönözze, noszogassa, bírálja 
és támogassa, a KMK pedig ne képzelje az MKE-t saját végrehajtó és fedőszervének, 
amelyre feladatokat oszthat s amely mögé bármi okból is elbújhat, hanem tudomásul 
véve az egyesület személyes jellegét, helyezzen súlyt arra, hogy munkatársai legyenek 
aktív tagjai az MKE-nek, vállaljanak benne feladatokat és funkciókat, s ily módon szerez
ze meg a könyvtárostársadalom széles rétegeihez fűződő, nélkülözhetetlen kapcsolatokat 
a maga számára.

Meglehetősen tisztázatlan egyelőre az Országos Könyvtárügyi Tanács és a KMK 
viszonya. Az újjászervezett OKT igen élénken tevékenykedett az elmúlt egy-két évben, 
s minden bizonnyal a jövőben sem engedi alább, már csak azért sem, mert a jelek szerint 
az MM fokozottan kíván támaszkodni a részben intézményi képviselet, részben szakmai 
kompetencia alapján összeállított testületre. Nyilvánvaló az OKT politikaformáló, döntés
előkészítő, tanácsadó funciója, de az is éppen olyan nyilvánvaló, hogy operatív, admi
nisztratív, végrehajtási feladatokat jellege miatt sem vállalhat.3 Hiba lenne, mert pazarlás, 
ha az OKT és a KMK nem egyeztetné és hangolná össze feladatkörét és konkrét munkála
tait. Szerencsére a gyakorlatias józan ész nem várja meg az elvi szabályozást: számos 
OKT munkabizottság kereste meg a KMK-t, hogy igénybe vegye közreműködését, vagy 
egyenesen a titkári szerepet bízta egy-egy munkatársára. Azt hiszem, ezen a nyomon 
kellene továbbhaladni, s feleleveníteni azt a régi elképzelést és gyakorlatot, hogy a KMK 
intézményesen is és munkatársai révén is váljék az OKT titkárságává. Ez nem korlátozná 
semmiképpen sem az OKT testületi önállóságát, hiszen számadással megbízójának tarto
zik, de olyan apparátushoz jutna, amely fölött munkaterve határai között és az MM fel
ügyelete mellett rendelkezési joga lenne. Talán nem szükséges részleteznem e megoldás 
előnyeit.
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Lehetséges, hogy az anyagi erőforrások egyenlőtlen újraelosztása miatt belátható 
időn belül nem tudja beváltani minden korábbi ígéretét a Könyvértékesítő Vállalat, mégis 
a könyvtárostársadalom örömmel üdvözölte a könyvterjesztés minapi átszervezését, mert 
határozott lépést lát régi reménye, egy önálló könyvtárellátó vállalat megvalósulása felé. 
Ezért türelemmel és megértéssel leszünk, ha a KÉV szolgáltatásaiban kisebb-nagyobb 
fennakadások lesznek belső nehézségei, korlátozott lehetőségei miatt. Hosszú távon 
bízunk abban a vállalatvezetésben, amely most már néhány éve a könyvtárak érdekeivel 
egybevágóan alakítja a vállalati stratégiát. Ezért alakult kedvezően a KÉV és a KMK kap
csolata is: a korábbi ellenségeskedést a természetesnek tekintett pertneri viszony váltotta 
fel. Ez az érdekazonosságon alapuló együttműködés a jövőben szükségszerűen tovább fog 
javulni annak következtében, hogy a KÉV profiljának fő meghatározójává a könyvtár- 
ellátó funkció lépett elő. A KÉV a KMK-tól várhatja a könyvtári vevőkör igényeinek 
megfogalmazását és képviseletét (ez persze nem menti fel őt saját piackutató tevékenység 
kifejtése alól), s ezen túlmenően szolgáltatásaihoz és fejlesztési terveihez a szakmai hitel- 
fedezetét. A más országokban működő, nagy tapasztalatokkal rendelkező és irigylésre- 
méltó teljesítményeket felmutató könyvtárellátó szervezeteket azonban ha tekintjük, azt 
kell látnunk, hogy saját keretükben is megteremtették a szakmai alapokat: bibliográfiai, 
építési-berendezési, könyvtárpropaganda stb. szolgálatot. így az átszervezett KÉV-et 
tekintve, már nem tűnik szentségtörésnek például egy olyan javaslat sem, hogy a KÉV 
által kiadott Új Könyvek szerkesztősége is a KÉV keretében működjék.

A  regionális együttműködés

A IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia ajánlásai4 nyomán különös figyelmet 
kellett fordítanunk az együttműködés különféle módozataira, formáira és tartalmaira. 
Hadd foglalkozzam itt most a regionális együttműködés kérdéseivel, mivel az elmúlt évben 
néhány műhelytanulmány készült róluk a KMK-ban.

Különbséget kell tennünk a területi vagy regionális együttműködés helyi (egy tele
pülés könyvtáraira korlátozódó) megyei és tervezési-gazdasági körzetet átfogó szintjei 
között nemcsak azért, mert a vonatkozó jogszabály5 ezeket különbözeti meg, hanem 
azért is, mert szintenként más-más problémákat, megoldási kísérleteket, s bontakozó 
gyakorlatot látunk. A szakirodalom, különösen a hálózati híradókban megjelenő közlemé
nyek egyre bőségesebben foglalkoznak könyvtári fejlődésünk ezen egyik kulcskérdésével; 
meghaladná e cikk kereteit, ha részleteiben át kívánnánk tekinteni. Talán elég annyit meg
állapítani, hogy minél nagyobb területet fog át az együttműködés, a távolságból, a fenn
tartók sokféleségéből, a közigazgatási kapcsolatok lazulásából, illetve teljes hiányából, 
a jogok és kötelezettségek tisztázatlanságából, s ki tudja még milyen okokból kifolyólag 
annál kezdetlegesebb, erőtlenebb, s céljai kijelölésében is bizonytalanabb. S ha végül 
a területi együttműködés legfelső szintjéhez, azaz a területi együttműködési körök vezető 
könyvtárainak az együttműködését szervező koordinációs központhoz — ami a jogsza
bály szerint az Országos Széchényi Könyvtár, s benne feltételezhetően, legalábbis a közre
működő szerepében, a KMK — érkezünk, még fokozódik ez a benyomásunk. Ha nem
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volnának az egész könyvtárügyet és minden könyvtártípust átfogó központi szolgáltatá
sok (kötelespéldányok elosztása, könyvtárközi kölcsönzés stb.), bizony hogy üresnek 
látnánk a koordinációs központ szerepét. S éppen olyasfajta feladatok azonosíthatatla
nok, amelyeket, ha sikerülne néven nevezni őket, a KMK-nak kellene ellátnia.

A KMK ugyanis elsősorban és mindenekelőtt a közművelődési könyvtári hálózatok 
koordinációs központja, s ennek a funkciójának vannak alárendelve egyéb teendői is, vagy 
másképpen: e funkció határozza meg az egész könyvtárügyre kiterjedő feladatait is. 
S egészen pontosan: a KMK mint koordinációs központ elősegíti a közművelődési könyv
tárak és minden más típusú könyvtár együttműködését, különösen a regionális, és járulé
kosan a szakterületi metszetben. Tehát a területi együttműködési körök vezető könyvtá
rai között betöltendő koordinációs központi feladatai is elsődleges feladatából vezeten- 
dők le, illetve azzal összhangban végzendők.

Hazai könyvtárközi együttműködésünket gyakran fenyegette az öncélú feladatok 
kitűzésének és néha megvalósításának veszélye. Ezért talán nem tévedek, ha azt mondom, 
hogy a koordinációs központnak egyik legfőbb gondja legyen értelmes és hasznos célokat 
ajánlani a különféle szinteken megalakuló területi együttműködési köröknek. Mindenki 
szívesen végzi azt a munkát, amelynek közvetlen haszna van saját szolgáltatásai, tevékeny
sége szempontjából is; ha azonban az együttműködésben való részvétel haszontalannak 
bizonyul, kiábrándulás a vége. Fontos annak mérlegelése is, hogy a ténylegesen szükséges 
feladatokat, szolgáltatásokat mely közreműködő végezze. Egy bizonyos: az együttműkö
dési kör központja nem dolgozik a tagkönyvtárak helyett, hanem munkamegosztásban 
áll velük, s hasonló a viszony a koordinációs központ és a körök vezető könyvtárai 
között. Ez utóbbit illetően valamiféle szervező szerepet is tulajdonítok a koordinációs 
központnak: azonosítja a résztvevők közös érdekeként jelentkező tennivalót, s vállalkozót 
keres a feladatra legalkalmasabb könyvtárak közül. Ha a munkálat vagy folyamatos szol
gáltatás anyagi feltételei nem állnak a jelentkező rendelkezésére, saját erőforrásainak 
átcsoportosításával vagy központi támogatás megszerzésével igyekszik gondoskodni 
róluk. Ilyen alapon folyik a szombathelyi Megyei Könyvtár gondozásában az irodalom- 
kutatások központi nyilvántartása, a debreceni Megyei Könyvtár erőfeszítésével a köz- 
művelődési könyvtárak kiadványainak előzetes regisztrációja, a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár szerkesztésében az Eseménynaptár, az Állami Gorkij Könyvtár vállalásával 
a Nemzetiségi Új Könyvek négy sorozata és a hanglemezek központi címleírása.

Ezen a nyomon továbbhaladva nem nehéz felfedezni azokat a teendőket, amelyek 
külön-külön nem terhelnek meg túlságosan egy-egy könyvtárat, de feltételezik számos 
közreműködő csatlakozását, s a könyvtárak széles köre igazolhatja hasznosságukat. Csak 
néhány példát. Túl kellene lépni a bibliográfiai tervek regisztrálásán, s valódi koordinációt 
megvalósítani egy-egy középtávú terv időtartamára szóló bibliográfiai feladatok szétosztá
sával, megállapításával és vállalásával. Folyóirataink szerkesztősége csak az éves tartalom- 
jegyzék elkészítését tekinti saját feladatának, a tájékoztató munkában azonban égető 
szükségünk van a nagyobb időszakokat átfogó repertóriumokra is, — hol van az a könyv
tár, amelyik kijelöli a repertorizálandó folyóiratokat, s a munkára vállalkozókat keres 
és támogat? Van tűzoltó múzeum, postamúzeum, sportmúzeum, — de hol őrzik meg 
könyvtári szolgálatunk túlhaladott, de nekünk kedves tárgyi emlékeit? Tömegével tarta-
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nak gyerekkönyvtárainkban különféle foglalkozásokat, sokhelyütt alapos forgatókönyve
ket is készítenek hozzájuk, — a jól sikerűiteket miért nem lehet országosan is hozzáférhe
tővé tenni? Minden könyvtárban vannak hiányos folyóiratsorozatok, — miért ne lehetne 
országos akciót indítani a sorok teljessé tételére azon az áron, hogy a könyvtárak hiányos 
folyóirataikat átengedik egymásnak, s a folyóiratirodalom lehető teljességét egy nagyobb 
régió könyvtárainak együttese garantálja? Nem hiszem, hogy ne akadna egy könyvtár arra 
a feladatra, hogy szerkessze a külföldi hanglemezek központi katalógusát, és egy másik 
arra, hogy nyilvántartsa a maguk a könyvtárak által készített hangfelvételeket. Az Új Kül
földi Kézikönyvek című állománygyarapítási tanácsadó, amelyet a KMK szerkesztett, 
megszűnt; nem azért, mert nem volt rá szükség, hanem mert a KMK nem bizonyult e célra 
megfelelő műhelynek, hiszen nem volt áttekintése a külföldi kiadványokról; itt is szabad 
az út a jelentkező előtt.

Joggal mondhatja bárki, hogy a fentiekben felsorolt feladatok nem a könyvtári 
szolgálat lényegét illetik, s igaza is van. Fő gondunk nem lehet más, mint hogy a doku
mentumokat, a dokumentumokra vonatkozó és a dokumentumokból nyert információkat 
a használókhoz eljuttassuk. Ebben a tekintetben mi még a kézművesség korát éljük, de 
talán nem is olyan távoli az a jövő, amikor könyvtárügyünk egésze is megteszi a nagy 
ugrást az automatizálás korába, oda, ahová már néhány vezető könyvtárunk némely szol
gáltatását illetően már megtette. Akkor át- és újraértékelődik a közművelődési könyvtári 
szolgálat is, s minden valószínűség szerint az együttműködésnek az országos szintjére 
helyeződik a hangsúly. Ahogy a telekommunikációs csatornák, az elektronikus számító
gépek, s különösen a mikroprocesszorok áthatják a könyvtári és szakirodalmi információs 
munka egészét, úgy kell mind nagyobb szervezetekben gondolkodnunk. Miért korlátoz
zuk az együttműködést egy-egy tervezési-gazdasági körzetre, amikor az egész ország, az 
egész világ forrásaihoz lehet hozzáférhetésünk?! Helyesen akkor járunk el, ha a ma 
teendőit is már ebben a tudatban végezzük.

A z  Új Könyvek megújulása

Amit összefoglaló névvel Új Könyveknek hívunk, az messze túlmegy az egyszerű 
állománygyarapítási tanácsadáson, bár ha csak ez lenne is a funkciója, akkor is nélkülöz
hetetlen eleme volna közművelődési és iskolai könyvtári szolgálatunknak. Az Új Könyvek 
tájékoztatási és olvasáspedagógiai segédeszköz is, de ugyanígy a könyvtári feldolgozó 
munka alapja nemcsak a reá épülő központi cédulaellátással, hanem az egységes címleírási 
és katalógusszerkesztési gyakorlatot meghatározó és irányító szerepével. Az Új Könyvek 
szerves alkotórésze a nagyobb könyvtárak feldolgozó futószalagjának, s katalógusként 
szerepelhet a kiskönyvtárakban és a központosított ellátási rendszerekben. Lényeges 
mozzanat, hogy az Új Könyvek az utóbbi évek erőfeszítései eredményeképpen túllépett 
azon, hogy pusztán kéthetenként megjelenő folyóirat legyen, s egy olyan rendszerré vált, 
amely képes az előbbiekben felsorolt feladatokat teljesíteni, s amely egyre inkább kiter
jed a könyvtári gyűjtés körébe eső valamennyi dokumentumra. Ezekkel a kérdésekkel 
többek között folyóiratunk is foglalkozott,6 ezért itt további részletezésre nincs 
szükség. Inkább néhány más összefüggésre szeretném felhívni a figyelmet.

K önyvtári Figyelő 28(1982)3



A KMK tevékenységéről -  1981 263

A rendszernek, amelyet az imént említettem, csak egyik alrendszere, bár — minden 
túlzás nélkül mondható — meghatározó összetevője a KMK által gondozott szolgáltatás
csokor. A KMK-ban működő szerkesztőséghez hasonló műhelyek alakultak ki más intéz
ményekben is, amelyek felelősséget vállaltak a dokumentumok egy-egy jól körülhatárol
ható körének gondozásáért. Könyvtárpolitikánk állásfoglalása a közművelődési könyv
tárak gyűjtőkörébe valamennyi dokumentumtípust besorolta, s ugyanakkor részint 
a nemzetiségek könyvtári ellátása, részint az információs bázis növelése céljából a külföldi 
dokumentumok fokozott beszerzését is előirányozta; elméletileg két lehetőség között 
lehetett választani, amikor az állománygyarapítási tanácsadó szolgálatot (és minden egyéb 
csatlakozó járulékos hasznát) a gyűjtendő dokumentumok teljességére akartuk kiterjeszte
ni. Az egyik lehetőség az Üj Könyvek szerkesztőségének fokozatos fejlesztése és illetékes
ségi körének állandó bővítése lett volna. A másik pedig az, hogy felkészült és kompetens 
műhelyeket kell megbízni az újabb és újabb dokumentumkörök tekintetében e szolgál
tatás üzemeltetésével.

Kétségtelen, hogy az első megoldás választásának anyagi természetű akadályai 
(a létszámfejlesztés határai, elhelyezésbeli szűkösség stb.) is voltak, s ezért kissé kényszer- 
pályán választottuk a másodikat, mégis, a gyakorlat utólagosan igazolta: ha kényszerűen 
is, de helyesen döntöttünk. Rendkívül fontos tényezőnek bizonyult, hogy az egyes 
újonnan létrejött szerkesztőségek olyan gyűjteményekre és szolgáltatásokra támaszkod
hatnak, amelyek az általuk gondozott dokumentumkor országosan elismert intézményei. 
Ez adja szakmai biztonságát és hitelét az Új Média (Országos Oktatástechnikai Központ), 
az Új Nemzetiségi Könyvek (Állami Gorkij Könyvtár), az Új Hanglemezek (Állami Gorkij 
Könyvtár Zenei Részlege) elnevezésű alrendszereknek. Ezek mindegyike éppen olyan 
viszonyba került a Könyvértékesítő Vállalattal, mint az Új Könyvek, s remélhetőleg foko
zatosan továbbiak is csatlakoznak hozzájuk.

Ebben a folyamatban a KMK tudatosan vállalta a kezdeményező, az ösztönző szere
pet. Néhány szolgáltatást, szinte kísérleti jelleggel maga indított el, s csak később adta 
át őket az illetékesebbnek, mások megszületésénél pedig bábáskodott. Nehéz folyamat 
volt ez, mivel eleinte nem támaszkodhatott a KÉV megértő támogatására; a jövő e tekin
tetben is biztatóbbnak látszik.

A törzssorozattal kapcsolatos reformmunkálatok 1981-ben látványos eredményeket 
hoztak. A szabadlapokon való megjelenés rugalmassága még sok lehetőséget rejt magában, 
így például a címleírások benyomtatását a kiadványokba (mivelhogy a műszaki példányok 
alapján dolgozik a szerkesztőség, van idő a kiadóhoz eljuttatni a leírást még a nyomtatás 
megkezdése előtt), az ismertetések propaganda célokra való felhasználását, a szakosított 
kumulációk folyamatos szerkesztésének megvalósítását stb. A KÉV-vel egyetértésben azt 
tervezzük, hogy minden év végén megjelenik az Új Könyvek tételeinek szakrendbe sorolt, 
s az ismertetéseket is tartalmazó kumulációja betűrendes és tárgymutatóval. (Az anyagban 
való eligazodást segítendő talán nem szükséges minden negyedév végén, hanem csak az 
első félév lezártával kiadni egy köztes mutatót.) Folytatni kívánjuk — nagyjából ötéves 
ciklusokat felölelően — a régen megígért, s régóta készülő szakosított kumulációk első 
sorozatát, amelyből az első kötetek megjelenését örömmel jelenthetjük,7 továbbiak (ma
gyar irodalom, művészetek és sport, földrajz) a nyomdában vannak, s a négy utolsó 
(világirodalom, természettudományok, alkalmazott tudományok, történelem) 1982-ben
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kerül nyomdába; a gyerekirodalomból pedig már a második kumuláció készül az 1976 óta 
megjelent kiadványokról.

S ha távolabbra nézünk, nem látszik lehetetlennek a Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesülése által kiadott Általános könyvjegyzék c. éves bibliográfiával 
való szorosabb kooperáció sem (például az MKKE kiadványa csak azokat a tételeket 
sorolná fel, amelyek nem szerepelnek az Új Könyvek kumulációjában), s talán még az 
sem, hogy a Magyar Nemzeti Bibliográfia gépi adattárában előbb-utóbb helyet kapnak az 
Új Könyvek ismertetései is, amivel a szerkesztési munka további gyorsítása lenne elérhető, 
egyéb előnyeiről nem is szólva.

Audiovizuális dokumentumok

Az AV-dokumentumok könyvtári története elsősorban azért tanulságos, mert 
szembetűnően példázza, milyen hosszú időnek kell eltelnie egy gondolat, egy cél valóra- 
válásához még akkor is, ha tulajdonképpen minden érdekelt — legalábbis elviekben — 
egyetért vele. Tananyagainkban már közhely, hogy a könyvtár valamennyi dokumentum- 
típus gyűjtőhelye, s az égvilágon semmi okunk nincs rá, hogy különbséget tegyünk 
aszerint, hogy az információ milyen anyagi hordozón jelenik meg, mégis könyvtáraink 
gyakorlatában, hogy csak egy példát mondjak, nehezen tört utat magának a hanglemez, 
s még nehezebben követik őt a képi ábrázolások változatos dokumentumai. S a mozgó
kép? Anathéma sit! — mondja még jónéhány könyvtárosunk ma is.

S tetszetős mindazoknak az érve, akik idegenkednek gyűjteményükbe fogadni az 
újabb dokumentumtípusokat: hogyan tehetnék, amikor még a könyvre és a folyóiratra 
sem elég a beszerzési keret? Persze, hogy nem elég, de nem is lesz elég soha. Ha arra 
várnak, hogy előbb megvehessenek minden szükséges könyvet a kívánt példány számban, 
s utána külön pénzt kapjanak más dokumentumokra, bizony várhatnak. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy érdemes kihasítani valamicskét a meglévő keretből a gyűjtőkör tipológiai 
szélesítésére, mert ez előbb-utóbb a keret megemelését fogja eredményezni.

Jól tudott azonban, hogy bizonyos központi injekciók sikerrel ébresztik fel 
a könyvtárosok — és a fenntartók — vállalkozókedvét. Ez történt a zenei részlegek polgár
jogi harca során, s hasonló eredmény várható az Országos Közművelődési Alap támogatá
sától, amely egyelőre 25 könyvtárban teremtette meg a vizuális dokumentumok gyűjte
ményének és használatának alapjait.

Megállás — sajnos vagy nem sajnos, — nincs. A vizuális kultúra., vagy legyünk szeré
nyebbek, a vizuális dokumentumhordozók és az elektronika kapcsolata gyökeres változá
sokat ígér mindennapi életünk számos szektorában, de különösen informálódási és szóra
kozási szokásainkat illetően. A tévékészülékek képernyőjéről leolvasható adatbázisok, 
a videokazetták vagy videolemezek fogadására, illetve gyűjtésére és hasznosítására 
mielőbb fel kell készülnünk. S ha mi nem, lesz rá éppen elég jelentkező. Például a műve
lődési otthonok is természetesnek veszik, hogy látogatóik számára újságokkal és folyó
iratokkal, hanglemezekkel, kazettákkal, kézikönyvekkel és információs anyagokkal 
szolgáljanak, — a könyvek tömegét nem fogja senki elirigyelni tőlünk. Viszont így az 
egységes, visszakereshető dokumentumbázis eszméje és gyakorlata megy veszendőbe.
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A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Egyesületének 1981. évi, Budapesten tartott 
konferenciája jó alkalmat adott arra, hogy számbavegyük, hol is tartunk az AV-dokumen- 
tumokhoz talán a legszorosabban kapcsolódó területen, könyvtáraink zenei gyűjteményei 
és szolgáltatásai terén. Azon túlmenően, hogy a KMK munkatársai igen aktívan részt vet
tek a szervezés munkájában, néhány kiadványt is megjelentettünk ez alkalomból. Az elsőt 
az MKE zenei szekciójával közösen,8 és nem is véletlenül: alighanem nincs más ágazata 
könyvtári szolgálatunknak, amelynek kezdeményezésében, kifejlesztésében és működte
tésében ilyen meghatározó szerepet játszott volna a társadalmi erő. A konferencia egyik 
fontos dokumentuma volt a hangzó dokumentumok bibliográfiai leírásával foglalkozó 
korábbi kiadványunk angol fordítása.9 Végül elsősorban az idelátogató külföldi vendégek
nek szólt a zenei könyvtárainkat és gyűjteményeinket ismertető füzetecske,10 amelynek 
azonban komoly szépséghibája, hogy éppen az elsők és leggazdagabbak egyikét, a békés
csabai Megyei Könyvtár zenei részlegét hagyta ki a felsorolásból azzal az erősen vitatható 
indokkal, hogy átmenetileg, az új épület elkészültéig a közönség számára nem hozzáfér
hető. Remélhetőleg, ha majd a vizuális dokumentumok gyűjteményeit fogjuk néhány év 
múlva áttekinteni, nem fognak kimaradni olyan, minden dicséretet megérdemlő pionírok, 
mint a miskolci Városi Könyvtár, vagy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kőbányai fő
könyvtára.

Továbbképzés

Általában elismeréssel szokták emlegetni a KMK továbbképző tanfolyamait, s egyér
telműen hasznos szolgáltatásnak tekintik a könyvtárak. Valóban, most már vagy tíz éve 
rendszeresen indulnak azok az egy-két, sőt három-négy féléves tanfolyamok, amelyek 
egy-egy könyvtári szakterületen speciális képzést nyújtanak. Lényeges vonásuk, hogy 
tematikailag igazodnak a könyvtárügy előtt álló aktuális feladatokhoz, hogy megindítá
sukat közvéleménykutatás előzi meg, s hogy a könyvtárak jó időben megtudják: a követ
kező 3—5 évben milyen tanfolyamokra kerül sor, s ennek megfelelően készíthetik el 
beiskolázási terveiket. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy vagy már a tanfolyam megindí
tása előtt elkészülnek egyes, más oktatási formákban is hasznosítható segédletek,11 
vagy pedig a tanfolyam eredményeképpen jön létre a tananyagot összefoglaló kiadvány.12

Egyáltalán nem a központi tanfolyamok iránti érdeklődés csökkenése miatt, hanem 
részint saját kapacitásunk igen korlátozott volta, részint a könyvtárak csökkenő anyagi 
lehetőségei (drága dolog akár egy munkatárs számára is kifizetni az útiköltséget, még 
inkább a szállásdíjat) miatt a közeljövőben újra át kell gondolnunk a könyvtárostovább
képzés rendszerét. Bizonyos gyakorlati lépések már jelzik ezt a törekvést. Az új bibliog
ráfiai leírást ismertető tanfolyamokra annyian akartak beiratkozni, hogy töredéküknek 
sem jutott hely; ezért megkezdtük ezen ismeretek oktatóinak a kiképzését, s e területen 
állunk legjobban az oktatási segédletek dolgában is (transzparensek, programozott feladat- 
gyűjtemények, nem könyvjellegű dokumentumok leírási példatára). Egyre több hálózati 
központ véleményezteti velünk továbbképzési tervét, kéri ki tanácsainkat tartalmi és 
didaktikai kérdésekben; valószínű, hogy ezen a réven is tehermentesíthető lesz a központi
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továbbképzés. Néhányszor előfordult már az is, hogy egy nálunk lefutott tanfolyamot 
ismételt meg némi módosítással, saját igényeihez igazítva egy-egy hálózati központ 
(például a zenei tanfolyamot Pest megyében, a szépirodalmi tanfolyamot Szolnok megyé
ben). Azt hiszem, mindezen túlmenően még nagy tartalékok vannak az együttműködés 
kínálta lehetőségekben, — ijt elsősorban a koordinációs központokra gondolok, amelyek 
feladatai között előkelő helyen kell, hogy álljon a hozzájuk tartozó hálózatok és együtt
működési körök számára szervezett továbbképzés. Az anyagi nehézségekből kivezető 
másik útnak pedig az oktatási módszerek felülvizsgálata és korszerűsítése kínálkozik. 
Tömören: több önálló tanulás, több oktatási segédlet, szigorúbb vizsga. Kétségtelen, hogy 
ezek a módszerek nagyobb követelményeket támasztanak mind a tanulókkal, mind pedig 
az oktatókkal és szervezőkkel szemben. Az ilyesfajta tanfolyamokból előzetesnek tekint
hető a szakirodalmi igény- és ellátottsági vizsgálatok módszereit tanulmányozó csoport: 
a résztvevők mindegyike maga is lefolytatott egy kisebb arányú vizsgálatot a továbbkép
zés keretében; a dolgozatok legjobbjait publikálni fogjuk. Vagy ugyancsak előremutató 
vállalkozás volt az 1980-ban Telkibányán és 1981-ben Ásotthalmon mégrendezett — jobb 
szó híján — könyvtárosi olvasótábor, amelynek elsőrendű célja az volt, hogy megtalálja 
és mozgósítsa a könyvtárügyért, az olvasókért tenni akaró és tenni képes fiatal kollégákat.

Még mindig nyitott kérdés, hogy mikor és milyen formában kapcsolódnak be intéz
ményesen a felsőoktatás könyvtárosképző tanszékei a továbbképzésbe, mint ahogy 
a továbbképző tanfolyamokon nyert oklevelek értéke, fizetésemelésre és előmenetelre 
váltható értéke is nyitott kérdés maradt. Úgy vélem, e két probléma összefügg egymással, 
s igazából csak együttesen oldható-oldandó meg.

Ugyanakkor már látszanak továbbképzési rendszerünk újabb feladatai, s ezek prob
lémái. Nem lehetünk elégedettek a felsőfokú szakképzettségű könyvtárosok továbbképzé
sével másik szakjuk terén, mivelhogy ilyen “szervezett formában nem is létezik. Legalább 
a szakosított könyvismereti naprakész tájékozottság megszervezésére lenne szükség, 
s ebbe belekapcsolódhatnának — ha alacsonyabb szinten is, — a csak könyvtárosi felsőfo
kú szakképzettséggel rendelkező (komplex főiskolai államvizsgát tett) könyvtárosok is. 
S eszünkbe jutott-e már a továbbképzésre váró, kiképzett és kiképzendő könyvtárkezelők 
tömege, vagy csak álmainkat zavarja még?

Akikkel külön is törődnünk kell

Kié a könyvtár és kit illet a könyvtári szolgálat? Egyszerűnek tűnik a válasz: min
denkit. Nagy hibát követnénk el azonban, ha ezzel a válasszal meg is elégednénk, s nem 
tennénk fel további kérdéseket. Attól, hogy deklaráljuk a könyvtári ellátáshoz való jogot, 
s attól, hogy megteremtjük akár a legtökéletesebb könyvtári rendszert, ténylegesen 
„könyvtártulajdonossá” válik-e társadalmunk minden egyede? Vagy legalábbis nagyobbik 
része? A könyvtári szolgálat egészének és egyes pontjainak méretezésénél, a kapacitások 
elosztásánál figyelembe vesszük-e kellőképpen a már konkrét igényként jelentkező szük
ségleteket? Vagy mereven ragaszkodunk bizonyos dogmákhoz céljaink kitűzésekor, s nem 
ezekhez a kissé utópisztikus célokhoz rendeljük-e anyagi erőforrásainkat, függetlenül
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attól, hogy igénybevételük nem áll arányban a költségekkel? Megtettünk-e mindent, 
vagy legalábbis megtett ük-e, amit megtehel^iénk annak érdekében, hogy a könyvtárhasz
nálat joga a könyvtárhasználat gyakorlatává váljék? Kimozdultunk-e igazából könyvtá
rainkból, hogy rávegyük az embereket a belépésre? S azokhoz, akik nem tudnak ilyen 
vagy olyan okból következően belépni, elvittük-e szolgáltatásainkat?

Ezekkel a kérdésekkel tulajdonképpen a tényleges és lehetséges használók két nagy 
körét kerülgetem: a fiatalokat, s különösképpen a gyerekeket, akik szíves-örömest hasz
nálnák a könyvtárat, csakhogy nem jut elég nekik belőle, és — csúnya kifejezéssel — 
a hátrányos helyzetűek különféle kritériumok szerint»megállapított csoportjait, amelyek 
részint azért nem jelentkeznek a könyvtárban, mert testi kondíciójuk, koruk, saját hibá
juk vagy társadalmi helyzetük hendikepje miatt csökkent eséllyel vesznek részt a nagy 
versenyfutásban, s esélyeiket tovább rontja, hogy vagy nem akarnak, vagy nem tudnak 
élni a könyvtár esélynövelő szolgáltatásaival, részint pedig azért nem, mert lakó- vagy 
mozgási körzetükben egyszerűen nincs igényeiknek megfelelő könyvtár, s ezáltal válnak 
hátrányos helyzetűekké.

Egyre erősödő meggyőződésem visz azoknak a táborába, akik azt mondják, hogy 
közművelődési könyvtárügyünk figyelmének — ezzel együtt pénzének — java részét 
a felnőttekre, jobb esétben a 14 éven felüliekre fordítja, s nem vesz tudomást arról, hogy 
használóinak 40%-a 14 éven aluli. Ez országos átlag, ami mögött az a tény lapul, hogy 
a falusi könyvtárakban és a városi fiókkönyvtárakban ez az arány jóval magasabb. S ha 
rövid időre szóló előrejelzést kellene adnom, azt mondanám, hogy éppen a legfiatalabb 
korosztályokból beiratkozottak száma, s ezzel együtt az olvasótáboron belüli aránya fog 
rohamosan növekedni. Nem kell ehhez látnoknak lenni, elég ha a népesedési statisztikai 
adatokra vetünk egy pillantást, s egy másikat az általános iskolában teret nyerő reform- 
törekvésekre. Mindez alaposan indokolja, hogy lényeges átcsoportosítást hajtsunk végre 
anyagiakban és szemléletben egyaránt. Nem hiszem, hogy könyvtárostársadalmunk 
ellenezné ezt, hiszen már jó ideje mutatkoznak és mind szaporodnak azok a jelek, ame
lyek azt. mutatják, hogy készen állunk erre a fordulatra. Olvasótáborok, olvasómozgal
mak, a gyerekkönyvtári szolgálat fellendülése, színeződése, az óvodások felbukkanása 
a gyerekkönyvtárakban, az iskolai könyvtárügyért érzett aggodalomból és felelősségből 
fakadó segítő szándék és tennivágyás mind-mind arra utal, hogy igazi áttörés várható 
a gyerekek könyvtári ellátása javítása terén. Ezen belül is a legfontosabb, hogy végre meg
teremtődjék az iskolai oktató-nevelő munka könyvtári bázisa, amelynek érdekében az 
iskola illetékeseinek és a tanácsi közművelődési könyvtárak dolgozóinak vállvetve kell 
dolgozniok. Nem szabad e hatalmas feladat megoldását pusztán anyagiak kérdésének 
tekinteni; szinte ilyen fontos feltétel a közös szemléleti platform kialakítása.13 Ezért igye
kezett a KMK is hozzájárulni az iskolai könyvtárakra vonatkozó szakmai irányelvek 
kidolgozásához, s a tanácsi közművelődési könyvtárak szakmai irány el veinekVjrafogalma- 
zásakor a gyerekek érdekeinek érvényesítésére nagy súlyt helyezett. Az általános művelő
dési központok szervezeti és tartalmi kérdéseivel foglalkozó munkabizottság felkérésére 
egy füzetsorozat szerkesztését vállaltuk, amelynek első száma éppen a központokban 
működő könyvtárakkal foglalkozik.14 Várhatóan 1982-ben kijelölik országszerte az 
iskolai könyvtárak megyei hálózati központjait, — több megyében minden valószínűség
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szerint a megyei könyvtárat fogják ezzel a feladattal megbízni. Ez is arra int, hogy a KMK, 
mint a közművelődési könyvtári hálózatok koordinációs központja építsen ki szoros 
együttműködést az iskolai könyvtári hálózatok koordinációs központjával, vagyis az 
Országos Pedagógiai Könyvtárral és Múzeummal. A kettős funkciójú, tanácsi közművelő
dési és iskolai könyvtárak megteremtéséhez és működtetéséhez összehangolt módszertani 
támogatásra van szükség.

Hasonlóan biztató jelek mutatkoznak a hátrányos helyzetű, de olvasni, könyvtári 
szolgáltatásokkal élni kívánó állampolgárok ellátása terén. Míg korábban csak egy-egy 
könyvtároskollektíva dicséretes erőfeszítéseire hivatkozhattunk példa gyanánt (hadd 
említtessék meg közülük itt is a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Vadász-utcai fiókja), 
most már a közművelődési könyvtárügyet átható szemléletváltásról, vagy lagalábbis 
kezdetéről lehet szólni. Kétségtelen, hogy kihatásában nem olyan horderejű feladatról 
van szó, mint a gyerekek esetében, mégis nemcsak humanitárius indítékok, hanem tényle
ges társadalmi szükségletek és érdekek indokolják a könyvtári szolgálat ilyen irányú kiter
jesztését. S még egyszer a szemlélet, a hozzáállás fontosságát kell hangsúlyoznom, 
s kevésbé a létszám-, jármű- és egyéb feltételeket; persze ezek is kellenek. De könnyebben 
kerülnek, ha egy könyvtár vezetése kötelességének ismerte fel ezt az ügyet. Ha a hetvenes 
éveket a kórházi betegek könyvtári ellátásáért vívott harc, — és győzelemmel végződött 
harc! — szakaszának minősíthetjük, (a győzelem nem azt jelenti, hogy minden kórházban 
már kifogástalanul működő könyvtár áll a betegek rendelkezésére, hanem azt, hogy az 
egészségügy és a kórházak maguk is elfogadták a könyvtár szükségességét), akkor a nyolc
vanasokat remélhetőleg annak a szakasznak, amelyben teret nyer az a szakmai közmeggyő
ződés, hogy minden közművelődési könyvtáros természetes gondja, hogy a hátrányos 
helyzetű személyek különféle csoportjai számára külön szolgáltatásokat szervezzen, 
pontosabban: hogy hozzájuk is eljuttassa a könyvtár valamennyi szolgáltatását. Könyvtár
politikai síkon a IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia dokumentumai hozták meg 
e tekintetben az áttörést, amelynek eredménye máris tükröződik a könyvtári munkater
vekben; a szakmai muníciót a KMK igyekezett a könyvtárosok rendelkezésére bocsátani, 
amikor szakirodalmi szemlét jelentetett meg e tárgykörben,15 s egy — általános vélemény 
szerint — sikeres továbbképző tanfolyamot szervezett ez e munkaterülethez vonzódó 
könyvtárosok részére.
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