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AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRAK MŰKÖDÉSI KÉRDÉSEI A RENDELETEK
TÜKRÉBEN

MÉSZÖLY MAGDA

Az utóbbi idó'ben a könyvtárostársadalom érdeklődésének homlokterébe került az iskolai 
könyvtárak ügye. Konferenciák, szakmai tanácskozások és publikációk sora foglalkozott a 
további lépés irányainak kijelölésével, a ma és a holnap teendőinek megállapításával. Hosszabb 
ideje folyik ez a munkálat, amelynek célja az iskolai könyvtárak szakmai irányelveinek kor
szerűsítése, illeszkedve a tanácsi és szakszervezeti közművelődési könyvtári szolgálat hasonló 
vállalkozásához. (A szakszervezeti könyvtárak szakmai irányelveinek új változata már érvénybe 
is lépett.) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, mint a feladat felelőse 1982. novem
ber 2-án vitte az Országos Könyvtárügyi Tanács Közművelődési és Iskolai Könyvtári Tagoza
tának meghívottakkal kibővített ülése elé az új szakmai irányelvek tervezetét, amelyet 1982. 
október 6 -7-én a megyei könyvtárigazgatók tanácsa is megvitatott.

Úgy véljük, hogy az itt közrebocsátott írás az iskolai könyvtári szolgálatot szabályozó 
három dokumentum elemzésével, s ennek során a rendezést vagy újrarendezést kívánó prob
lémák feltárásával hasznos segítséget nyújthat az iskolai könyvtárak irányelveinek reformján 
dolgozó szakembereknek, ( - a  szerk.)

A Művelődési Közlöny 1981. lő.szrban megjelent a művelődési miniszter 128/1981. 
(M.K.16.) MM. sz. utasítása az iskolai könyvtárak működési szabályzatáról. (A további
akban: Működési Szabályzat.) A régóta várt jogszabály is indokolja, hogy a rendeletek 
tükrében áttekintsük az iskolai könyvtárak fejlődését az elmúlt két évtizedben. Három 
dokumentumot vizsgáltunk meg az alábbiakban : az említett működési utasítást, az iskolai 
könyvtárak mai helyzetét megalapozó, 54/1959. (M.K.18.) MM. sz. művelődésügyi mi
niszteri utasítást (a továbbiakban: Kezelési Szabályzat) az iskolai könyvtárak egységes 
kezelési szabályzatáról és a két utasítás közötti időszak orientáló dokumentumát: Irány
elvek a 18 éven aluli ifjúság könyvtári ellátásának javítására megjelent a Művelődésügyi 
Közlöny 1971. évi 24. számában (a továbbiakban: Irányelvek).

Vizsgálódásunk legfontosabb kérdése az, hogy a fentiek hatására mennyire sikerült 
könyvtárrá szervezni az iskolai könyvgyűjteményeket és milyen feladatok várnak még meg
oldásra. Pedagógiai kérdéseket csak annyiban érintünk, amennyiben az iskolai könyvtárak 
állapota elősegíti vagy nehezíti a pedagógiai feladatok megvalósítását.

A könyvtár célja és feladatai

A Kezelési Szabályzat szerint a tanári könyvtár célja a pedagógusok szaktárgyi és 
ideológiai fejlődésének, képzésének támogatása és az oktatás szemléltetésének elősegítése; 
az ifjúsági könyvtár célja az oktatás támogatása, a tanulmányi színvonal emelése, a ta
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nulók szocialista nevelésének elősegítése. Az ifjúsági könyvtár ebből következő feladatai: 
a kötelező és ajánlott irodalom biztosítása mellett támogassa a könyvtár az egyes tantár
gyak tanítását, keltse fel az érdeklődést a tananyag mélyebb tanulmányozására és irá
nyítsa a tanulókat szórakoztató olvasmányaik kiválasztásában. (1. §./1/, 2. §./l/).

Már ebből is kiderül a Kezelési Szabályzat legnagyobb hiányossága: nem tekinti 
egységes könyvtárnak az iskolai gyűjteményeket, hanem rögzíti a sok évtizedes kettős
séget, holott a gyakorlat ezt már 1959-ben is túllépte: a tanárok java a tanári könyvtár
ból is adott olvasnivalót diákjainak. Talán ez a felfogás is közrejátszott abban, hogy a 
jelentősebb gyűjteményekkel rendelkező iskolák (elsősorban középiskolák) ifjúsági 
könyvtára több helyütt sorvadozni kezdett, míg a tanári könyvtár szépen gyarapodott. 
Különösen az újonnan szerveződő iskolai könyvtárakat volt kár kettőzésre biztatni. 
Ezt a hibás irányt az OPKM már a hatvanas években igyekezett korrigálni, szorgalmazva 
a két állomány összevonásé tilletve az egységes könyvtárak szervezését.

Az Irányelvek, jellegükből adódóan, nem célokat, hanem követelményeket állí
tottak az iskolai könyvtárak elé: . .az oktatás korszerű igényeinek megfelelő iskolai
könyvtárak fejlett rendszerére van szükség” (I. 2. bek.). S tovább: „Korszerű iskolai 
könyvtárakat kell kifejleszteni minden szakosított oktatást nyújtó általános iskolában, 
minden középiskolában a tanulók és nevelők közös használatára” (I. fej. 1. bek.). Meg
jelent tehát a közös könyvtár fogalma hivatalos dokumentumban is, de a továbbiakban 
elbizonytalanítja: „Különös gondot kell fordítani a napközi otthonok, tanulószobák. . . 
könyvtárainak fejlesztésére” (I. fej. 4. bek.). Tudvalevő, hogy a napközi otthon — orszá
gosan egy-két kivételtől eltekintve — és a tanulószoba az iskola szerves része. Egységes 
iskolai könyvtár esetén a napköziben, vagy a tanulószobában csak ennek lététéiről lehet 
szó! Szerencsére a gyakorlatban a közös, egységes könyvtár követelménye elhomályo
sította a napközik és tanulószobák önálló könyvtárakkal való ellátását, s a legtöbb helyen 
hozzá sem kezdtek, vagy beolvasztották a napközikben lévő állományokat az egységes 
könyvtárba.

A Működési Szabályzat nem fogalmaz meg célokat, csak feladatokat. Már adott
nak tekinti az egységes iskolai könyvtárat, de feladatait az előzőeknél jóval szűkebbre 
szabja: „Az iskolai könyvtár feladata, hogy biztosítsa az iskola nevelő-oktató munkájához 
szükséges könyveket, folyóiratokat és egyéb információs anyagokat; — segítse a tanulók 
olvasóvá nevelését, könyvtári tájékozódását; — előmozdítsa a pedagógusok szakirodalmi 
igényeinek kielégítését” (6. pont). Szűkszavúsága ellenére két ponton mutat előrelépést 
az előzőkhöz képest: 1.) a könyvek és folyóiratok mellett megjelennek ,,egyéb informá
ciós anyagok” is; 2.) az Irányelvek szelleméből és az elmúlt két évtized iskolai könyvtári 
munkájából fakadó kivánalom realizálását várja el: a tanulók olvasóvá válását, könyvtári 
tájékozódásának elősegítését.

A könyvtáros feladatai

A Kezelési Szabályzat szerint az ifjúsági könyvtáros „feladata a könyvtár propa
gálása, használatának megismertetése, foglalkozás az egyes tanulókkal, olvasmányaik
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irányítása. . . A könyvtárosnak el kell érnie, hogy mire a tanuló az iskolát elhagyja, 
felismerje a könyvek szerepét tanulmányaiban, az ismeretszerzésben és a szórakozás
ban egyaránt. Tájékozottnak kell lennie a könyvtárak használatában, ennek megfelelő
en a könyvtáros feladata a tanulókkal a katalógust megismertetni. . .” (2.§./4/). E fel
adatok kiegészítik az iskolai könyvtár céljának meghatározását. Velük egybevetve már 
korántsem érezzük jelentős előrelépésnek a Működési Szabályzat kívánalmait, mert 
előde sokkal konkrétabban fogalmazta meg az olvasóvá nevelés igényeit, ha nem is hasz
nálja ezt az azóta divatba jö tt kifejezést. Fontosnak tartjuk, hogy a Kezelési Szabály
zat a tanulókkal való egyéni foglalkozást hangsúlyozta, mert ez mostanában mintha 
elsikkadna az iskolák — és a könyvtárosok — szemléletében. A könyvtárhasználati órák 
olyan változatos didaktikai megoldásokkal kecsegtetnek, az iskolavezetés, a szakfelügye
let számára egyaránt annyival megfoghatóbbak az egyéni foglalkozásoknál (mérhetők, 
elemezhetők, ellenőrizhetők), hogy sok könyvtáros szívesebben választja az olvasóvá ne
velésnek ezt a formáját, mint az egyéni foglalkozásokat. A tan terv is — az általános is
kolában különösképpen — a csoportos könyvtárlátogatásra épít. Mintha elfeledkezett 
volna arról, hogy az olvasás egyéni tevékenység! A csoportos „olvasóvá nevelésiben 
kissé elmosódott az igényes olvasó eszménye.

Az Irányelvek nem foglalkoznak külön a könyvtáros feladataival. A Működési 
Szabályzatban is csak annyit találunk összefoglalóan: „az iskolai könyvtárosok feladatait 
a rendtartások tartalmazzák” (21. pont). Az általános iskolai, gimnáziumi és szakközép
iskolai rendtartások „Olvasómozgalom. Könyvtár” c. fejezete így foglalja össze a könyv
táros feladatait: „. . .felelős a könyvtár rendeltetésszerű működéséért: gondoskodik az 
állománygyarapítás lebonyolításáról, biztosítja az állomány rendjét és az abban való 
tájékozódást, vezeti a leltárt, a kölcsönzési nyilvántartást, ügyel a könyvtárhasználat 
szabályainak betartására, az igazgató által meghatározott és órarendben rögzített időben 
könyvtári órákat tart”1. Ezenkívül ,Д  folyóiratok évfolyamainak beköttetéséről a könyv
táros gondoskodik”2 . Az általános iskolai rendtartás tovább megy és az önálló tájékozó
dásra nevelésben is szerepet ad a könyvtárosnak, amennyiben „a könyvtár tervszerű és 
módszeres működtetésével járul hozzá”3 a nevelőtestület ilyen fáradozásához, valamint 
figyelemmel kíséri a tanulók könyvtárban folytatott munkáját, megfigyeléseiről tájé
koztatja a pedagógusokat és javaslataival részt vesz az iskola pedagógiai irányításának 
megtervezésében és a nevelési célkitűzések megvalósításában. Kimondva vagy kimon
datlanul, mindkét szabályzat és a rendtartások is természetesnek tartják, hogy a könyv
táros feladata az iskolai könyvgyűjtemény könyvtárrá szervezése.

Milyen könyvtárakra van tehát szüksége az iskoláknak? A célok és feladatok tük
rében azt látjuk, hogy a könyvállomány alkalmas kell, hogy legyen a korszerű nevelő-ok
tató munka támogatására, a pedagógusok szakirodalmi igényeinek kielégítésére, a ta
nulók könyvtárhasználóvá nevelésére. Mindehhez szükség van könyvekre és egyéb doku
mentumokra, helyiségre, amelyben ezek elhelyezhetők és használhatók, könyvtárosra, 
aki a gyűjteményt használatra alkalmassá teszi.
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Gyűjtőkör

A Kezelési Szabályzat a tanári és ifjúsági könyvtár gyűjtőkörét a könyvtárak céljai
ból levezetve adja meg. A tanári könyvtárba a szaktárgyak legújabb tudományos ered
ményeivel foglalkozó összefoglaló műveket, a szükséges(?) pedagógiai szakirodalmat, 
a marxizmus-leninizmus alapvető munkáit, a tájékoztatást segítő kézikönyveket, szó
tárakat, lexikonokat, szépirodalmi műveket, valamint folyóiratokat és azok összegyűj
tö tt évfolyamait, az ifjúságiba pedig a kötelező és ajánlott irodalmon túlmenően a szak
tárgyi ismeretek elmélyítését szolgáló ismeretterjesztő és ifjúsági irodalmat és а ,ДеИеtő
ség szerint” a legfontosabb kézikönyveket, lexikonokat, szótárakat szánja (1. §/3/, 
2. §./3/).

Az Irányelvek irányszámokat adnak a gyűjtőkör helyes arányainak kialakításához. 
Az általános iskolákban tanulónként 5 kötet, de legalább 2000 kötet kívánatos, közép
iskolákban tanulónként 10, de legalább 3000 kötet. Ennek megoszlása 40% szépiroda
lom és 60% szakirodalom, azaz „népszerű tudományos és ismeretterjesztő irodalom” 
kell, hogy legyen, de a kötelező olvasmányokból 5 tanulóra egy, az ajánlottakból 10 
tanulóra 1 kötetnek kell jutnia. (II. 1.31 és 1.32 pont). Ezek az irányszámok reálisak is 
lennének, ha az új tantervek nem adnának széles körű választási lehetőséget irodalom- 
tanároknak — főképp a középiskolákban — a feldolgozandó művekből. További igénye
ket jelent a jelenleg bevezetésre kerülő fakultációs tan tervek szépirodalmi könyvigénye. 
A „kötelező olvasmányok” évtizedekig statikus köre is oldódóban van, rugalmasabb 
szemlélet kezd érvényesülni e téren is; ezért helyesebb volna nem a példány számokra, 
hanem a művekre vonatkozóan előírni a 60%-nyi tudományos és ismeretterjesztő, s a 
40%-nyi szépirodalmi arányt. így várható, hogy nemcsak a kötelező és ajánlott szép- 
irodalmi művekről lehet megfelelő példány számban gondoskodni, hanem a kötelező 
irodalomként meg nem adott költői életművek néhány példányáról is.

A Működési Szabályzat gyűjtőkörre vonatkozó része néhány jelentős újdonságot 
hoz (7. pont). A már említett audiovizuális ismerethordozókon („egyéb információs 
anyagok”) kívül körvonalazódik benne a helytörténeti gyűjtemény iskolai változata is. 
E szerint a gyűjtőkörbe tartozik az iskola névadójának munkássága és a róla szóló iro
dalom, valamint a tanárok és a volt diákok publikációi. Az utóbbi különösen érdekes 
lehet, kivált, ha a kéziratos anyagra (iskolai dolgozatok, pályázatok stb.) is kiterjesztik 
a gyűjtést. Ugyancsak régóta aktuális volt már a tankönyvek gyűjtőkörbe való felvétele. 
Kiegészítenők ezt azzal, hogy a tankönyvek ne a kölcsönzést szolgálják, hanem kézi- 
könyvtári példányként a délutáni tanulást és a tanárok tájékozódását (tantárgyi kon
centráció stb.) segítsék. Más iskolatípusok tankönyveinek gyűjtése is indokolt lehet, 
különösen az általános iskolákban: a nyolcadikosok pálya- illetve továbbtanulási válasz
tásában támpontul szolgálhat; ha a tanulók átnézhetik a különféle iskolák tankönyveit.

Mégis, a legnagyobb előrelépésnek azt tartjuk, hogy ez a szabályzat a gyűjtőkör 
első helyén említi a kézikönyveket, lexikonokat, szótárakat, bibliográfiákat, szemben 
elődjével, amely ezeket csak a lehetőséghez képest ajánlotta beszerzésre.

Van azonban egy olyan követelménye a Működési Szabályzatnak, melyet egy
aránt fölöslegesnek és megvalósíthatatlannak tartunk: a magyar és a világirodalom kiasz-
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szikusainak gyűjteményes munkáit is gyűjtésre javasolja. A világirodalom sokkal több 
klasszikust tart számon, mint amennyit a művelt értelmiség világszerte olvas, és még 
többet, mint amennyit az iskolai oktatás — akárcsak a felsorolás erejéig is — nyilván
tart. A világirodalom klasszikusainak „nagyvonalú” gyűjtése, ha el is tekintünk az amúgy- 
is kérdéses arány számoktól, torzulásokat idézhet elő az állomány arányaiban és rövid 
idő alatt jelentős inkurrenciát termelhet.

Nem eléggé tisztázott a folyóiratokra vonatkozó rész sem. Helyesen megismételve 
elődeit, a Működési Szabályzat ezt a kiadványtípust is a könyvtárak gyűjtőkörébe utalja. 
Sok iskola, ha elő is fizeti ezeket az „újságokat” , nem kezeli könyvtári dokumentumként. 
Az is előfordul, hogy a könyvtártól függetlenül, egy-egy tanár kezelésében élnek önálló 
életet a folyóiratgyűjtemények. Egységes könyvtári kezelésük megvalósítására pedig 
nagy szükség van. Helyes lenne azonban tematikailag pontosabban behatárolni a gyűjtési 
területet, mert az általános iskola magyar nyelvtani tantervében szereplő 5—6 megneve
zett címen túl, a tantervek leginkább csak módszertani és szakfolyóiratokról beszélnek. 
A rendtartások az elég elszórtan jelentkező minisztériumi ajánlásokra utalnak ebben a 
kérdésben. Tapasztalatunk szerint a tudományos szintű folyóiratok alig használhatók 
az iskolában; egyéb, a tantárgyakhoz kötődő folyóiratokra (Magyar Nyelvőr, Fizikai 
Szemle stb.) és ismeretterjesztő lapokra (Élet és Tudomány, História stb.) azonban nagy 
szükség van. Ezek mellett az általános tájékozódást szolgáltató folyóiratoknak (Valóság, 
Élet és Irodalom stb.) is be kell kerülniük az állományba. Nem ártana néhány intézkedés 
a folyóiratok tárolásáról, feltárásáról, állományvédelméről és selejtezési határidejéről. 
A rendtartás a könyvtáros feladatává teszi a köttetési; ennek a rendelkezésnek azonban 
csak a tárolási idő meghatározásával összefüggésben van értelme, hiszen a néhány év múl
tán kiselejtezhetőknek elég a tékázás is. Azonban nincs intézkedés arról, hogy mely folyó
iratok hány év után selejtezhetők. Vigyázni kell ennek megállapításánál, mert sok esetben 
a pedagógusok kezén tovább „él” egy-egy folyóirat, mint általában a kisebb közművelő
dési könyvtárakban. A köttetéssel nő a folyóirat értéke; a Működési Szabályzat még a 
folyóiratok leltári nyüvántartásáról sem intézkedik, nemhogy az értéknövekedés regisztrá
lásáról. A pedagógusok többsége nem szakképzett könyvtáros, számukra ezek a kérdések 
nem magától értetődőek; ezért a Működési Szabályzattól elvárható, hogy legalább a fi
gyelmet hívja fel megoldásukra.

Gyarapítás

A Kezelési Szabályzat szerint „az állományfejlesztés az igazgató kötelessége” 
(3. §. /1/) — figyelembe véve a tanulók és nevelők létszámát. Az Irányelvek ugyanezt 
mondja, kibővítve a könyvtáros közreműködésével (II. 1/33 pont). A Működési Szabály
zat nehezebb feladatot ró a könyvtárosra: „A könyvtáros állománygyarapítási munkája 
során végrehajtja az igazgató utasításait, figyelembe veszi a testület és az ifjúság képviselői
nek véleményét” (8. pont). Meglepő, hogy csak az ifjúság képviselőinek véleményét kell 
figyelembe venni, s nem a használókként jelentkező tanulókat. Ki képviseli az ifjúságot a 
könyvtárban? És mi értelme lenne, hiszen valamennyi tanuló tagja vagy tagja lehet a
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könyvtárnak. Hogyan alakíthatja ízlésüket, ha egyéni igényeikről nem tájékozódik? Vagy 
beszélgetni beszélgethet, de csak a képviselők véleményét kell figyelembe vennie?

Nézzük az igazgató utasításainak végrehajtását. A könyvtárosok még csak hallanak 
valamit az alapfokú tanfolyamokon a könyvpiacon való tájékozódásról, az állomány épí
tés alapelveiről, a gyűjtemény jellegről, de az igazgató? A pedagógus önállóságára egyre 
nagyobb súlyt helyez az oktatásügy. Helyes lenne, ha ezt az önállóságot az iskolai könyv
táros is megkapná az állományfejlesztés kérdéseiben. Az igazgató felelős az iskola — s ben
ne a könyvtár — egész működésért, természetes tehát, hogy ellenőrzi és irányítja a könyv
tár munkáját is, — de talán az állománygyarapítás részleteibe nem kellene beleszólnia.

Hogyan gyarapszik az állomány? A Kezelési Szabályzat nem részletezi ezt a kér
dést, csak felsorolja a beszerzés módjait: vétel — ajándék — csere (3. §. /5/). Az Irány
elvek fölhívják a figyelmet a Könyvtárellátó szolgálatára. A Működési Szabályzat meg
ismétli, hogy a könyvtár vétel, ajándék és csere útján gyarapszik. Nyomban — végre! — 
fel is hívja a figyelmet arra, hogy gyűjtőkörbe nem tartozó művet még ajándékba se 
fogadhat el (8—9. pont). Sem az első, sem a második szabályzat nem fejti ki a cserét. 
Könyvtáraink saját* illetve anyaintézményük kiadványait cserélik el, de nem saját állo
mányukat. Kiadványai az iskoláknak általában nincsenek; akkor hát mit bocsátanak cse
rére? A 3/1975. (VIII. 17.) KM.-PM. számú rendelet módot ad ugyan bizonyos esetek
ben az állományhoz tartozó egyes művek vagy állományrészek cseréjére, de reméljük, 
hogy ennek nyomán nem került értékes mű magángyűjtők kezébe. A régi állományok 
szükséges reviziója ugyanis szinte kínálta az alkalmat arra, hogy egyes, a „gyűjtemény
be nem tartozó” kiadványokon valahogy, netán „csere” útján túladjanak. Nem lenne 
fölösleges még most sem ezeknek a „cserelehetőségekének a pontosabb körülhatárolása.

A költségvetési keret felhasználásáról szóló rendelkezésekben folyamatos fejlődést 
láthatunk. 1959-ben a hitel 50%-ának szabad felhasználása már nagy előrelépést jelentett 
(Kezelési Szabályzat, 3. § /1/). Ez a szempont 1971-ben kiegészült a folyamatosság köve
telményével, (Irányelvek 1.33 pont) és bővült 1981-ben azzal, hogy a költségvetési keret 
kb. 70%-át a Könyvtárellátónál kell lekötni s a keret felhasználásáért a könyvtáros felelős. 
Az ő tudtán kivül más nem vásárolhat a könyvtár számára (Működési Szabályzat, 11. 
pont). A pénzügyek mindig gondosan ellenőrzöttek, ezért éppen vetületűkben látszik 
leginkább, milyen nehéz dolga van a könyvtárosnak, hiszen állománygyarapító munká
jában a rendtartásban kijelölt feladatok, az igazgató utasításainak végrehajtása és a beszer
zési keret helyes felhasználása egyaránt kötelezi. A függetlenített könyvtárosok számára 
is sok problémát okoz a hármas kötöttség, ám még inkább riasztja a részmunkaidős, tisz
teletdíjas, vagy társadalmi munkában működő könyvtárosokat.

Összegezésül: A könyvtáros szerepét és felelősségét az állomány gyarapításában egy
értelműbben kellene megfogalmazni, a jelenleginél szélesebb hatáskört kijelölni számára. 
Mert a túlzott korlátozás a legáldozatosabbakat is elriasztja, főképp ha csak részmunka- 
időben vagy társadalmi munkaként könyvtároskodnak.
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Állománybavé tel

Az állománybavételről részletesen intézkedik a Kezelési Szabályzat. Felsorolja i  
leltárkönyv rovatait, különbséget téve a többkötetes és több példányban beszerzett mű
vek között. Foglalkozik az állományapasztás (törlés) leltári vonatkozásaival is (3. § d—e). 
A Működési Szabályzat az egész kérdéskört a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú rendelet 
hatáskörébe utalja (15. pont). Ebben az a legnagyobb pozitívum, hogy az iskolai könyv
tárakat az egységes magyar könyvtári rendszer tagjainak tekinti. A Működési Szabályzat
ból azonban hiányoljuk az iskolai könyvtárak állománybavételének speciális problémáit. 
A könyvtárosok igyekezete ellenére, hogy szabályosan vezessék nyilvántartásukat, igen 
sok a megoldatlan kérdés e téren. Nem gondolunk természetesen arra, hogy az ilyen sza
bályzat aprólékos könyvtárkezelési ismereteket adjon, de arra igen, hogy utaljon olyan 
dokumentumokra, melyekben ezek megtalálhatók, illetve a Működési Szabályzatot egé
szítse ki egy módszertani útmutató. Szaporítja a leltározási problémákat az audiovizuális 
ismerethordozók állománybavétele és a brosúranyilvántartás mikéntje is. Ez utóbbiról 
ugyan a fentebb említett rendelet intézkedik, de az iskolák számára továbbra is nyitott 
kérdés a fogyóanyag nyilvántartása és apasztása.

Helyiség, raktár, állományvédelem

A könyvtár elhelyezésének kérdéseit mindhárom dokumentum tárgyalja. Nem a 
könyvtárosok hatáskörébe esik, hogy épülnek-e iskolák könyvtár nélkül vagy sem, hogy 
a fakultáció tanterem igénye elnyeli-e a már működő önálló könyvtárhelyiségeket vagy 
sem. (Sajnos, több helyütt igen.) Az Irányelvek viszonylag szerény követelményei se 
valósultak meg általánosan (II. 1.2 pont).

A Kezelési Szabályzat a tanári és ifjúsági könyvtár számára egyaránt külön helyi
séget tart kívánatosnak, vagy legalább egy-egy, a tanári szobában., illetve az ifjúsági szer
vezet szobájában elhelyezett ,jól zárható szekrényt” (1. §. /2/, 2. §. /2/). A Működési 
Szabályzat már zárható helyiséget igényel az állomány szabadpolcos elhelyezésére. 
Ha ez nem biztosítható, legalább a könyvtár könnyű hozzáférhetőségét írja elő (13. 
pont). Azonban ha a kérdést az iskolai élet mindennapjai szempontjából tekintjük, ön
álló helyiség híján aligha lehet egyaránt eleget tenni a könnyű hozzáférhetőség és a 
zárhatóság követelményének. A könnyű hozzáférhetőség általában a nevelőtestületi vagy 
a KISZ-szobát, esetleg egy vagy több tantermet, kabinetet jelenti; ezek ugyan jól meg
közelíthetők, de az ott elhelyezett könyvekért a terem gazdája nem vállal felelősséget, 
a könyvtáros pedig nem tehető felelősség, hiszen a helyiséget jelenléte nélkül is használ
ják. Ilyen esetekben a szabadpolc sem jöhet szóba, mert az állományvédelem legelemibb 
feltételei is hiányoznak. így az a helyzet, hogy hazánkban számos iskola talán már ren
delkezik jó állománnyal, de megfelelő helyiség nélkül rosszul hasznosítja. A Működési 
Szabályzat nem is említi a zárható szekrények esetleges beállítását; kétségtelen, hogy 
ez rosszul hangzana mind a könyvtáros, mind az olvasó fülében. De még rosszabbul 
hangzana -  ha beszélnénk róla —, a szétszóródott könyvállomány, az elveszett könyvek
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(ne gondoljunk lopásra; elég, hajószándékkal veszi a könyvet bárki magához), és az anya
gilag felelőssé tett könyvtáros! Szomorú, ha egy iskola könyvtárából, mire oda jut, hogy 
önálló helyiséget kapna, hiányoznak az alapvető kézikönyvek, szakmunkák. Mennyire 
nem túlzott ez az aggodalom, arra hadd idézzünk a Köznevelés c. lapból néhány sort: 

. .Vigyék, vegyék el a könyveket a gyerekek, amikor csak eszükbe jut, nézzék, olvas
sák, játsszanak vele. . . Nem hozzák vissza a szabadon szétcipelt könyveket? Istenem, hát 
nem hozzák! Oda kellene eljutni, hogy a kollégiumokban és iskolákban a könyv fogyó
eszköz legyen a leltári készletben. . . Elveszti vagy sem, visszaviszi vagy elfelejti, bemasza- 
tolja és továbbadja — ezek nem felesleges, csak éppen mellékes kérdések. . .”4 Ezek a so
rok, ha a későbbiekben kaptak is cáfolatot, néhány éve a magyar pedagógusok központi 
hetilapjában jelenhettek meg! Ez a szemlélet tehát él, ha nem is uralkodik az iskolai 
könyvtárakkal foglalkozó pedagógusok körében. Pedig az iskolai könyvtárak állományát 
— s ezt meg kell magyaráznunk a pedagógusoknak is — nem valamely életidegen „muzeá
lis” szempont miatt kell megőrizni, hanem a mindennapi használhatóság érdekében. 
Az alapvető tájékoztatási segédkönyvek, szakkönyvek elveszése megbéníthatja a könyvtár 
egész működését, pótlásuk lehetetlen, vagy fölös terhet ró az amúgyis szűkös költség- 
vetésre. Ezért az állományvédelem nem öncélú, de pontosan körülhatárolt, átgondolt 
megfogalmazása elengedhetetlen a kezelési utasításban. Sajnos, ezzel adósunk marad a 
Működési Szabályzat.

Kölcsönzés

A Kezelési Szabályzat gondosan szabályozza a kölcsönzés rendjét (3. §. /3 /k - 
m). Az átvételt aláírással ismerteti el, meghatározza a kölcsönzési időt és a kölcsönözhető 
darabszámot. Intézkedik az elveszett könyvek értékének megtérítésére vonatkozóan. 
Kétségtelen, hogy ezeket a szabályokat sok mindenben lehetne módosítani, korszerűsí
teni (pl. a kölcsönzési füzet helyett vannak korszerűbb megoldások is stb.),vagy lehetne 
utalni a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú rendelethez kapcsolódó irányelvekre, amelyek 
foglalkoznak többek között a térítés kérdésével, de nem lenne szabad e problémakört 
említés nélkül hagyni, amint ezt a Működési Szabályzat teszi.

Állományellenőrzés

Az állomány ellenőrzését a Kezelési Szabályzat részletesen kifejti, az Irányelvek 
nem foglalkoznak vele, a Működési Szabályzat pedig a 3/1975. (VIII. 17.) KM—PM ren
deletre hivatkozik. Kívánkoznék azonban a hivatkozás mellé egy kiegészítés, amely az 
iskola sajátosságából adódik; s amit a Kezelési Szabályzatban meg is találunk (3 .§ ./6/ a): 
szorgalmi időn kívül (téli, tavaszi, nyári szünetben) kell a leltárt (állományellenőrzést) 
elvégezni, az igazgató vagy megbízottja közreműködésével.
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Raktári rend

A raktározás rendjéről mindhárom dokumentum beszél. Az Irányelvek raktári fo
lyóméterekről szól a könyvállomány elhelyezése kapcsán. A Kezelési Szabályzat foglal
kozik a rendezetlen állományok kérdésével, jelezve, hogy a könyvtároson kívül más ne
velők is bevonhatók ebbe a munkába (3. §./3/h). Ez fontos intézkedés, mert egyetlen 
ember számára kisebb állományok rendezése is keserves fizikai munkát jelenthet, és kés
leltetheti a könyvtár használhatóvá válásának időpontját. Lelkileg is rossz hatással lehet 
a könyvtárosra az, hogy kollégái napi 3—5 órát tartanak, míg ő napi 8 órán keresztül 
több mázsa — legtöbbször piszkos, poros -  könyvvel gyűrkőzik. Kívánatos, hogy legalább 
a nagyobb könyvigényű szakok tanárai vegyenek részt e munkába, már csak azért is, 
mert ily módon kitűnő állomány ismeretre tehetnek szert.

A továbbiakban a Kezelési Szabályzatot már nem tarthatjuk ennyire szakszerűnek. 
A raktári rendet két csoportra, ismeretterjesztő és szépirodalmi részre bontja, s csak 
5000 kötet fölött kíván további szak szerinti bontást. Láthatólag nem számol az állomá
nyok jelentős gyarapodásával. Nem említi külön a kézikönyvtárat sem. Előírja viszont a 
raktári jelzetet a könyv gerincén és a címlap verzóján (3. §. /4/a-b); sajnálatos, hogy ezt 
a Működési Szabályzat nem kívánja meg. Feltehetően csak a Könyvtárellátótól beszerzett 
könyvekre gondol, — annak ellenére, hogy csak a költségvetés 70%-át tartja szükséges
nek (helyesen!) ott felhasználni. Nem számol az esetleges régebbi, de használható állo
mányrészekkel és a könyvárusi forgalomba nem kerülő kiadványokkal sem. Viszont 
kiemeli a kézikönyvtárat és a folyóiratgyűjteményt, s mindkettő helybeni használatát 
írja elő. Ezzel régi hiányosságot pótol. Helyeselhetően a raktári rendet az országosan 
használatban levő raktározási táblázatok alapján kívánja meg. Hiányoljuk azonban az 
audiovizuális anyag raktározására és forgalmazására vonatkozó intézkedést; ebből még 
komoly gondok adódhatnak az iskolákban.

Letétek

A Kezelési Szabályzat a letéti rendszert a tanári kézikönyvtár kapcsán említi, s 
külön nyüvántartási lapot ír elő (3. §./3/m). Az Irányelvek erről nem szólnak, jóllehet 
a hetvenes évek elején már itt-ott megjelentek a szaktantermek. A Működési Szabályzat 
tudomást vesz a szaktantermekről (kabinetek) és a másodpéldányokból a következő 
letétek kialakítását tartja szükségesnek: „a szaktantermekbe és az alsó tagozatos osztály- 
termekbe a tanítás-tanulás kézikönyvtára tanórai használat céljából; -  a napközis csopor
tok termeibe a tanulást segítő könyvek és az irodalmi ízlést segítő, kiegészítő szépiroda
lom” (26. pont). Ha a tantárgyakhoz kötődő kézikönyvekre gondol, miért kerülnek ide 
a tanítás kézikönyvei? A módszertani útmutatók, tanári kézi- vagy segédkönyvek nem 
tanórai használatra valók, hanem a pedagógusok felkészülését szolgálják. Nem letétbe, 
hanem hosszabb időtartamú kölcsönzésre, esetleg fogyóanyagként adandók a pedagógu
soknak. Bizony nem ártana a pontosabb meghatározás, megemlítve, hogy a szaktanter
mekben a szaktárgyak és határterületeik kézikönyveinek (lexikonok, szótárak,
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atlaszok stb.), egy példányban, azoknak a kiadványtípusoknak pedig, amelyeket a tanulók 
munkaeszközként (pl. forráskiadványok, kétnyelvű szótárak stb.) használnak az órákon, 
több példányban kell meglenniük. Hiányérzetünk annál nagyobb, hogy tudvalévőén 
számos iskola működik már kitűnő szaktantermi letétekkel; lenne honnan példát venni. 
Egyébként a szaktantermi letét nemcsak a középiskolákban, hanem az általános isko
lákban is aktuális probléma. Különösen fontos szerepük van a letéteknek a könyvtárhelyi
ség nélkül működő iskolákban. A pontosabb útbaigazításnak ugyanakkor egészséges kor
látozó hatása is lehetne oly esetekben, amikor a szaktanár túlzott igénnyel áll elő, és 
szaktantermének letétjéből „professzori kézikönyvtárat” szeretne kialakítani. Minden
képpen hiányzik a letétek nyilvántartásának szabályozása és a letétekért vállalt felelősség 
tisztázása.

Állományfeltárás, katalógusok

Iskolai könyvtáraink leggyengébb pontja a „használatra alkalmassá te tt” állomány, 
azaz a feltárás, a katalógusok szerkesztése. E nélkül pedig könyvhasználatra még csak 
lehet nevelni a tanulókat, de könyvtárhasználatra lehetetlen.

A tantervek előírják a könyvtár használatának megismertetését. A raktári szakrend 
megismerése elsősorban gyakorlat dolga: ha a tanulók gyakran járnak a könyvtárba, s a 
könyvtáros az alapvető tudnivalókkal megismerteti őket, hamarosan jól kiismerik magu
kat. Nem nehéz az alapvető kézikönyvek (elsősorban az alfabetikus rendszerű lexikonok, 
szótárak) forgatását sem megtanítani. Ebben a szaktanároknak van kulcsszerepe : ha gyak
ran adnak kézikönyvekre alapozott feladatokat, a tanulók gyorsan megtanulják kezelé
süket.

Gondoljunk azonban arra, hogy a raktári rend -  ha követi is a raktári táblázato
kat -  könyvtáranként sok eltérést mutathat, a kézikönyveket pedig használhatják a 
tanulók a szaktantermekben is, sőt otthon is lehet sokuknak lexikona, szótára; a raktá
ri rend megismerése tehát nem ad minden könyvtárra érvényes ismereteket, a kézikönyv 
használata pedig nem feltétlenül könyvtárhoz kötött. A tényleges könyvtárhasználat alap
jait a katalógusok használatában kell lássuk. A tudatosan válogató olvasó egyik jellem
zője, hogy szerzők szerint, vagy szerzők szerint is válogat a szép- és szakirodalomból, 
illetve képes a szakkatalógust használni.

Az iskolai könyvtárak raktári szakrendje az általános iskolákban a szakirodalmi 
tájékozódást jószerivel kielégíti, a középiskolák, elsősorban a gimnáziumok szakirodalmi 
tájékozódását pedig csak igen következetesen szerkesztett, kellően mélyített szakkataló
gusok tudhatnák hasznosan szolgálni.

A Kezelési Szabályzat még járatlan úton tette meg az első lépéseket, mert megjele
nése előtt nem beszélhettünk könyvtárrá szervezett iskolai könyvállományokról, nem 
volt követelményként megfogalmazva az önálló tájékozódásra, az olvasóvá való nevelés 
sem. 1000 kötet alatt betűrendes, felette betűrendes és szakkatalógus szerkesztését kí
vánta meg. Nem utalt az érvényes dokumentumleírási szabályzatra, helyette felsorolta a 
feltüntetendő adatokat. Felhívta a figyelmet a nyomtatott cédulák rendelésére és lehe
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tőséget kínált más katalógusfajták szerkesztésére (3. §. /З/j). Az iskolai könyvtárügy 
azonban 1959-ben nem számolhatott, hogy könyvtárosainak nincs feldolgozási gyakor
lata, ideje még kevésbé, hiszen túlnyomó többségük oktató-nevelő munkájuk mellett, 
társadalmi munkában könyvtároskodott. Ha készítettek is — hiszen a pedagógusok lel
kiismeretesek — valamiféle cédulákat, azok legtöbbször teljesen használhatatlanok voltak. 
Növelte a zavart, ha ezeket a „háztáji” cédulákat össze osztották a nyomtatottakkal. 
A végeredmény az lett, hogy a pedagógus könyvtárosok zöme a katalógusokat nem szük
séges, hanem felesleges rossznak tartotta, s nem is nagyon igyekezett megszerkeszteni 
őket.

Meg kell jegyeznünk, hogy a visszamenőleges feldolgozást, katalógusszerkesztést 
-  főleg nagyobb állományok esetén -  aligha végezheti el eredményesen egyetlen, alap
fokú szakképzettségű, túlterhelt munkaidejű könyvtáros. Kár, hogy az OPKM az elmúlt 
23 évben nem tett lépéseket a központi feldolgozás megoldására. További hiányosság, 
hogy egyetlen módszertani útmutató sem foglalkozik a katalógusépítés gyakorlatával 
az iskolai könyvtárak szemszögéből. A képet kikerekíti, hogy a pedagógiai szakfelügye
letnek sincsenek szempontjai a katalógusok vizsgálatára, s nem is nagyon figyel rájuk. 
Mindezen hiányok ellenére a Kezelési Szabályzat állományfeltárási kívánalmait pozi
tívan kell megítélnünk, mert ahol isikerült valóra váltani, ott leíró és szakkatalógusok 
szolgálják a tájékoztatást és a könyvtárhasználati szokások kialakítását.

Sajnálatos, hogy a Működési Szabályzat nemcsak elődeinek hiányosságát nem 
pótolta, hanem a szakmai szempontokra sem volt tekintettel. Leíró és szak-, de leg
alább szakkatalógust ír elő (19. pont). Ez a gyakorlatban egyetlen katalógust fog je
lenteni, amely — ismerve az alapfokú tanfolyamok lehetőségeit és színvonalát —, ha 
el is készül, nem fog túllépni a raktári táblázatok, azaz a raktári rend adta feltárás szint
jén. Szerkesztése a könyvtárosok szűkös munkaidejének tetemes részét elviszi, de gya
korlati hasznát nem látja majd sem olvasó, sem könyvtáros. (Az valószínű, hogy a leg
több helyen el sem fogják készíteni.) Ugyanis a szakrendi raktár elsődlegesen a betű
rendes feltárást igényli kiegészítésül. A szaporodó letétek is indokolják, — raktári nyil
vántartás hiányában — a betűrendes katalógust, mert a példányszámok legalább a fő
lapról kiderülnének. Sajnos, erre is csak feltételes módban találunk utalást: „Egyazon 
kiadású mű több példányának leltári számai a katalóguscédulán feljegyezhetők. Ezen 
legalább a raktári jelzetnek és rövidített címleírásnak feltétlenül szerepelnie kell.” (20. 
pont). Kérdés: melyik cédulán? A főlapon? S mi a helyzet, ha csak szakkatalógust szer
keszt a könyvtáros? Régi és új, rövidített és teljes leírások között hogy igazodjék ki 
olvasó és könyvtáros? Továbbmenve: már az általános iskolai állományokban is számos 
olyan szerzőt találunk, kinek művei egyidejűleg több raktári szakcsoportba is beletar
toznak. Hogyan fogja ezeket a tanuló megtalálni betűrendes katalógus nélkül? A könyv
táros útbaigazításával, válaszolhatnék, de célunk az önálló tájékozódásra és a könyvtár- 
használatra nevelés!

Az ETO-rendszerű szakkatalógus szerkesztése, csoportképzéssel, vagy anélkül, 
komoly szakismereteket kíván; hozzáértés vagy gyakorlat nélkül szerkesztett szakkata
lógus a tájékozódás alapjait sem biztosítja. Láthattuk, még létrejötte is erősen kétséges. 
S ugyanakkor az általános iskola 5. osztályos tanterve5 — még a Működési Szabályzat
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megjelenése előtt! — a szakkatalógus használatának megtanítását kívánja meg. Ezt a kö
vetelményt indokolatlannak érezzük, még akkor is, ha az iskolai könyvtárak helyett a 
gyerekkönyvtárak képesek a korosztálynak megfelelő színvonalú „szakkatalógust” ren
delkezésre bocsátani. A könyvtári állomány szerkezetéből és a gyerekek életkorából egy
aránt első lépésként a betűrendes katalógussal való ismerkedés következnék. Rendkívül 
fontos ugyanis a könyvtárhasználat megalapozása szempontjából, hogy az olvasó gyerek 
megjegyezze a mű szerzőjét (még a gimnáziumban is érezhető ennek hiánya!). Maga az 
általános iskolai tananyag sem kíván meg olyan szintű önálló irodalomkutatást, amelyet 
a raktári rend, kiegészítve a betűrendes katalógussal, ne tudna kielégíteni. Az 5. osztályos 
tankönyv könyvtárismereti fejezete is először utal a betűrendes, csak aztán a szakkataló
gus használatára.6

Ha elfogadnók is a könyvtárhasználati ismeretek oktatásának első lépéseként a szak- 
katalógus megismertetését, elgondolkodtató, hogy a tan terv és a tankönyv a magyar 
nyelv és irodalom példájával kezdi. Sem a könyvtárosok alapfokú tanfolyami tananyaga7, 
sem a pedagógusoknak készült könyvtárhasználati útmutató8 nem foglalkozik az ETO 
segédtáblázataival, holott a nyelv és irodalom szak főtáblázati számai magyarázatához a 
nyelvi alosztásokra ki kell térni. Ráadásul a magyar irodalmat hat, a magyar nyelvet hét 
számjegy fejezi ki az ETO-ban, -  elképzelhetetlennek tartjuk, hogy ez 10—11 éves gye
rekekben kedvet támasztana a szakkatalógus használatához.

Megint más, de ide tartozó probléma, hogy a tankönyvíró szerint a könyvtár nem 
oszthatja tovább a raktári rendben a teljes nyelv és irodalom szakot: az értelmező kéziszó
tártól az orosz—magyar szótárakon át a Petőfi és Puskin életrajzokig minden könyv egy
szerűen a 8-as, illetve a 800-as jelzethez kerül, legalábbis ahogy azt a tankönyvíró elkép
zeli: „írókról, könyvekről szóló műveket a 8-as számnál kell keresnetek”9.

Tovább: zavart okoz, hogy a Könyvtárellátó a nyelvészeti könyveket még mindig 
400-as szakjelzettel látja el, s ugyanezt találjuk a nyomtatott cédulákon is; feltehető, hogy 
a legtöbb iskolai könyvtár is ehhez tartja magát. így az egész szak áttekintése nemcsak az
5. osztályos gyerekeknek, hanem a laikus felnőtteknek sem lesz könnyű.

Nyilvánvaló, ha a Működési Szabályzat a betűrendes katalógust helyezné előtérbe, 
tisztább helyzet állna elő: a könyvtár magasabb szakmai szinten valósíthatná meg a telje
síthető követelményeket, a tanulók a betűrendes katalógushoz hozzászokva könnyebben 
barátkoznának meg később, a 7 -8 . osztályban, még inkább a középiskolában, a szakkata
lógussal. Nem vitatható az ideális megoldás, vagyis ha az iskolai könyvtárak — a Kezelési 
Szabályzat koncepcióját továbbfejlesztve -  legalább két, egy leíró és egy szakkatalógust 
készítenének. A kisebb állományokban azonban a következetesen alkalmazott raktári 
szakrendet egy jó leíró katalógusnak kell kiegészítenie ahhoz, hogy a könyvtár használ
ható legyen és a tanulók is hozzászokjanak a katalógus használatához. Csak a mellett 
vagy az után kívánható meg a szakkatalógus szerkesztése. Ehhez azonban a Működési 
Szabályzatot, az iskolák sajátosságaihoz igazodó szerkesztési útmutatóval kell kiegészí
teni. Nagyobb állományok esetében azonban már kezdettől fogva két katalógust kellene 
szerkeszteni.

Az Irányelvek nem foglalkoznak az állományfeltárással, de az az igényük, hogy kor
szerű iskolai könyvtárak fejlett rendszerét kell kiépíteni, nyilvánvalóan az magába foglal
ja az állományok feltárását is.
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Muzeális gyűjtemények

Az iskolai könyvtárügynek még mindig meglehetősen tisztázatlan területe a muzeá
lis gyűjtemények kezelése. Igaz, ez a probléma inkább csak a nagymúltú középiskolákban 
jelentkezik.

A Kezelési Szabályzat még nem foglalkozik vele, az OPKM a 60-as években egyes 
publikációiban már érinti ezt a kérdést. Az Irányelvek kitűnő programot adnak: biztosíta
ni kell a gyűjtemény állományvédelmét, a tudományos érdekű nyilvános használatot, 
megfelelő elhelyezést, szakszerű kezelést, feltárást stb. (I. 5. bek.). A Működési Szabály
zat csak annyit kíván meg, hogy a muzeális anyagot válasszák le és ne kölcsönözzék (14. 
pont); az előbbihez képest ez szerény kívánság.

A kérdés, hogy mit tekint az iskola muzeális anyagnak: egyes kiadványokat vagy 
egész gyűjteményeket. Véleményünk szerint ugyanis lehetnek -  vagy talán csak lehet
tek — némely nagymúltú iskolában olyan régi állományok, melyekben esetleg egyetlen, 
önmagában véve értékes dokumentum sem található, a gyűjtemény egésze, összetétele 
mégis jelentős az iskola szellemi története, a művelődés- és pedagógiatörténet szempont
jából. Ahol még épségben vannak ilyen jelentős, régi gyűjtemények, megérdemelnék a 
szakszerű feltárást, esetleg közzétételt. Ha ez megtörtént, maga a könyvanyag kivonható 
a napi használatból, és ha az iskola nem reflektál rá, más könyvtár állományába is áthe
lyezhető. Félő, hogy az iskolák raktári helyhiánya, a 60—70-es évek selejtezési kampányai 
erősen megtépázták ezeket az állományokat.

Más kérdéseket vetnek fel az egyes, muzeális értékű kiadványok. Ezeket nem defi
niálja pontosan a Működési Szabályzat. Az iskolai könyvtárosokig nem jutnak el mindig 
a könyvtörténeti szempontok, nem ismerik a hungarika fogalmat stb., még kevésbé for
dítanak gondot századunk könyvészeti értékeire. (Láttunk már első kiadású, 1915-ös 
Einstein: Relativitätstheorie-t fizikai szertár mélyén rongyolódni.) Inkább értékelik sok
felé a díszkötéses, de könyvészetileg legtöbbször jelentéktelen kiadványokat. Szükséges 
tehát az egész muzeális értékű, illetve különösebb figyelmet igénylő művek körét rögzí
teni, akár magában a Működési Szabályzatban, akár ennek mellékletében.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a három vizsgált dokumentum számos helyt
álló útmutatást ad az iskolai könyvtárak megalakítására és fejlesztésére. Közülük legkor
szerűbbnek az Irányelveket érezzük. A Kezelési Szabályzat még a könyvtárszervezés kez
deti nehézségeivel küzd, de negatívumai ellenére könyvtári, szakmai szemléletű. Ha hatá
sára nem is bontakozott ki teljes egészében korszerű iskolai könyvtárügy, a rendelkezés 
következményének tekinthető, hogy az iskolai könyvtárak ma az egész magyar könyvtár
ügy szerves részévé váltak. A Működési Szabályzat előrelépést hozott az állomány kialakí
tásában az audiovizuális eszközök, a kézikönyvtár, az iskolatörténeti gyűjtemény beveze
tésével, de könyvtárszervezési szempontból messze áll még attól, hogy az Irányelvekben 
megfogalmazott, korszerű iskolai könyvtár kifejlesztéséhez minden tekintetben iránytűül 
szolgáljon.
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