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Három praktikus könyvtárépítési szakkönyv Ameriká
ból

A könyvtárépítészet is olyan témakör, amellyel számos szerző próbál szerencsét, 
hiszen a könyvtári szolgálat anyagi környezete mindig is a könyvtárosok érdeklődésének 
homlokterében állt. Ezért nem véletlen, hogy a gazdag amerikai szakirodalmi termésből 
egyszerre három, nagyjából egyidőben keletkezett kötet (Lushington és Mills munkája is 
1979-ben jelent meg először a Gavlordnál) érkezett a KMK Könyvtártudományi Szak- 
könyvtárába. Együttes áttekintésük nemcsak egyedi megítélésükre ad alkalmat, hanem a 
közös vonások kiemelésére is, ami viszont némi rápillantást nyújthat a könyvtárépítés 
kérdéseiben jelenleg érvényesülő álláspontokra. Kezdjük olvasmányainkról beszámolón
kat az általános megjegyzésekkel.

Mindhárom munka rendkívül gyakorlatiasan közelíti meg témáját, s fő feladatának 
azt tekinti, hogy konkrét segítséget nyújtson annak a könyvtárosnak, aki könyvtárépítési 
és berendezési problémákkal találja magát szemben. Ebből következően a szerzők nem 
elméleti megfontolásokkal töltik a papirt (s veszik el az olvasó idejét), hanem pragmati
kus választ keresve a kérdésekre könnyen alkalmazható cselekvési vezérfonalakat, algo
ritmusokat, megoldási javaslatokat kínálnak mindazoknak, akik ilyen vagy olyan minő
ségben (fenntartó, beruházó, működtető) állnak egy új könyvtári székház építése vagy a 
régi felújítása, bővítése előtt. Annál is inkább szűkebbre foghatják az elméleti oldalt, 
mert támaszkodnak a téma nagy, alapozó jellegű műveire (Brawne, Ellsworth, Metcalf, 
Mevissen, Thompson); ezeket az irodalomjegyzékben illően felsorolják. így valóban olyan 
segédletek jöttek létre, amelyek megerősíthetik a könyvtáros biztonságérzetét és ön
bizalmát, ha velük felfegyverkezve vág bele az építés vagy átalakítás kalandos vállalko
zásába.
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A gazdag Amerikában is előtérbe — s ha könyvtárról van szó, tán a legelső sorba — 
került a takarékoskodás követelménye; a szerzők tudomásul veszik és igyekeznek meg
felelni neki. Kapd meg pénzed ellenértékét, ez a jelszó már régóta, s ha korábban meg
felelő ellenértéknek tekintettek egy presztizsépületet is, nagy, kihasználatlan terekkel, 
felvágós homlokzatokkal, pazar anyagokkal, most minden tized négyzetméter (pardon, 
egy négyzetláb) funkcionális felhasználása, a belső tér gazdaságos és célszerű kialakítása 
(akár a külső megjelenés rovására is), valamint a használat intenzitásához igazodó tartós- 
ságú burkoló és díszítő anyagok alkalmazása jelenti a takarékos építkezést. A könyvtári 
beruházás ott is politikai kérdés, s a könyvtárosnak érvekkel alaposan fel kell készülnie, 
hogy fenntartóját meggyőzze a kiadások nagyságrendjéről és szükségességéről. Aktuális
sá váltak a felújítások, bővítések, átalakítások a mindenáron új helyett, hogy így oldják 
meg a szolgálat színterének hozzáigazítását a korszerű könyvtári modellhez.

Egyből azonban egyik szerzőpár sem enged: a könyvtárnak kellemes, kényelmes, 
az ember lelki és fizikai igényeinek optimálisan megfelelő helynek kell lennie. A terve
zés vezérszempontja, hogyan lehet térrel, a gyűjtemény elrendezésével és tálalásával, 
színnel, bútorral, fénnyel, akusztikai és klimatikus tényezőkkel olyan környezetet te
remteni, amelyben olvasó és könyvtáros egyaránt jól érzi magát. Egyébként hogyan le
hetne rávenni az olvasót a könyvtár „árujának” a megvételére, s hogyan lehetne maxi
mális munkateljesítményt kívánni a könyvtárostól? (Élhetünk fenntartásokkal a könyv
tárat a szupermarkettel egybevető hasonlattal szemben, de számos paralelizmusa figyel
met érdemel.) A könyvtári belső szépsége, vagy mondjuk inkább csinossága is a használó 
közérzete szempontjából nyer különös hangsúlyt: a könyvtár ne legyen unalmas és ál- 
mosító hely, hanem megjelenésében izgalmas (de semmiképpen csiricsáré), atmoszférájá
val ösztönző színhelye az egyéni és közösségi használatnak.

Nem állhat ellentétben a kényelem és a szépség követelménye a funkcionalitás vas
törvényével. A könyvtári üzem, a használat és a belső munkák racionális megszervezésé
nek kell tükröződnie a könyvtári térrendszerben, legyen szó a bejárat kialakításáról, a 
kölcsönzés és az információs szolgálat pontjának megválasztásáról, a különböző könyvtári 
szolgáltatások elhelyezéséről. Lehet, hogy sok építész ellenkezését váltja ki az a szem
lélet, amelyet az egyik kötet meg is fogalmaz: a könyvtárépítés elsősorban és lényegében 
belsőépítészeti probléma. A működés, az állomány, a szolgáltatások képezik a tartalmat, 
amely a térrendszer formájában jelenik meg. Minél pontosabban felel meg e forma tar
talmának, annál racionálisabb, gazdaságosabb, áttekinthetőbb és ellenőrizhetőbb a belső 
tér. E térrendszer más összefüggésben a tartalom szerepét tölti be, amelynek formája a 
padlóburkolatból, a falak színezéséből és borításából, a bútorzatból, a világításból stb. 
stb. tevődik össze.

Sok figyelmet fordít mindhárom kötet egyfelől az építész, belsőépítész, másfelől a 
könyvtáros együttműködésére. Érdekes látni a változást a korábbi állapothoz képest: 
nincs már szó arról az építészről, aki nem veszi tekintetbe a könyvtárosnak, mint az 
épület üzemeltetőjének, használójának igényeit,kéréseit,javaslatait, sem arról a könyvtá
rosról, aki ijedt nyusziként húzza meg magát egy magasabb presztízsű szakma képviselője 
előtt. A szerzők természetesnek veszik, hogy ketten szövetkeznek a közös feladat végre
hajtására, ám a megrendelő mégiscsak a könyvtáros; a használat próbáját azonban kette-
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jük teljesítményének kell kiállnia. (A felépült vagy újjáalakított, újonnan berendezett 
könyvtárat megnyitása után 6—12 hónappal szigorú szemmel körbe kell járni s alapos 
bírálat után a szükséges változtatásokat végre kell hajtani.) Jellegzetes figurája az építési 
előkészületeknek (a társadalmi igények felmérése, a jelenlegi gyakorlat elemzése, a szak
mai program kidolgozása, szaktanácsadás a tervezés során stb.), s gyakran a kivitelezésnek 
is a könyvtáros-konzultáns. A legtöbb könyvtárosnak nincs építési tapasztalata, életében 
először, s valószínűleg utoljára találkozik egy beruházás tervezése és kivitelezése során 
adódó feladatokkal és problémákkal, ezért kézenfekvő, hogy ilyen ügyekben jártas szak
értőhöz forduljon. Manapság már meglehetősen sok, aktív korban lévő vagy nyugdíjas 
könyvtáros kínálja magát konzultánsként, s köteteink szerzői javasolják is szolgálataik 
igénybevételét. Lehetséges, hogy önmaguk, illetve bran csuk propagálását célozzák e ta
nácsukkal, mégis sok nyomós érvet találunk hazai gyakorlatunkban is, amelyek a külső 
szakértők bevonása mellett szólnak.

Most pedig lássuk egyenként a műveket.

Ha választani kellene a három kötet közül aszerint, me
lyiket szeretné látni magyar kiadásban is, a recenzens 
Lushington és Mills könyve mellé teszi le a voksot. Nem a 
feldolgozás szakmai színvonala miatt előzi meg a másik 
kettőt, -  e tekintetben amazok is megfelelőt nyújtanak, -  
hanem szűkebb tárgya miatt. Emez ugyanis a kis és kö
zepes (10 000-100 000 lakost szolgáló, napi 200-2000 
használót fogadó, 1000-6000 m2-es) közművelődési 
könyvtárak szempontjából, de kimerítő részletességgel 
foglalkozik a tervezés és építés, berendezés valamennyi 
aspektusával. Ez a leszűkített, de mélyreható megközelí
tés feltétlenül erénye a könyvnek, s következménye, hogy 
mindhárom közül ez használható leginkább gyakorlati 

segédletként. Szemlélete középpontjában a könyvtár olvasói állnak, amit nemcsak válasz
to tt címével (Használóknak tervezett könyvtárak) jelez, de tárgyalásmódjában következe
tesen érvényre is juttat.

A könyvtárépítési problémaköteg magját abban látja, hogy miképpen lehet a hasz
nálók személyes igényeihez igazítani az épületet, vagyis feloldani azt az ellentmondást, 
ami a használók ezreit egyénileg kielégítő szolgáltatási rendszerben rejlik. Megoldásul az 
általa információs központnak nevezett könyvtármodellt kínálja, amelyben az egyetlen 
pontban koncentrált tájékoztatás anyagi és személyi feltételei köré sorakoznak a külön
féle szolgáltatások, illetve az őket befogadó terek. Koncepcióját sematikus ábrázolások
kal és könyvtári alaprajzokkal mutatja be, s meggyőzően érvel mellette. Kérdésesnek 
tartjuk azonban, hogy ez a modell tényleg működőképes-e a közepes közművelődési 
könyvtárak felső határán elhelyezkedő intézmények esetében is. Nincs aggályunk az egy 
szintre telepíthető könyvtárakat illetően (a szerzők 3000 m2-t adják meg felső határ
nak): ezekben nagy valószínűséggel egyetlen pontra vonatkoztatható valamennyi szol-
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Egy téma térrendszere

gáltatás; ám a két vagy több szintre osztott 
tér már nehezen szervezhető ily módon. 
Ez esetben mégiscsak számításba kellene 
venni más modelleket is. Magyar szemnek 
kissé szokatlanok lehetnek az egyes öveze
tekre jutó alapterületek arányai (30-40% 
szabadpolcos állomány, 20-30% olvasóhely, 
15% iroda, raktár, 10% többcélú terem, 15% 
épületgépészet, közlekedés), különösen az 
irodákra és belső raktárra együttesen jutó 
15%. Igaz, hogy mi még nem szoktunk hozzá 
sem a ténylegesen használt állomány, sem az 
olvasók által szabadon használt belső raktár 
fogalmához. Inkább vagyunk már azonos 

hullámhosszon gondolkodásban, ha gyakorlatban még nem is, a legfiatalabb használók 
igényeinek építészeti kielégítésében: mi sem tudunk gyerekszolgálat nélküli közművelő
dési könyvtárat elképzelni (csak ha rákényszerülünk), szeretnénk mi is -  az igényektől 
függően — a teljes alapterületnek akár 35%-át a gyerekeknek juttatni, s az épületen belül a 
gyerekek, a családok szabad közlekedését megvalósítani. A könyv idevágó sok hasznos 
tanácsa közül egyet hadd említsünk meg itt is: jól teszi a könyvtáros, ha letérdel, s úgy néz 
körül a térben, mielőtt berendezi a gyerekek számára. Azon túlmenően, hogy az audio
vizuális dokumentumok, a használatukhoz szükséges berendezések, a nagy regionális vagy 
szakterületi adatbázisokhoz fűző telekommunikációs kapcsolatok könyvtárépítési és 
berendezési vonatkozásai kellő tárgyalást nyernek, külön fejezet foglalkozik az iskolai 
könyvtárak média központjaival. Hasznosan egészítik ki a könyvet az utolsó fejezetben 
foglalt esettanulmányok és alaprajzi kritikák, amelyek az általánosságban kifejtettek 
konkrét alkalmazását jelentik.

A Cohen -házaspár könyve két továbbképzési szeminári
umsorozatból keletkezett: az egyiken könyvtárosok vet
tek részt, s velük az építészi-belsőépítészi munkafolya
matot tekintették át, a másikon pedig az épület kül
ső-belső tervezői, akikkel a környezet és viselkedés köl
csönhatásait elemezték. A férj építész, a feleség a visel
kedéslélektan szakembere, s e két tudományág szem
pontjából igyekeztek feldolgozni a könyvtárépítés és 
berendezés kérdéskörét, a szakmai programtól a beköltö
zésig. Figyelmüket nem koncentrálták egyetlen könyv
tártípusra, így a használónak kissé nehezebb dolga van, 
amikor a könyv rengeteg találó észrevételét, jó tanácsát 
saját esetére kívánja alkalmazni.
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A központi négyzet

Néha az a benyomása az olvasónak, hogy nem hatolnak igazán az éppen tárgyalt 
kérdés mélyére, hanem csak kivonatolják a témával alaposabban foglalkozó mű legfonto
sabb megállapításait. Ezt a negatívumot ellentételezi a bihéviorizmus, a lélektan e sajáto
san amerikai ága szemléletmódjának és eredményeinek alkalmazása a könyvtári belső tér 
megformálásában, ami nem jelent semmi mást, mint hogy a használó viselkedéséhez, lelki 
és testi reakcióihoz, a kellemes környezettel szemben támasztott kívánalmaihoz igazítják 
a bútorzatot, a világítást, az akusztikát, a színezést stb. Okulásul szolgálhat számunkra ez 
a használóközpontú gondolkodás, hiszen az így kialakított könyvtárat szívesebben, gyak
rabban., többen veszik igénybe. (A kocsmárosok már rájöttek, hogy minden vendég a sa
rokban szeret ülni; mi mikor vesszük tudomásul, hogy olvasóink nem szeretik, ha a hátuk
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mögött vezet el a forgalom útja?) Sok esetben apróságoknak látszó dolgokról van szó, 
de elhanyagolásuk komoly károkat okozhat: egy-egy szolgáltatás iránti „megmagyaráz
hatatlan” érdektelenséget, a kapacitások kihasználatlanságát, a forgalom csökkenését 
stb. Vannak azonban a könyvben építészeti megfontolások is jócskán. Ezek közül minde
nekelőtt a négyzet tiszteletét szívelhetnék meg könyvtáraink tervezői. A négyzet, — vagy 
legfeljebb a kevéssé elnyújtott téglalap, -  nyújtja a legflexibilisebb belső térformát, amely 
mind az állomány és az olvasóhelyek elhelyezése, mind pedig a világítás, az akusztika, 
a közlekedési utak és az ellenőrzés megszervezése szempontjából a legtöbb előnyt kínálja; 
nem szólva arról, hogy egyben a leggazdaságosabb is, mert a négyzetalakú síkban keletke
zik a legkevesebb felhasználhatatlan alapterület, s a legkedvezőbb — legalacsonyabb — az 
egy négyzetméterre eső falhossz. Ha az épület kényszerűségből — vagy esztétikai meg
fontolásokból, — eltérne a négyzetalaktól, mindenképpen javasolt a „központi négyzet” 
koncepciójának az alkalmazása. A könyvtár alaprajzi elrendezését úgy célszerű kialakí
tani, hogy a főbejárat, a függőleges közlekedési útvonal, s a legnagyobb forgalmú terek 
egy virtuális négyzetbe essenek, s e négyzet köré szerveződjenek a kisebb igénybevétel
nek kitett terek; e központi négyzet szintenként, sőt részlegenként is megismétlődhet. 
A központi négyzet a belső tér szive, helye az épület közepében van; ez minden hasz
nálói tevékenység kiinduló és vonatkozási pontja, egy olyan nyitott terület, ahol a hasz
nálók és a különféle könyvtári szolgáltatások összefutnak. (Hadd emlékeztessük olvasó
inkat ezzel kapcsolatban a magyar könyvtárépítési terminológiában elosztó övezetnek 
nevezett tér funkciójára.)

Néhány üdítő kivételtől eltekintve meglehetősen lehangoló látványt nyújtanak 
hazai könyvtári belsőink: unalmasak, kincstáriak, ízléstelenek, nem szólva diszfunkcio- 
nális berendezésükről. Az igazság az,hogy rájuk férne egy nagy belsőépítészeti rekonstruk
ció, s így viszonylag kis ráfordítással nagyobb vonzerőhöz jutva jobban szolgálhatnák a 
használókat.

Tulajdonképpen erről akaija meggyőzni olvasóit a két 
Jim (Draper és Brooks) is. Hangsúlyozzák: a könyvtár- 
épületnek nem a külsője, de a belsője számít igazán. 
Arra bíztatják a könyvtárosokat, ne féljenek újjávará
zsolni a belső teret, rendezzék el funkcionálisan a bú
torokat, szervezzék meg racionálisan a forgalmat, öltöz
tessék fel szőnyeggel, drapériával a helyiségeket, éljenek 
a színekben rejlő lehetőségekkel stb. Javasolják, hogy 
belsőépítésszel közösen vágjanak ebbe a munkába, 
s mindjárt el is mondják, milyen formái lehetnek ennek 
az együttműködésnek. Egy azonban bizonyos: a könyv
tárosnak valamicskét meg kell tanulnia ebből a szakmá
ból is, hogy valódi partnerré, vagy legalábbis okos, fel
készült megrendelővé válhasson, A könyvecske tulaj

donképpen általános belsőépítészeti alaptudnivalókat, ,Jbüvelykujjszabályokat” (a gya-
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korlati élet által igazolt kétszerkettőket) közöl, amelyeket igyekszik könyvtári viszonyok
ra szabni. A praktikusság, szépség, egység hármas jelszavát következetesen érvényesíti, 
foglalkozzék fallal vagy padlóval, szőnyeggel vagy kárpittal, világítással vagy kiállítással, 
ablakokkal vagy bútorokkal, műalkotásokkal vagy növényekkel; különös súlyt helyez a 
belső tér egységes látványára és hangulatára, mint ami harmóniába fogja a célszerűt a szép
pel. Előnye gyakorlatiassága, ötletgazdagsága, s az a törekvése, hogy takarékos, mégis 
tartós és tetszetős megoldásokat ajánljon az anyagiakban nem dúskáló könyvtárosoknak. 
Bár tanácsait új épületek tervezésekor is jól lehet hasznosítani, fő célja mégis az, hogy régi 
épületek felújításához adjon segítséget. Stílusa közvetlen, csevegő, de meg kell vallanunk, 
ez alkalmanként zavarólag hat, mert gügyögővé válik, erőltetetten humorizál, s kézenfek
vő dolgokat túlméretezetten ad elő; így inkább népszerűsítő, semmint szakkönyvnek mi
nősíthető. Rajzos ábrái megfelelnek, fényképillusztrációi azonban csapnivalóak; éppen 
egy ilyen tárgyú könyvtől az ember jóval igényesebbeket várt volna el.
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