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A L IB R A R Y  IN FO R M A TIO N  SER IES CÍMŰ SO R O Z A T R Ó L
Szemle

MOHOR JENŐ

Tíz éve már, hogy -  alighanem az angol helyi közigazgatás átszervezésének köz- 
művelődési könyvtári következményeit tartva szem előtt -  az Egyesült Királyság művelő
dési (szószerintibb fordításban: oktatási és tudományügyi) minisztériuma a hivatalos 
kiadónál (Her Majesty’s Stationery Officо) Library Information Series címmel rendszer
telenül megjelenő sorozatot indított. E sorozat említése nélkül pedig a Könyvtári Figyelő 
mostani ’’angol” száma talán bicegne kissé, még akkor is, ha a sorozat egyes füzeteiben 
valóban ritkán esik szó a kutató igényeiről, sokkal inkább a társadalom, illetve a könyvtár 
közvetlen környezetében jelentkező kisebb-nagyobb közösségnek a könyvtárral szemben 
támasztott igényeiről (például a sorozat 4. Public libraries and their use — Közművelődési 
könyvtárak és használatuk —, 5. Public libraries and cultural activities — A közművelődési 
könyvtárak és a közművelődés — vagy a mezőgazdasági jellegű körzetek könyvtári ellátá
sával foglalkozó — Library services in rural areas -  című, 9. kötete), vagy éppen a könyv
tári szolgálat mindazon objektív és szubjektív feltételeiről, amelyek lehetővé teszik a vele 
szemben támasztott igények kielégítését, mint például a sorozat (általunk ismert) leg
utóbbi, 11. számú, formájában és tartalmában egyaránt vonzó füzete (közepes nagyság- 
rendű közművelődési könyvtárak tervezése — Designinga medium-sized public library).

Ez a füzet még egy figyelemreméltó vonással rendelkezik: nemcsak a Library In
formation Series 11. kötete, hanem egyben a Building Bulletin ( ’’építési tájékoztató”) 
60. száma is, tehát egyaránt szakirodalmi olvasmánya a könyvtárosnak és az építésznek. 
A legtöbb segítséget viszont nyilvánvalóan és szándékosan — a könyvtár épületét meg
rendelő, annak helyét a településen belül kijelölő és a tervezési programhoz a könyvtár 
majdani funkcióit felvázolni hivatott helyi közigazgatási illetékeseknek nyújtja, akiknek 
az említett átszervezés nyomán a korábbinál lényegesen nagyobb területen kell működ
niük, hiszen Angliában az eddigi 314 helyett mindössze 75 könyvtár fenntartó hatóság 
működik, a walesi hatóságok száma pedig 37-ről 12-re csökkent.

A kevesebb, de nagyobb területeket átfogó közművelődési könyvtári ’’régió” min
denképpen a könyvtárak közötti együttműködés fokozódásának irányába hat. Ez a tény, 
és még néhány külső tényező: a British Library létrehozása, a számítógépre alapozott ke
reskedelmi jellegű könyvtári (illetve könyvtáraknak nyújtott) szolgáltatások növekvő kí
nálata és az olyan együttműködési rendszerek, mint pl. a LASER (London and South 
Eastern Library Region) létrejötte, a hetvenes évek elejére egyre több közművelődési 
könyvtár számára vetette fel a számítógép alkalmazásának gondolatát. Ez a gondolat 
azonban semmiképpen nem lehet ötlet, megvalósítása még kevésbé lehet ötletszerű. 
A gondolattal való komoly foglalkozást, a megvalósításhoz szükséges szellemi előmunkála-
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tokát kívánta segíteni a sorozat 6., 1975-ben megjelent füzete, a Vezérfonal a közművelő
dési könyvtárak automatizálásához (Automation guidelines for public librarires) című, 
szinte kézikönyv értékű ötven oldal.* Nyilvánvaló, hogy az 1973-ban készült helyzetkép 
és tanulmány néhány (főként technikai) megállapítását ma már korrigálni lehetne, de ne 
hagyjuk említetlenül azt a tényt, hogy 1973-ban 39 angol közművelődési könyvtár hasz
nált munkájához számítógépet, leginkább a katalogizálás, tárgyi vagy más indexek elő
állítása és a kölcsönzésnyilvántartás terén. Ha ma már — számítógép-környéki ismereteink 
bővültével — úgy érezzük is, hogy például a kölcsönzési rendszerek vagy az input-techni
kák ismertetése kissé részletesebb az egész szikárságához képest, a döntést előkészítő gon
dolkodás vezérfonalául ma is, nálunk is igen hasznos olvasmány.

Hogy mibe kerül — mibe került 1974 és 78 között — nem a számítógépesítés, ha
nem a lakosság közművelődési könyvtári ellátása hat angol megyében, arról (és a kiválasz
tott megyék jellemzőiről, könyvtárainak személyi és állomány-ellátottságáról stb.) 
A könyvtári szolgáltatások fenntartása: egy hat megyére kiterjedő vizsgálat (Maintaining 
library services: a study in six counties) című, inkább csak a vizsgálat és a feldolgozás ala
possága miatt figyelemreméltó füzet (a sorozat 8. darabja) ad választ az érdeklődőnek.

Az érdeklődő ez esetben viszont nemcsak az olvasó, hanem sokkal inkább a könyv
tárügyi irányítás: a vizsgálatokat többnyire kezdeményező Library Advisory Council 
(Könyvtári Tanácsadó Testület), és a jelentések, tanulmányok közreadását meghatározó 
minisztérium. Kérdés, hogy merhetünk-e egy évtized alatt megjelent mindössze 11 kötet
-  többnyire egy-egy kutatási, vizsgálati jelentés — alapján egy ország könyvtárügyi irányí
tásának gondolkodásmódjára, a közművelődési könyvtárügy egyes vonatkozásainak az 
ezen belül betöltött fontosságára következtetni? Általában biztosan nem, az adott sorozat 
darabjait lapozva azonban valamilyen programszerűséget, tudatosságot, az egyes füzetek
— illetve tanulmányok, vizsgálatok — között összefüggést, egymásra épültséget tapasztal
hatunk, s ez arra bátorít, hogy az egyes témákat ne véletlenszerűnek, hanem megfontolt 
választás eredményének tartsuk. Hiszen számunkra is nyilvánvaló, hogy fontos a köz- 
művelődési könyvtárak anyagi ellátottsága, fontos a megfelelő épület, fontos a számító
gép-használat bevezetésének lehetősége, a mezőgazdasági jellegű területek könyvtári el
látása, és fontos — a közművelődési könyvtárügyben is — az új vezetési módszerek meg
felelő alkalmazása (Aspects o f  public library management címmel, a sorozat 3. füzeteként 
1973-ban jelent meg).

Ez utóbbi témával már a könyvtár objektív körülményeitől, lehetőségeitől a szub
jektív feltételekhez, az emberi tényezőhöz értünk. Természetesen a személyzettel kapcso
latos kérdések minden füzetben helyet kaptak az adott téma összefüggésében, 1976-ban 
pedig a sorozat 6. darabjaként megjelent A közművelődési könyvtárak személyi állomá
nya (The staffing o f  public libraries) című összeállítás. És hogy angol szemmel nézve is a 
közművelődési könyvtár működésének, hatásának meghatározó eleme a könyvtáros sze
mélye, azt talán már az igazolja, hogy — a sorozat füzeteinek átlagosan 50 oldal körüli 
terjedelmével szemben — a könyvtárosok és a nem szakképzett könyvtári munkaerők 
munkájával, munkakörülményeivel és a könyvtárosi tevékenység számos más vonatkozá-

*Ismertetését ld. Könyvtári Figyelő, 1983. 2.sz. 205-207.p.
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sával foglalkozó tanulmány három kötetben, összesen 650 oldalon jelent meg. Az össze
foglaló első kötet, a nem szakképzett személyzet (nagyjából a könyvtárkezelők) munkáját 
elemző második és az egyes résztanulmányokat (például a hátrányos helyzetű olvasókkal, 
a fiatalokkal foglalkozó, vagy a referensz-könyvtárosokról szólókat) tartalmazó harmadik 
kötet gazdag tartalmának még szűkszavú ismertetésére sem vállalkozhatunk most, — a 
könyvtárosokkal kapcsolatos, könyvtárosokról szóló bármiféle felmérést készítőknek és 
a könyvtári munkaszervezéssel foglalkozóknak azonban alapos tanulmányozásra kell 
ajánlanunk.

Emberi tényező persze a könyvtár működésében az olvasó, a könyvtár tényleges, 
vagy lehetséges használója is. Főként a lehetséges használókkal és a könyvtárhasználat 
további (az olvasáson, kölcsönzésen túli) lehetőségeivel foglalkozik a már említett Public 
libraries and cultural activities (de jó lenne most eltérni a magyar terminológiától, és a 
címet így fordítani: A nyilvános könyvtárak és a közművelődés . . .  ) című, a közművelő
dési könyvtárak kulturális központtá fejlesztésének lehetőségét elemző jelentés. Bár az 
egész sorozat legvékonyabb füzete ez, felsorolja a nyilvános könyvtár művelődési cent- 
rumkénti működésének előnyeit — és ebben a közművelődési könyvtári funkciók termé
szetéből indul ki, -  szól a közművelődési (kulturális) tevékenység koordinációjának szük
ségességéről és a különféle intézmények (oktatási intézmények, múzeumok, egyesületek, 
helyi sajtó) együttműködéséről. A könyvtárban folytatható kulturális — közművelődési — 
tevékenységek sorában a nem könyv-jellegű anyagok kölcsönzését, a képkölcsönzést, ki
állítások, előadások, tanfolyamok, hangversenyek, filmbemutatók rendezését és további 
lehetőségeket említ, s nem feledkezik meg mindezek épület- és személyzetigényéről sem.

Az olvasók egy meghatározott rétegével, a hátrányos helyzetű olvasókkal, illetve a 
velük való foglalkozás módjaival, lehetőségeivel az 1978-ban megjelent 10. füzet (The 
libraries' choice) foglalkozik, sorra véve a kórházi betegeket, a házhoz kötött és rokkant 
személyeket, a szabadságvesztési büntetésüket töltőket, az etnikai kisebbségi csoportokat 
és a felnőtt nemolvasó (illiterált) rétegeket.

Végül is, egy sorozatnyi lehetőség és kívánalom közepette, milyen az átlagos angliai 
közművelődési könyvtár és annak átlagos olvasója? Erre válaszol — és válaszában sokszor 
éppen a fenti kívánalmakat indokolja — az 1973-ban megjelent 4. füzet, a Közművelődési 
könyvtárak és használatuk című jelentés, amely a szakirodalom elemzésén, számos könyv
tárlátogatáson, kilenc könyvtári hatóság 43 önálló épülettel rendelkező könyvtárában 
végzett olvasói felmérésen (és egy kiegészítő, Anglia és Wales minden heti 10 óránál hosz- 
szabb nyitvatartású könyvtárára kiterjedő és a könyvtárépületre vonatkozó felmérésen) 
alapul.

összefoglaló eredményeit — rácsodálkozás vagy ismerősként üdvözlés, megismerés 
vagy összevetés céljára -  érdemes áttekinteni. Az átlagos angol közművelődési könyvtárat 
tehát legtöbben a 65 év feletti és az 5 -1 4  év közötti korosztályból használják, nők töb
ben mint férfiak. A munkaviszonyban álló (alkalmazott) könyvtárhasználók többsége a 
központi szerepkörű könyvtárakat használja, viszont a könyvtárhasználók képzettségi 
foka (az iskolai tanulással eltöltött évek száma) és a használt könyvtár mérete (nagysága, 
ellátottsága) között nincs összefüggés.
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Az összes könyvtárhasználó egyötöde nem otthonról jön a könyvtárba, a munka- 
viszonyban állók fele a munkahelyéről érkezik. A könyvtárlátogatók kétharmadának egy 
mérföldnél (kb. 1600 méter) kevesebbet kell a könyvtárig utazniuk, a könyvtárlátogatók 
felénél ez a távolság a 3/4 mérföldet sem éri el. A gyerekek és az idősebbek általában ke
vesebbet utaznak a könyvtárig. A könyvtárlátogatók közel fele gyalog, több mint egy- 
harmada személygépkocsival érkezik, és mindössze 5 olyan könyvtár volt, ahol az autós 
olvasók száma meghaladta a más módon érkezőkét. Az autóbusszal érkezők nagy része a 
központi könyvtárakhoz buszozik. A könyvtárba betérőknek több mint kétharmada nem 
csak a könyvtár miatt ’’van úton”, felük a bevásárlást köti össze a könyvtárba menéssel. 
A 14 éven felüliek egyharmada, a 15 éven aluliak háromnegyede nem egyedül jön a 
könyvtárba; a kölcsönzési idő nem látszik befolyásolni a könyvtárlátogatás gyakoriságát. 
Az összes könyvtárlátogatók kétharmada személyes okból, szórakozási (kikapcsolódási) 
céllal jön a könyvtárba, kevesebb mint egytized azok aránya, akik valamilyen tanfolyam 
látogatása, és valamivel még kisebb azoké, akik munkájuk miatt használják a közművelő
dési könyvtárakat. Akik mégis ilyen céllal jönnek, azok felének is csak egyik célja ez, a 
másik a már említett szórakozás.

A saját maguk számára kölcsönző olvasók kétharmada valamilyen érdekes regényt 
keresett, és bár a központi könyvtárakban a meghatározott kérés valamivel gyakoribb, 
az általános, a ’’valami érdekeset” kereső igény az abszolút jellemző. A könyvtárhaszná
lók egészének igen kis része veszi igénybe az újságokat, folyóiratokat (ezeknek is csak 
egyharmada jött kifejezetten értük). A 65 év felettiek kétszer annyian olvassák a könyv
tárban az újságot, mint más korosztályok. Hanglemezt -  az ezzel rendelkező könyvtárak
ban — a látogatók 5%-a kölcsönzött.

A kutatóhelyek nyújtotta lehetőséget mindössze egy könyvtárban használta ki a 
látogatók egytizeténél több olvasó. A kutatói olvasóhellyel rendelkező könyvtárak leg
többjében a használat lényegesen az egytized alatt maradt, azok száma pedig, akik saját 
könyveiket akaiják a könyvtárban használni, gyakorlatilag jelentéktelen.

A kiállítást rendező könyvtárak (a vizsgálat hetében mindössze 4 könyvtárban volt 
kiállítás) látogatói 7—12%-ának volt eleve szándékában a kiállítás megtekintése; akik tény
legesen látták a kiállításokat, jóval többen vannak.

A mozgókönyvtárakra elsősorban a háziasszonyok és az idősebbek számítanak, a 
mozgókönyvtár-használók nagy része a megálló 1/4 mérföldes körzetén belül lakik. Igen 
kis részük használja a mozgókönyvtárt nem csak szórakozási céllal, és több mint felük 
nem csak saját magának (egytizedük 5 éven aluli, egyötödük pedig 5 -15  éves gyerekek 
számára) kölcsönöz.

A központi könyvtárak használóinak egyharmada, az egyéb könyvtárak használói
nak egyötöde és a mozgókönyvtárak használóinak egyharmada használt az előző hónap 
folyamán más könyvtárat is. Más közművelődési könyvtárat használt az elmúlt hónap 
során a könyvtárhasználók egyharmada, a mozgókönyvtár-használók egytizede. Viszony
lag kevesen vannak, akik központi és kisebb könyvtárat is használtak egy hónapon belül; 
ezeknél a könyvtárválasztást inkább a kényelmi szempont, mintsem az állomány nagy
sága befolyásolta.

Könyvtári Figyelő 30(1984)2



172 Mohor J .

Végül néhány, már a könyvtártervezésre, a könyvtárak elhelyezésére közvetlenül is 
ható megállapítás: ha valaki nem a közvetlen közelében levő könyvtárat használja, nem 
másik kis könyvtárba, hanem a központi könyvtárba megy. Bár a központi könyvtárak 
használóinak jelentős része nem a könyvtár közvetlen környékéről érkezik, a központi 
könyvtár meglétével nem tekinthető az egész érintett terület könyvtári szempontból el
látottnak. A könyvtár vonzáskörét határozottan befolyásolják a földrajzi, topográfiai és 
útviszonyok, valamint a megszokott útvonalak.

íme a könyvtárhasználói szokások, a használatot befolyásoló tényezők Angliában, 
a hetvenes évek elején. És ime, maguk a közművelődési könyvtárak: 39%-uk más célra 
emelt épületben van, ezek 37%-a ötven évnél régebben épült. Az 1828 könyvtári célra 
készült épület 23%-a ötven évesnél öregebb, és ezek 31%-át (270 épületet) nem újítottak 
fel, nem alakítottak át a használatbavétel óta. A felmért — összesen 3052 — könyvtár kö
zel felében 5 és 15 ezer kötet közötti szabadpolcos kölcsönzési állomány van, 768 könyv
tár ötezer kötetnél kevesebbet, 693 könyvtár pedig 15 ezer kötetnél többet kínál hasz
nálóinak.

A fenti tények (és azok összetevőinek) részletes elemzése alapján a tanulmány szá
mos javaslatot tartalmaz; ezek közül (integrálási törekvéseinkre, alfáinkra, nevelési köz
pontjainkra gondolva) egyet -  bizonyságául annak, hogy a Library Information Series 
füzeteit lapozgatni nem tanulságok nélkül való —, hadd idézzünk. Az oktatási intézmény 
és a közművelődés közös könyvtára számos előnnyel járhat, de csak akkor, ha a körzet 
(vagy a község) valamely központi jellegű, forgalmas részén van, ha közvetlenül a fő köz
lekedési útvonalról közelíthető meg, ha a könyvtár a földszinten kap helyet, ha a kétféle 
használói igényt a tervezés egyaránt figyelembe veszi és ha a nyitvatartási nem csak az 
oktatás igényei határozzák meg.

A sorozat 6. kötetének borítója
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