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TENDENCIÁK A BRIT GYEREKEK KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSÁBAN
Szemle

UZSOKI ANDREA

Gyerekkönyvtárak

A mai értelemben vett gyerekkönyvtári szolgáltatások bevezetése Angliában körül
belül az első közművelődési könyvtári törvény életbeléptetése (1850) utáni időszakra 
tehető. Az ellátás általánossá válására az 1920-as, 1930-as években került sor. A fejlesztés 
üteme több évtizeden keresztül nagyon egyenetlen volt, napjainkra azonban szinte mind
egyik közművelődési könyvtár létrehozta gyerekszolgálatát. A gyerekek könyvtári ellátá
sának hazánkban elterjedt háromféle típusa (elkülönülő állomány, önálló részleg, önálló 
elhelyezés) lényegében megegyezik az angliai gyakorlattal. Ideális megoldásnak természe
tesen ott is a térben és állományban valamiképpen elkülönített, de a felnőttszolgálattól 
nem teljesen elszakított, azzal mindenképpen közös épületben való működtetést tartják. 
Legújabban nagy hangsúlyt helyeznek a ’’családi könyvtárhasználat” feltételeinek meg
teremtésére, vagyis olyan könyvtári övezetek kialakítására, ahol a szülők szemmel kísér
hetik lányukat, fiúkat, közösen választhatnak olvasnivalót stb. Az eleve hátrányt jelentő 
önálló elhelyezésre ma már egyre ritkábban és kizárólag kényszerhelyzetben kerül sor.

A modern gyerekkönyvtári szolgáltatások mind elméleti, mind gyakorlati részének 
megalapozásában úttörő szerepet játszó L. R. McColvin több mint húsz évvel ezelőtt 
fogalmazta meg a gyerekkönyvtárakkal szemben támasztandó két alapkövetelményt, 
nevezetesen az ingyenes használatot és a teljes szabadpolcrendszert. Ezek közül az első, 
a szolgáltatások térítésmentessége mindenhol meg is valósult; a dokumentumok szabad- 
polcos elhelyezésének korlátái — a sok esetben jelentkező helyhiány — azonban nemcsak 
hazánkban ismertek.

Az alapszolgáltatásokon, a kölcsönzésen és a helybenolvasáson kívül nagy hagyo
mánya van a különböző könyvtári rendezvényeknek: meseórák, gyakorlati bemutatók, 
színjátszás, bábjátékok, könyvtárhasználati játékok, nagyobb könyvtárakban barkácsolás 
és egyéb öntevékeny foglalkozások. Mindezek mellett újabban elterjedt a sokoldalúan 
felhasználható — általában a zenei,illetve a felnőtt részlegben elhelyezett, — audiovizuális 
dokumentumok és eszközök bevonása a gyerekkönyvtári munkába, bár az egyre gyako
ribb pénzügyi korlátozások a szigetországban sem ismeretlenek, s így néhol határt szabnak 
az ideális elképzelések megvalósításának. A rendezvények közül — különösen a téli idő
szakban — az ún. meseórák a legnépszerűbbek. Ilyen jellegű foglalkozásokra szinte min
den gyerekkönyvtárban sor kerül, sőt — követésre méltó gyakorlat! -  a könyvtár vonzás- 
körzetébe tartozó bölcsődékbe, óvodákba, a helyi gyerekkórházba, gyógypedagógiai inté
zetbe rendszeresen ”helyhez szállított” mesedélután is -  esetenként egyéb szolgáltatással
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is kombinálva — ma már általánosan elteqedt. A könyvtárnak a falain kívül nyújtott szol
gáltatásait a fentieken kívül az az újkeletű, amerikai mintára alapozott kezdeményezés is 
jellemzi, melynek lényege, hogy a könyvtár "kivonul" a lakótelepek környékére, a játszó
terekre, a nagyobb parkokba, tulajdonképpen egyfajta mozgókönyvtári ellátást való
sítva meg.

Az Egyesült Királyságban mind a 13 millió 14 éven aluli potenciális könyvtár- 
használó előtt — gyakorlatilag két éves kortól — nyitva áll a közművelődési könyvtár. 
A felső korhatár megállapítását is meglehetősen rugalmasan kezelik, sokszor a felnőttek 
— legtöbbször a kisebbeket kísérő szülők — is a gyerekrészleg használói: maguknak is válo
gathatnak olvasnivalót az általában külön polcon elhelyezett ifjúsági állományból (önálló 
ifjúsági részlegek csak elvétve találhatók), vagy a könyvtár által készített gyerekirodalmi 
bibliográfiákat ütik fel stb.

Az utóbbi időben a folyóiratellátással ellentétben javuló tendenciát mutató gyerek
könyvkiadás körülbelül évi 3000 új címmel bővíti a meglevő választékot. Ennek általában 
csak a felét ítélik könyvtári beszerzésre érdemesnek (figyelembe véve a könyv tartalmát, 
formáját, esztétikai értékét, árát stb.). A beszerzés szempontjából elutasított művek több
sége az ún. comics-ból tevődik össze. A képregény-"olvasás" jelensége és az ehhez ma már 
elválaszthatatlanul kapcsolódó borsos árak a magyar gyerekkönyvtárosok számára sem 
ismeretlenek. A lassan már fantasztikus méreteket öltő, sokak által elítélt képregény áradat
nak azonban — állítólag — az angol könyvtárak többsége ellenáll. (Ez nyilván nemcsak a 
"hasznos — nem hasznos" vitában született döntéstől függ, hanem egyúttal pénzügyi 
kérdés is.)

Amennyire vitatható a képregények hasznossága, annyira vitathatatlan az a tény, 
hogy a játékoknak a többi dokumentummal egyenértékű helyük, sajátos szerepük van a 
gyerekkönyvtárak szolgáltatásaiban. Úgy látszik, a mi gyerekkönyvtárosaink is angol 
kollégáikhoz hasonló következtetésre jutottak, amikor megvették az első mackót, kutyát, 
elkészítették az első bábokat. Elismerve azt, hogy a gyerekek egyes fejlődési szakaszaiban 
a játék alapvető fontosságú, s meghatározó szerepe van a környező világ felderítésében, 
az 1960-as évek végétől kezdődően olyan méretűvé vált az angol közművelődési könyv
tárak játékrészlegeinek fejlesztése, hogy az ilyen szolgáltatással rendelkező könyvtárak 
száma az 1980-as évek elejére több mint 800-ra bővült. A könyvtárak az említett részle
gek gazdag választékával alkalmazkodnak a különböző korú gyerekek eltérő igényeihez. 
A játékokat általában nemcsak helyben lehet használni, hanem kölcsönözni is lehet őket. 
Ez utóbbi szolgáltatás különösen nagy segítséget jelent azoknak a szülőknek, akik anyagi 
nehézségeik miatt — a játékok ára viszonylag magas -  az amúgy is hamar megúnt játékot 
egyébként nem tudnák beszerezni. Több könyvtár a tanítási szünetek alatt egész napos 
játékprogramokat is szervez. A játékok beszerzésénél külön gondot fordítanak a testi 
fogyatékos gyerekekre, és speciális szolgáltatásokat nyújtanak számukra (pl. házhoz
szállítás). Külön említést érdemel a skót börtönkönyvtárak érdekes kezdeményezése: 
néhány ilyen intézményben a gyerekek részére külön szolgálatot és ezen belül játékrészle
get hoztak létre, hogy a felnőttek biztos helyen tudják a beszélgetési idő alatt gyerekeiket.

Az általánosan elismert eredmények mellett a gyerekkönyvtárak játékszolgálata 
egyéb, nagy horderejű lehetőségeket is tartalmaz, nevezetesen az ún. "family library",
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azaz ”az egész család jár a könyvtárba” elvnek gyakorlati megvalósítását. A cél — feltéte
lezve a felnőtt- és gyerekszolgálat ideális kapcsolatát — több vetületben is realizálódhat. 
Egyrészt az egészen kicsi gyerekek számára is elfoglaltságot biztosít a gyerekszolgálat arra 
az időre, amíg szüleik a felnőttrészleg szolgáltatásait veszik igénybe; másrészt a könyvtár 
által nyújtott közös játéklehetőségek nagy vonzerőt jelenthetnek az egyébként nem 
könyvtárhasználó szülők számára is. Azok, akik rendszeresen elkísérik játszani gyereküket 
a könyvtárba, feltételezhetően akkor is vele mennek majd, amikor a gyerek már könyvet 
is használ, s ha mind a könyvtáros hozzáállásáról, mind a szolgáltatások színvonaláról jó 
benyomásokat szereznek, talán időközben maguk is könyvtárhasználóvá válnak.

Iskolai könyvtárak

Nemcsak a hazai könyvtárügyi szakemberek fejében született meg az a gondolat, 
hogy ”a gyermekek és az ifjúság könyvtári ellátása nem oldható meg kizárólag a közmű
velődési könyvtárak szolgáltatásai útján, hanem ezek mellett az oktatás korszerű igényei
nek megfelelő iskolai könyvtárak fejlett rendszerére van szükség. A fejlesztés során szer
vezett együttműködést kell megvalósítani a közművelődési és az iskolai könyvtárak 
között, . . .  ” . (Irányelvek a 18 éven aluli ifjúság könyvtári ellátásának javítására. Műve
lődési Közlöny, XV. évf. 24. szám, 1971. dec. 16. 392.p.) A közművelődési partnerintéz
ményeiknél jóval mostohább körülmények között működő angol iskolai könyvtárak fej
lesztésére is már jó néhány javaslat született.

A múlt század végén tömegesen létrehozott iskolai könyvtárak — egészen az 1940-es 
évekig — gyűjteményeiket szinte teljes egészében a közművelődési könyvtáraktól letétbe 
kapott dokumentumokra alapozták. A második világháborút követő években egyre több 
hivatalos közlemény látott napvilágot, hangsúlyozva a korszerű iskolai könyvtári szolgál
tatások szükségességét. Az 1944. évi oktatási törvénynek az alsó fokú oktatásra gyakorolt 
ösztönző hatása, valamint a gyerek- és ifjúsági irodalom ugrásszerű javulása következtében 
az iskolai könyvtárakkal szemben is új igényeket támasztott a társadalom.

Az 1960-as években elterjedt, ún. ’’school library resource centre” koncepció első
sorban azért jelentett előrelépést, mert az illetékes hatóságok — legalábbis egy ideig — 
a gyakorlati megvalósításhoz szükséges anyagi feltételeket is biztosították. Ez a ’’könyvtár 
mint forrásközpont” szemlélet lényegében nem jelent mást, mint azt, hogy a könyvtár 
feladata kibővül: a könyvön és folyóiraton kívül minden olyan egyéb dokumentumot és 
eszközt is gyűjt, megőriz, használtat és rajtuk keresztül információkat sugároz szét, ame
lyek már nemcsak a tananyag elsajátításához, hanem a pedagógusok szakirodalmi ellátá
sához és a rekreációs tevékenységekhez szükségesek. A lehető legteljesebb formai válto- 
zatosságú információhordozókat alkalmassá kell tenni mind helybenhasználatra, mind 
kölcsönzésre, mind kisebb és nagyobb csoportok foglalkozásaira. A tulajdonképpeni 
könyvtárat jelentő forrásközpont gyűjteményéből a tantermekben tartós letéteket 
helyez el.

A rosszabbodó gazdasági helyzet, valamint az egységes központi irányítás hiányá
nak következtében az 1970-es évek folyamán az iskolai könyvtárak fejlesztése lelassult.
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Mivel az illetékes minisztérium az oktatási-közművelődési szférának csak bizonyos kérdé
seivel foglalkozik, s a többit a helyi oktatási hatóságok feladatkörébe sorolja, az iskolai 
könyvtárügy helyzete megyénként, városonként más és más. Az iskolai könyvtárak ellátá
sa vagy a közművelődési könyvtárakra hárul -  s így a gyerekszolgálatokkal megvalósítan
dó együttműködés számukra létkérdés -  vagy ezt a feladatot az oktatási hatóságok kere
tein belül az utóbbi években létrehozott, un. iskolai könyvtári szolgálat (school library 
service) kapta meg. Ha a személyi és tárgyi feltételek adottak, óriási segítséget nyújtanak 
az iskoláknak, mivel szolgáltatásaik körébe tartozik a központi könyvbeszerzés, letétek 
kihelyezése, módszertani tanácsadás, bibliográfiák készítése stb. Mindezen erőfeszítések 
ellenére az iskolai könyvtár — amelyet általában a tantestület egyik tagja vezet — sok 
esetben nem képes megfelelni a mai követelményeknek.

Különösen a kisebb településeken elszomorító a helyzet; itt fiókkönyvtár híján az 
egész lakosság könyvtári ellátása az amúgy is nyitvatartási gondokkal küzdő iskolai könyv
tár feladata lenne. Úgy tűnik, hogy a Könyvtári Egyesület (Library Association) 1977-ben 
megjelentetett, az iskolai könyvtárak személyi feltételeit, állománygyarapítási, elhelye
zési, berendezési kérdéseit részletező korszerű irányelvei egyhamar nem valósulnak meg.

Akárcsak hazánkban, Angliában is, éppen a fent jelzett anyagi nehézségek csökken
tése reményében, többször kísérleteztek a közös iskolai és közművelődési könyvtári szol
gáltatások, a kettős funkciójú könyvtárak megteremtésével. Az új típusú intézményekhez 
fűzött remények azonban legtöbb esetben nem váltak valóra. Hol az együttműködés 
hiánya miatt, hol amiatt, hogy ami ideális helyiségnek és elhelyezésnek bizonyult egy 
iskolai könyvtár számára, az nem felelt meg a közművelődési könyvtári funkciók ellátá
sára és fordítva. Természetesen akadnak jó példák is, de ez a tendencia nem vált általá
nossá.
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