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A MAGYAR KÖNYVTARAK 
NEGYVEN ÉVE

KISS JENŐ

A cikk egy a magyar könyvtárügyet a külföldi szakközönség számára ismertető 
dolgozat történeti bevezetőjének a folyóiratközlés igényei szerint átdolgozott 
és rövidített változata.

A magyar könyvtárügy felszabadulás utáni fejlődésének áttekintését annak a meg
állapításával kell kezdenünk, hogy a magyar könyv- és könyvtári kultúra több évszázados 
gazdag történetének a két világháború közötti negyedszázada nem tartozik a kiemelkedő 
szakaszai közé. E korból gyengén fejlett könyvtári állapotokat örököltünk, és a háborús 
pusztítások még rajtuk is rontottak. A háborúban 19 könyvtárunk állománya teljesen 
elpusztult, a többi 80%-a pedig kisebb-nagyobb kárt szenvedett. Legfontosabb gyűjtemé
nyeink -  szerencsénkre -  súlyosabb veszteségek nélkül vészelték át a háborút. Az 6 állo
mányuk és működésük volt az örökség legértékesebb tétele. Ezen felül sok félbemaradt 
vállalkozásra és meg nem valósult tervre visszaemlékezve kellett a korszerű könyvtári 
rendszer kiépítéséhez hozzáfognunk.

A háborús aléltságból lábadozó termelés, kutatás, oktatás és az új társadalom épí
tésére készülő tömegek művelődése egyaránt könyvtári bázist követelt. Az 1948—49-től 
elindult szocialista társadalmi átalakulás programjává tette a tömegek művelődését. Műve
lődési forradalom bontakozott ki, amely a könyvtárakat is eszközei közé sorolta.

A korszak művelődéstörténetének későbbi krónikásai -  a történelmi távlat által is 
segítve — bizonyára pontosabban értékelnek és helyesebben mérlegelnek majd. A kor
társnak, aki maga is szemtanúja és részese volt ezeknek az eseményeknek, nehezebb a 
dolga. Mégis, arra az elmúlt négy évtized számára is elegendő távlatot ad, hogy a fejlődés 
nagyobb szakaszait elhatárolja, csomópontjait meghatározza.

Az egyes szakaszok lezárását -  egyben az újabb időszak kezdetét -  könyvtár
ügyünkben mindig egy-egy átfogó jogszabály jelöli, amelyhez valamiképpen — vagy a jog
szabály kiadását megelőzően, vagy azt követően — kapcsolódik a könyvtárosok országos 
tanácskozása. Ezek az önként adódó szakaszhatárok nagyjából alkalmasak is a könyvtár
ügyben történtek számbavételére, elrendezésére. Ha azonban a könyvtárügy és a társada
lom fejlődését összefüggésében nézzük, ha a könyvtári alakulások mögött a mozgatórugó
kat keressük -  mint majd látni fogjuk -  nem ilyen egyértelmű a jogszabályok és a kon
ferenciák jelentése és korántsem kézenfekvő a társadalmi és könyvtári események egymás
nak való ’’megfeleltetése” .
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A felszabadulás után legsürgősebb tennivaló a közművelődési könyvtárak létre
hozása volt, hiszen a Fővárosi Könyvtáron és hálózatán — amely Budapest ostromának 
befejeződését követően hamarosan megkezdte működését - ,  valamint néhány városi 
könyvtáron kívül az országban nem volt közművelődési könyvtári ellátás. 1947-ben
-  a Magyar Kommunista Párt kezdeményezésére -  a Népkönyvtárakat Szervező Országos 
Bizottság 1100 könyvcsomagot küldött szét a falvakba. 1948-ban a Vallás- és Közoktatás- 
ügyi Minisztérium szervezett 600 vándorkönyvtárat. Ezek az akciók, amelyeket nyilván 
a gyors segítés szándéka mozgatott, a korábbi ’’népkönyvtári” elképzelésekre emlékez
tettek, noha a koalíciós idők nyilvánosságra került könyvtárfejlesztési elképzelései sokkal 
korszerűbb, ma is időtálló elvekre (pl. letéti ellátás) építettek.*

1949-ben az Országos Könyvtári Központ népkönyvtári osztálya, majd a helyette 
létrehozott Népkönyvtári Központ már ilyenfajta elvek alapján fogott a könyvtárak szer
vezéséhez. Három év alatt 32 városban hozott létre körzeti könyvtárakat. (Elsőnek a 
veszprémi nyílt: 1949. április 4-én.) A falvak tőlük kapták a könyvet. A korábbi kísérle
tekhez képest újdonság volt, hogy a szervezésen kívül a falusi könyvtárak szakmai gondo
zása és ellátása is feladatuk lett. A szervező könyvtárosok maguk sem nagyon rendelkez
tek ugyan szakmai ismeretekkel (az országban alig volt szakképzett könyvtáros), a lelke
sedés azonban sok mindent áthidalt. A kor könyvtárosának a legfontosabb munkaeszköze 
a motorkerékpár volt, legfőbb módszere a siettetés. így sokszor bútorok nélkül kezdődött 
meg a munka. 1949 folyamán mindenesetre 471 falusi könyvtár jö tt létre. (Az első Mező- 
szentgyörgyön, április 24-én.) 1951-ben avatták a 2000-ik népkönyvtárat Balaton
szárszón. 1952-ben a 3000-iket, 300 kötetes állománnyal Széphalmon.

Az iram imponáló, még ha egy-egy akkori falusi népkönyvtár állománya 100-200 
kötetet vagy éppen füzetet tett is csupán ki. Dokumentálja a szándékot: az új rendszer 
könyvet, műveltséget is akar adni az embereknek, igaz eszméket juttat el az addig tőlük 
elzárt társadalomhoz. A korábbi falusi népkönyvtárak legtöbbje alkalmatlan volt a fel
adatra. Részben mert állománya szétszóródott a háborúban, részben mert ami megmaradt, 
tartalmilag volt retrográd. Sajnos azonban az új elképzelés a korábban működött olvasó
körök, gazdakörök, ipartestületek, egyesületek könyvtári ’’kezdeményei”-re sem épített. 
A mikrotársadalmi kötődés nélkül létrehozott falusi könyvtárak nagy része ezért hosszú 
ideig — gyakran mindmáig — idegen test maradt, nehezen ’’szervült” az adott közösségbe.

A szakszervezetek korábban is feladatuknak tartották tagjaik művelődését. Ezért
— élve az új társadalom nyújtotta lehetőségekkel - ,  az állami szerveket megelőzve fogtak 
hozzá a könyvtáraik létesítéséhez. Mégpedig egyenesen az üzemekben, mivel most már 
itt is szabadon szervezkedhettek. Átvéve a néhány gyári közművelődési könyvtárat és fel
használva saját tapasztalataikat, 1947-ben kezdték meg a szakszervezeti üzemi könyvtárak

•SEBESTYÉN Géza: Az 1947. évi könyvtári törvénytervezet,- Könyvtártudományi tanulmányok 
1968. Szerk. Kovács Máté és Rácz Aranka. Bp. 1968. 581 -612 .p.
SEBESTYÉN Géza: Falusi könyvtáraink = Új Szántás. 1947. 2.sz. 101-104.p.
SZATHMÄRY Lajos: Népkönyvtáraink = Uj Szántás. 1947. 2.sz.
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létrehozását. Arra törekedtek, hogy lehetőleg minden munkahelyen, műhelyben, akná
ban legyen egy-egy kis könyvgyűjtemény (ezt ösztönözte a SZOT Elnökségének 1951-es 
határozata is), csakhogy a munkások minél könnyebben könyvhöz jussanak. 1952-ben 
már több mint hat és félezer szakszervezeti könyvtár működött átlagosan 450 kötetes 
állománnyal, majdnem félmillió olvasóval.

A tudományos és szakkönyvtárak a romok eltakarítása után szinte azonnal meg
kezdték működésüket. A már említett Országos Könyvtári Központ, amelyet 1945 végén 
az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ jogutódjaként hoztak létre, elsősorban 
ezek fejlesztésével, a központi szolgáltatások (központi katalógusok, könyvtárközi köl
csönzés, nemzetközi csereszolgálat stb.) felújításával és bővítésével foglalkozott.

A különféle értelmiségi rétegeket tömörítő társadalmi szervek -  szervezetek már 
1947-ben megpróbálkoztak egy újfajta tájékoztató tevékenység, a dokumentáció meg
honosításával is. A műszaki és mezőgazdasági szakágakban néhány referáló lap látott nap
világot. A szervezett dokumentációs munka az Országos Dokumentációs Központ és öt 
szakmai (műszaki, mezőgazdasági, orvosi, gazdasági és könyvtári) dokumentációs központ 
létrejöttétől (1949) datálható. Ebben az évben 130 iparvállalatnál alakult műszaki könyv
tár. Az újonnan alapított szakegyetemeken (közgazdasági -  1948, vegyipari -  1949, 
nehézipari -  1951) könyvtárakat is szerveztek. Az Országgyűlés addig zárt könyvtárát 
1951-ben megnyitották a nyilvánosságnak. Ugyanebben az évben több kisebb könyvtár 
összevonásával alakították ki az Országos Mezőgazdasági Könyvtárat, a következőkben 
pedig -  a Központi Technológiai Könyvtár és a Műszaki Dokumentációs Központ össze
vonásával -  az Országos Műszaki Könyvtárat. Ezzel a műszaki ágazatban elsőként kapcso
lódott össze szervezetileg a szakkönyvtár és a dokumentációs-szaktájékoztató tevékenység.

A korszak egyik fontos — azóta is vitatott és teljesen még ma sem befejeződött -  
vállalkozása annak a 4,5—5 millió könyvnek a begyűjtése és újraelosztása volt, amely 
részben a veszélyeztetett, részben az államosított könyvtárak (megszűnt egyesületek, 
főúri kastélykönyvtárak, 70 rendház, 53 szerzetesi iskola, az államosított könyvkiadók 
raktára) állományából keletkezett. Bár az akció szervezői a kor nem éppen kedvező körül
ményei közepette igyekeztek e művek megmentésében és újra-elhelyezésében a szükséges 
gondossággal eljárni, és bár a nagy központi gyűjtemények, elsősorban a nemzeti könyv
tár, de még a megyei és városi könyvtárak is, számottevő mértékben gazdagodtak általuk, 
ma úgy látjuk, hogy a három ismert műemlékkönyvtárnál (Keszthely, Zirc, Gyöngyös) 
többet kellett és lehetett volna helyben tartani.*

A könyvtárak számának gyors növekedésével egyidejűleg gondoskodni kellett a 
szakmai feltételekről is. 1949-ben a budapesti tudományegyetemen megindult a felső
fokú könyvtárosképzés. A szakemberhiány enyhítésére öthónapos iskolát és különféle 
tanfolyamokat szerveztek, majd 1951-ben a budapesti Pedagógiai Főiskolán is megkezd
ték a könyvtárosképzést. 1951 júniusában megindult a könyvtárosok havi folyóirata, a 
Könyvbarát, amely fő feladatának ugyancsak a szakismeretek, és az aktuális tennivalók 
ismertetését tekintette.

’ HORVÁTH Viktor: Könyvek és könyvtárak államosítása Magyarországon. 1949 1960. = Az Országos 
Széchényi Könyvtár Évkönyve 1974-1975. Bp. 1978. OSzK 133-261.p.
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1952 novemberében ülésezett a magyar könyvtárosok 1. országos konferenciája. 
Az előadásokban és a vitában elsősorban az év májusában a könyvtárügy fejlesztéséről 
hozott minisztertanácsi határozat végrehajtásáról volt szó. A konferencia egész menete, 
mondanivalója jellemző a kor politikai és kulturális levegőjére. Az ”50-es évek könyvtár
ügyét” nem lehetne találóbban jellemezni, mint magával a konferencia vitáját tartalmazó 
kis füzettel. Korszakos eredmények és erőltetett "ideologizálások” éppen úgy keverednek 
benne, mint a korszak könyvtárügyében.

A konferencia a könyvtárügy egységét volt hivatott dokumentálni, de ebbe az egy
ségbe a nemzeti könyvtár, vagy egy-egy országos jelentőségű szakkönyvtár csak mint a 
’’tömegkönyvtárak” segítője, kiszolgálója, ajánló bibliográfiával ellátója ’’fért bele”. 
Az egységre törekvés helyes elvét túlhajtva, a korszak egyformára kívánta alakítani a 
könyvtárakat. Paradoxonnak látszik, de csak a korszerű és a groteszk imént említett 
szimbiózisát tanúsítja, hogy mindennek ellenére számos ma már teljesen természetes 
központi szolgáltatás, intézmény éppen 1952-től számítja alapítását (pl.: az OSZK köz
ponti szolgáltatásainak nagy része, a Könyvtárellátó, a nemzeti könyvtár módszertani 
’’ágazata” stb.). Az 1952-es minisztertanácsi határozatban kitűzött legfontosabb feladat 
a közművelődési könyvtárhálózatok, a megyei és a járási könyvtárak létrehozása volt.

A konferencia történelmi jelentőségét igazában a felsorolt pozitív kezdeményezések 
jelzik, noha vakvágányai is hosszúnak bizonyultak, s nehéz volt visszafordulni róluk. 
A könyvtárak társadalmi megbecsülésének kinyilvánításáért cserébe állandó és meddő 
olvasótoborzási kampányokat, "lakkozásokat”, statisztikai szépítéseket kellett vállalni.

Az új magyar könyvtárügy kiépítéséhez -  mint a konferencián is többször szó esett 
róla — a fordítások és néhány tanulmányút által (hiányosan) közvetített szovjet könyvtári 
gyakorlat volt a példa, sajnos már a lenini könyvtárpolitikai elvektől eltávolodott változa
tában. Hatása így is termékenyítő volt a magyar gyakorlatra nézve, bár tapasztalatainak 
kizárólagos példává tétele elzárt bennünket saját haladó örökségünktől, nevezetesen a 
Magyar Tanácsköztársaság példamutató könyvtárpolitikai elképzeléseinek hasznosításától. 
A Tanácsköztársaság még köztünk élő könyvtárügyi vezetői (pl.: Kőhalmi Béla, Dienes 
László) sem tudták érvényesíteni korábbi elképzeléseiket. Jellemző módon a Tanács- 
köztársaság könyvtárpolitikai dokumentumai is csak annak 40. évfordulójára jelentek 
meg. Hazai példaként, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szolgált, csakhogy ez a minta 
magán viselte a 25 éves ellenforradalmi korszak nyomait, meglehetősen messzire került 
az alapító elveitől, miközben a dogmatikus művelődésirányítás időnként a maradék 
’’nyomelemeket” is nehezen tolerálta.

Az 1952-es minisztertanácsi határozat a közművelődési könyvtárak szervezetét a 
közigazgatási beosztáshoz igazította. A körzeti könyvtárak és a régebbről megmaradt 
városi könyvtárak összevonásával megyei (elsőként a békéscsabai nyűt 1952. március 
9-én, utolsóként a Pest megyei december 31-én), illetve járási könyvtárakat hoztak létre. 
Ezek a helyi lakosság közvetlen ellátásán kívül az ekkor szervezett hálózatok központjai, 
illetve alközpontjai lettek. A falusi könyvtárakat irányító központok munkatársai ettől 
kezdve nemcsak szervező, hanem gyakorlati könyvtári, olvasószolgálati miinkát is végez
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tek. Az így szerzett ismeretek birtokában már jobban, tényleges tapasztalatokra építve 
tudták segíteni a társadalmi munkás falusi könyvtárosokat. A könyvtárak anyagi 
szükségleteiről való gondoskodást (helyiség, berendezés) a tanácsok feladatává tették, de 
a falusi könyvtárak ezután is a megyétől, járástól kapták letétként könyvanyagukat.

A megyei könyvtárak 1952-ben, a járásiak (a tervezett 1954 helyett) 1960-ig alakul
tak meg. A következő 6 -8  évben minden településen megszervezték a falusi könyvtára
kat. Ez formálisan teljessé tette ugyan az ellátást, de a pár száz kötetes (1954-ben 7—800 
kötet volt az átlagos állomány) kis könyvtáraktól csak az elemi olvasási igény kielégítését, 
illetve felkeltését lehetett elvárni. Az erőt lekötötte a szervezés, a szolgáltatások színvona
lát meghatározták az adottságok. A kor szektás, dogmatikus politikájához igazodó iroda
lom-, kiadás- és könyvtárpolitika együtt szabta meg, hogy mi kerülhetett a könyvtárak 
állományába, hogyan és mihez juthattak az olvasók.

Egyfelől irodalmunk és a világirodalom klasszikus alkotásai ekkoriban váltak köz
kinccsé, másfelől azonban a klasszikusok körét leszűkítették, sok értékes alkotót kizártak 
belőle. A könyvtárakat ezzel párhuzamosan egyes kortárs szerzők gyenge fércműveinek 
és a szovjet szerzők válogatás nélkül (másként szólva: a személyi kultusz követelményeit 
kielégítő válogatásban) fordított alkotásainak többespéldányai árasztották el. Ismeret
terjesztés címén gyakran naiv vagy káros brossurák, a kor hibás politikája mellett agitáló 
kiadványok töltötték meg a polcokat. A korabeli tömegkönyvtár olvasószolgálati (ez sem 
helyes kifejezés, hiszen tilos volt ”az olvasó uszályába kerülni” , tehát őt szolgálni is) 
munkáját valamiféle mesterkélt arisztokratizmus jellemezte. A szórakozás és szórakozta
tás mint könyvtári funkció fel sem merült, az olvasás az ideológiai fejlődés érdekében 
vállalt kötelezettség lett, amelynek eredményei azonnal termelési százalékokban jelent
keztek (legalábbis ezt kellett dokumentálnia a kor ’’élenjáró” könyvtárosainak). Ilyen 
feltételekkel és körülmények között kellett és mégiscsak lehetett az embereket olvasónak 
megnyerni. Az erőfeszítéseket mutatja, hogy 1955-ben már 850 000 olvasójuk volt a 
tanácsi könyvtáraknak, akik 18 millió kötetet kölcsönöztek.

Ebben az időszakban a szakszervezeti könyvtárak meglehetősen szétaprózták állo
mányukat. Több könyvükkel lényegesen kevesebb olvasót láttak el és ’’csak” 7,7 millió 
könyvet kölcsönöztek. A magyarázat egyszerű: könyvtáraik majdnem háromnegyedének 
500 kötetnél kisebb volt az állománya. A hálózatok szervezéséhez később fogtak hozzá, 
mint a tanácsok könyvtárai (ezt 1955-ben határozta el a SZOT), de attól kezdve követke
zetesebben igyekeztek kiaknázni a szervezet előnyeit, ú.i. a kiskönyvtárak ellátását telje
sen a letéti rendszerrel oldották meg, a hálózattá szervezés pedig helyenként együtt járt 
az ésszerű összevonásokkal. Sajnos, nem általánosan. A szakszervezetek túlhajtották az 
elvet, hogy minden munkahelyen legyen könyvtár: a néhány személyt foglalkoztató 
postahivatalokban, boltokban, 1KV kirendeltségeken is ’’könyvtárat” hoztak létre, ezáltal 
is növelve a felesleges párhuzamokat. Az ötvenes évek szakszervezeti könyvtára egyébként 
semmiben sem különbözött tanácsi fenntartású társától.

A szakkönyvtárügyben a legjelentősebb változás az üzemi műszaki könyvtárak 
megszervezése volt. Erre az illetékes ipari minisztériumok 1953-ban adtak ki utasításokat. 
1954-ben megalakult az első iparági dokumentációs központ, az Építésügyi Minisztérium 
Dokumentációs és Nyomtatványellátó Vállalata.
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Az 1953-ban létesült Országos Könyvtárügyi Tanács feladata -  valamennyi könyv
tártípus legjobb szakembereinek összefogásával -  az irányító hatóság tanácsokkal való 
támogatása, az egységes könyvtári szervezet kialakításának segítése lett.

111.

Az I. országos könyvtáros konferencia a szocialista könyvtári fejlesztés kezdetét 
jelentette, a II. (1955) — noha a könyvtári törvény előkészítését szolgálta — az első fejlő
dési szakasz végét. Ha köztörténetünk eseményeihez viszonyítunk, mindkét könyvtárügyi 
nagyrendezvény kicsit megkésett. A szocialista fejlődés a társadalmi élet más területein 
korábban kezdődött, 1952-ben már problematikus vonásai is kiütköztek. 1956 a könyv
tárügy fejlődésében évtizedeken keresztül a pozitív példa, holott az ország életében a 
megrázkódtató trauma.

Az 1956 márciusában elfogadott 5. sz. törvényerejű rendelet (hiszen végül is az jett 
a várt törvény helyett) és a végrehajtásáról intézkedő minisztertanácsi határozat ez a 
magyar könyvtári rendszert két évtizedre meghatározó és irányító jogszabály-kettős 
szellemében és előírásaiban tulajdonképpen az ötvenes évek unifikáló gondolkodásmódját 
és rendjét követi. A szabályozás felöleli a könyvtári rendszer egészét a nemzeti könyvtár
tól a szakfelügyeletig, a könyvtárak létesítésétől és a könyvtárosok kinevezésétől a nem
zetközi könyv- és kiadványcseréig. Kodifikálja a hálózati rendszert, és ahol csak lehet, a 
felügyeleti-fenntartási struktúrához igazodik. Ezzel akarva-akaratlanul a szocialista könyv
tárügy szinte kizárólagos együttműködési formájává tette a hálózatot.

A dokumentációt a tvr. szervezetileg összekapcsolta a szakkönyvtárüggyel. Ez egy
felől pozitív fejleménynek látszik, hiszen a szakkönyvtári munkának új értelmet, a doku
mentációnak pedig társadalmi helyet adott, másfelől viszont azt is kifejezte, hogy az 
ideológiailag (oktalanul) gyanúsítgatott információügy ily módon mintegy ellenőrzés alá 
került. Arról is tanúskodott ez a megoldás, hogy társadalmunk akkor nem tudott vagy 
nem kívánt többféle ellátási formát tolerálni. Mivel az információügy ezt a megoldást 
sérelmezte, több kár származott belőle, mint haszon.

Az iskolai könyvtárak kérdésében ugyan már 1952-ben elkezdődött a széles alapo
zás és az 56-os tvr. is megerősítette ezeket az elveket, a megvalósításhoz szükséges feltéte
lek azonban mindmáig nem jöttek maradéktalanul létre. Mindenesetre az oktatásügy is 
sérelmesnek tekintette a tvr. külső beavatkozását, ami az oktatáscentrikus irányítók és 
vezetők számára elegendő fogódzót adott mindenféle konzervatív pedagógiai és szakmai 
elzárkózáshoz, nem egy esetben másutt kialakult célszerű megoldások terjedésének meg
akadályozásához.

Az 1956. évi 5. sz. tvr. ha valamelyest későn született is és túl hosszú ideig volt is 
érvényben, végereményben pozitívan hatott a könyvtárügy fejlődésére. Először vázolta fel 
az egységes szocialista magyar könyvtárügy kereteit, amelyek ha kissé merevnek bizonyul
tak is, alkalmasak voltak a továbbfejlődésre, sőt egyenesen serkentették a fejlődést. 
Az említett negatív hatások hosszabb távon jelentkeztek, és a végrehajtáson dolgozók 
hibái — beszűkítő és merevítő értelmezései -  is hozzájárultak kialakulásukhoz.
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A következő országos tanácskozásig másfél évtized telt el. Ezalatt -  mivel az ország 
megszabadult a dogmatikus politikától és a társadalom fejlődésében, a gazdasági életben 
is új szakasz kezdődött -  a könyvtárügyben szintén jelentős változások következhettek 
be. 1959-ben a falusi könyvtárakat ’’tanácsosították”. A helyi tanácsok akkortól könyv
tári kiadásokat tervezhettek költségvetésükben. Ez az intézkedés gyökeres változást jelen
tett a korábbi hazai közművelődési könyvtári törekvésekhez képest. A megnövekedett 
könyvbeszerzési keretek mennyiségileg és minőségileg egyaránt javították az ellátást. 
A kis falvak ellátásában azonban a javulás átmenetinek bizonyult.

1960-ban átlagosan 624 kötet könyv jutott 1000 lakosra a tanácsi könyvtárak 
állományából. A következő 5 éves terv végére 1200 kötetet tűztek ki célul, és a tanácsok 
-  társadalmi erőforrások mozgósításával is -  ezt elérték. A rákövetkező tervciklus célját 
(1800 kötet) ugyan nem sikerült maradéktalanul teljesíteni, de megközelíteni igen. 
(1970-ben 1718 kötet jutott 1000 lakosra.)

Az 50-es évek végén differenciáltabb állománygyarapítási gyakorlat kezdett érvé
nyesülni. Az 1958-ban új alapokra helyezett művelődéspolitika nyitottabb könyvkiadást 
eredményezett. Rendre megjelentek a kortárs világirodalom addig hozzáférhetetlen fontos 
alkotásai, színvonalas ismeretterjesztő művek láttak napvilágot a különböző tudomány
ágakban, áramlani kezdtek a magyar klasszikusok életműsorozatai. Megélénkült a kortársi 
magyar irodalom, s ez stílusban, felfogásban a korábbinál lényegesen nagyobb választékot 
és változatosságot produkált. Volt tehát miből választani. Törzsállomány jegyzékek, 
mintakatalógusok segítették az egyes könyvtártípusok állománygyarapítását, 1964-ben 
megindult az Uj Könyvek, s a növekvő számú szakképzett könyvtárostól támogatott 
irányító szervek igyekezete is azt célozta, hogy az egyes könyvtárak szervesen fejlesztett, 
a maguk szintjén az emberi kultúra teljességét megtestesítő gyűjteményre tegyenek szert. 
Ekkortájt kezdődött a kézikönyvtárak kiépítése, a prézensállomány gyűjtése is. A hatvanas 
években különösen a városi könyvtárak fejlődése volt rohamos. A helyismereti tevékeny
ség meghonosodásával, a zenei részlegek kifejlesztésével, a szakkönyvtárak szolgáltatásai
nak szétsugárzásával mindinkább városuk-megyéjük alapvető közművelődési intézményei
vé váltak. 1958-tól kezdve, amikor a békéscsabai megyei könyvtár áttért a szabadpolcos 
rendszerre, csakhamar általános lett ez a megoldás, és folyamatosan emelkedett az olvasó- 
szolgálat színvonala.

Az alapításuk óta szükségelhelyezésben szorongó városi és megyei könyvtárak épü
leteinek korszerűsítésére, esetenként új épület emelésére is sor került. Mivel az 1958-59- 
ben kezdődött első könyvtárépítési hullám az említett minőségi áttörések után tetőzött, 
az újonnan emelt könyvtárak -  ha méreteikben azóta egyiküket, másikukat ki is nőt
tük - ,  többségükben ma is korszerűnek tekinthetők. (Pl. Budapesten a Liszt Ferenc téri 
gyermekkönyvtár, a kaposvári és a tatabányai megyei könyvtár.) A tanácsok egyre több 
lehetőséget találtak új könyvtárak építésére, a régiek kisebb-nagyobb korszerűsítésére a 
falvakban is. Az eddigi iskolai tantermekben, tanácsházak folyosóin szorongó falusi 
könyvtárak kétharmada önálló, bár nem mindig e célra épült és nem mindig eléggé kor
szerű helyiséget kapott.

A szakszervezeti könyvtárak hálózati keretei 1962-63-ra alakultak ki. Megnöveke
dett anyagi lehetőségeik -  itt az üzemek járultak hozzá fejkvóta szerint a fejlesztéshez -
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párosulva a letéti ellátás előnyeivel, a korábbinál nagyobb választékot és frissebb könyv
anyagot eredményeztek. Sokat segített az is, hogy 1952 óta 2600 apró könyvtár meg
szűnt, beolvadt a nagyobbakba, ami akkor is eredmény volt, ha ezek nagy része a későb
biekben ’’újraalakult” . 1959-ben a SZOT együttműködési megállapodást kötött a Műve
lődésügyi Minisztériummal. Ez, ha még nem is a kívánatos mértékben, ösztönözte a két 
közművelődési könyvtártípus együttműködését. A kettős -  a lakóterületi és a munka
helyi -  ellátás elvét a megállapodás érintetlenül hagyta, sőt a létező párhuzamosságok fel
számolása, illetve a fejlesztési tervek előirányzott összekapcsolása is csak vontatottan és 
hézagosán történt meg — mindkét oldali elfogultságok miatt. A szakszervezeti könyv
tárakban is növekedett a szakképzett könyvtárosok száma, és ezáltal javult a munka 
színvonala.

A tudományos és szakkönyvtárak tekintetében a könyvtári törvény rögzítette a 
hálózati rendszert, és rájuk bízta a dokumentációs tevékenységet. Ennek alapján szabá
lyozták először 1958-ban a szakkönyvtárak gyűjtőköri rendszerét. Abból az elvből ki
indulva, hogy minden tudományág legfontosabb irodalmát gyűjtsék valahol az országban, 
de a felesleges párhuzamokat lehetőleg mégis elkerüljék, valamennyi tudományág számára 
kijelöltek egy-egy alapkönyvtárat. Ezek vagy országos szakkönyvtárak lettek, amelyek a 
teljesség igényével tartoztak gyűjteni egy-egy átfogó tudományterület (pl.: a műszaki 
tudományok) hazai termését és legfontosabb külföldi kiadványait, vagy tudományági 
szakkönyvtárak. Ez utóbbiak lettek egy-egy szűkebb gyűjtési terület (pl. a bányászat) leg
jelentősebb hazai gyűjteményei. A könyvtári tvr.-re hivatkozva szerveztek meg két, eddig 
hiányzó országos szakkönyvtárat: a pedagógiait 1958-ban, az orvostudományit pedig 
1960-ban.

Igen jelentős változáson ment át ebben az időben e könyvtárak belső munkája is. 
A kutatás, az oktatás, az ipari és mezőgazdasági termelés igényei megkövetelték a belső 
munkaszervezés korszerűsítését, a hatékonyabb munkamódszerek bevezetését. (A problé
mák tisztázását segítették az olyan országos tanácskozások, mint az egyetemi könyvtáraké 
1959-ben, az orvosi könyvtárosoké 1963-ban stb.) A legjelentősebb e vonatkozásban a 
korszerű tájékoztatási módszerek terjedése. Az egész tájékoztatási munkának mindinkább 
alapot adott a nemzeti könyvtár által kezdett bibliográfiai program. Az 1961. évi országos 
bibliográfiai konferencia ajánlásai alapján fokozatosan kiépült minden fontosabb tudo
mányág bibliográfiai rendszere. Kurrens szakbibliográfiák mellett retrospektív össze
foglalások is készültek.

A könyvtári tvr., mint már szó volt róla, a könyvtárakhoz kapcsolta a tájékoztatási 
(dokumentációs) tevékenységet, de az élet ezúttal is túllépett a jogszabályokon. A világ
szerte jelentkező ’’információrobbanás” nálunk is éreztette hatását. A potenciális fel
használók egyre kevésbé érték be a könyvtárak nyújtotta szolgáltatásokkal. 1962-ben az 
Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ a Művelődésügyi Minisztérium
tól az akkor alakult Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság felügyelete alá került. (A Mű
velődésügyi Minisztérium ’’válasza” : az OKT nevét és feldatkörét kibővítette a dokumen
tációval. így lett OKDT.) Az OMKDK ettől kezdve tevékenységét fokozatosan bővítette 
(gyorsindexek, témadokumentációk stb.)
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A helyzet a műszaki és gazdasági területeken megfordult. Az ipart és mezőgazdasá
got irányító minisztériumok, nagyüzemek, kutató és tervező intézetek egyre-másra hozták 
létre tájékoztatási intézményeiket, amelyeknek a szakkönyvtár csak része - igaz, hogy 
igen fontos része lett. önmagában ez a tény is kritikáját jelentette a könyvtárak eddigi 
tevékenységének. 1967-ben kormányhatározat intézkedett az országos információs rend
szerről. A tájékoztatást korábban végző könyvtárak vagy kis dokumentációs intézetek 
egész sora (Építésügyi Tájékoztatási Központ, AGROINFORM, Kohó- és Gépipari Minisz
térium Műszaki Tudományos Tájékoztató Intézete) és elsősorban az Országos Műszaki 
Könyvtár és Dokumentációs Központ alakult gyors ütemben több száz fővel dolgozó 
tájékoztatási üzemmé.

A könyvtári munka színvonala valamennyi könyvtártípusban emelkedett, mind 
korszerűbb eljárások, munkamódszerek honosodtak meg. Az eredményeket dokumentálja 
és az igényeket jelzi, hogy 50 év után újra a nemzetközi színvonalnak megfelelő hazai 
könyvtártani mű született: Sallai István és Sebestyén Géza tollából ”A könyvtáros kézi
könyve”. Tíz év alatt két kiadást ért meg.

Még az 50-es évek elején megindult a könyvtári munka szabványosítása. Általánossá 
vált az ETO használata a közművelődési és szakkönyvtárakban egyaránt. (Négy rövidített 
kiadása jelent meg, illetve időről-időre új füzetek közzétételével korszerűsödik a teljes 
-  hivatalos -  kiadás.) A hagyományos könyvtári munkaágakba lassan behatolt a modern 
technika. Teijedtek az olyan eszközök, mint a mikrofilm és mikrofümlap, a különféle 
gyorsmásoló berendezések, a lyukkártya, sőt helyenként (elsősorban az újonnan alakult 
tájékoztatási intézményekben) kísérletek kezdődtek a számitógépes visszakereső rendsze
rekkel. A raktári rendszer korszerűsödése együtt járt a tömör raktározás terjedésével, 
különösen mióta hazai cég is gyárt ilyen berendezéseket.

A szakmai színvonal emelését szolgálták a könyvtárakkal kapcsolatos elméleti kuta
tások, vizsgálatok és az arról való gondoskodás, hogy az így nyert ismeretek érvényesülje
nek a gyakorlati munkában. A felszabadulás után szervezett könyvtári központok feladata 
nemcsak új könyvtárak alapítása volt, hanem a szakmai-módszertani szolgáltatás biztosí
tása is. Ebben az időszakban a nemzeti könyvtár feladataként intézményesültek a köz
ponti módszertani tennivalók. Az 1959-ben szervezett Könyvtártudományi és Módszer
tani Központ feladata lett a hazai és nemzetközi tapasztalatok gyűjtése, feldolgozása, a 
könyvtári kutatások szervezése, fejlesztési javaslatok kidolgozása, a szaktanácsadás és a 
szakmai szolgáltatások nyújtása. Lapja, a Könyvtári Figyelő a 60-as évek közepétől túl
nyomórészt eredeti közleményeket publikál.

A képzési rendszer a 60-as években új formákkal bővült és stabilizálódott. Az egye
temen a nappali mellett esti és levelező képzés is indult, majd megoldották a más szakon 
végzettek kiegészítő képzését. 1959-ben indult a máig is nosztalgiával emlegetett 2 és fél
éves szaktanfolyami képzés, majd a tanítóképzőkben a népművelő-könyvtár szak.

Segítette a fejlődést a húsz év alatt felnőtt fiatal könyvtárosnemzedék, amely fogé
kony volt az újra, serkentették a nagy lehetőségek. A célok érdekében az egész könyv
táros társadalmat sikerült mozgósítani. Ezt segítette elő az 1956 óta újra működő Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete.
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IV.

A magyar könyvtárosok felszabadulás utáni tanácskozásai közül egyet sem tartottak 
annyira ’’idejében”, mint az 1970 decemberében rendezett 111. országos könyvtárügyi 
konferenciát. A könyvtárak fejlődésében az 1956-os tvr.-t, illetve az 1958-as művelődés- 
politikai irányelveket követő években felhalmozódott eredmények lehetővé, a hat
vanas évek közepén megpezsdült társadalmi-gazdasági mozgások szükségessé tették a 
tennivalók újragondolását, a könyvtárügynek a társadalmi változásokhoz-követelmények- 
hez való hozzáigazítását. A könyvtárak ezúttal frissen, idejében reagáltak a társadalmi 
kihívásra. Az elképzelések felülvizsgálata már korábban megindult. A közművelődési 
könyvtárügyben pl. 1968-ban az OKDT békéscsabai ülésén nyilvános vitában csaptak 
össze a népkönyvtári irányú fejlődést továbbvinni akarók (leginkább a hivatal képviselői) 
és a közművelődési könyvtárügyet az általános nyilvános könyvtári elgondolás jegyében 
megújítani kívánók. Ez utóbbiak korszerűbb elveit fogalmazta meg azután az Országos 
Népművelési Konferenciára (1970) készült tanulmány is.*

Az 1970 decemberében tartott tanácskozás tehát nem nélkülözte az előzményeket 
és másfél évtized mérlegét vonta meg. A könyvtárosok elképzeléseit szembesítette a fel
használók igényeivel (igényelemzések, vizsgálatok előzték meg, a kutatók, oktatók, gaz
dasági vezetők képviselői vettek részt a vitában stb.), és így jelölte meg a következő idő
szak fejlesztési tennivalóit, valamennyi könyvtártípusban és a könyvtári munka minden 
ágában.

A konferencia ajánlásai a könyvtár- és tájékoztatásügyet egymással összefüggő, 
egymást kiegészítő intézmények és tevékenységek egységes, integrált rendszerének téte
lezték fel. A könyvtárak közötti munkamegosztást és együttműködést magasabb szintre 
kívánták emelni, új típusú, kooperációs munkamegosztáson alapuló könyvtárközi kap
csolatokat javasolva. Ott, ahol e tevékenység könyvtári keretekben nem látható el, a 
konferencia elismerte a külön tájékoztatási szervezet létrehozásának jogosságát, de alap- 
követelménynek tekintette a két tevékenység összhangjának biztosítását. Szükségesnek 
ítélte a hálózati szervezet korszerűbb értelmezését és a hálózati központok módszertani, 
koordinatív és szolgáltató tevékenységének erősítését igényelte. Azt javasolta, hogy az 
általános gyűjtőkörű könyvtárakat, elsősorban hálózati központjaikat (megyei, városi 
könyvtárak) a szorosan vett közművelődési feladatok mellett a tudományos munkára és 
tájékozódásra is alkalmas nagykönyvtárként fejlesszék tovább, és azok a regionális ellátás
ban is vállaljanak szerepet. A kisebb településeken pedig nagyobb -  a közigazgatás kor
szerűsödéséhez igazodó -  ellátási egységeket hozzanak létre. A szakirodalmi ellátást a 
gyűjtőköri együttműködésre alapozva javasolta kiépíteni, amelyben egyaránt szerepet 
kapnak a nagy nyilvános szakkönyvtárak, a tájékoztatási intézmények, valamint a helyi 
(vállalati, intézeti) szakkönyvtárak és tájékoztatási szervek.

*A közművelődési könyvtárak helyzete és fejlődése. Szerk. Kovács Máté et alii. . . = Országos Nép
művelési Konferencia. 1970. Előkészítő tanulmányok 2. 201 -238.p.
FUTALA Tibor: Kovács Máté és a magyar könyvtárügy = Kovács Máté emlékkönyv. Bp. 1983. 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2 7 -3 9 .p.
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Az országos szakfelügyelet továbbfejlesztését a közvetlen irányítás folytatása he
lyett a központi szolgáltatások hatékony kiépítésével, a szakemberképzés korszerűsí
tésével, irányelvek, normatívák közreadásával vélte megoldhatónak. Ügy ítélte meg, hogy 
a változott körülmények következtében a könyvtári tvr. felülvizsgálatra szorul.

A III. országos konferenciát követő évtized a könyvtárak életében nem hozott 
olyan fejlődést, mint az elképzeléseket kidolgozó könyvtárosok gondolták. A hetvenes 
évek végére -  mint mindenütt a világban — a fejlődés lelassult, gazdasági nehézségek 
ütötték fel a fejüket. De nemcsak ez okozta, hogy meghatározó változások nem követ
keztek be, hogy a fejlődés nem volt olyan ütemű és mértékű, mint azt korábban feltéte
lezni lehetett.

Esetenként a könyvtárpolitika irányítói is késlekedtek, bizonytalankodtak, vissza
visszatáncoltak a konferencián megfogalmazott helyes elvek érvényesítésétől. A szükséges 
jogszabályok, szakmai iránymutatások késve, vagy a konferencia javaslataitól visszakanya
rodva jelentek meg. Ezzel a könyvtárügy elmulasztotta a kedvező éveket, nem használta 
ki a jó lehetőségeket. Az 1970-ben megfogalmazott igény az új könyvtári tvr.-re 
1976-ban realizálódott, de az új alapjogszabály többet őrzött mega régiből és kevesebbet 
fogalmazott meg a javasolt újból, mint az szükséges és lehetséges lett volna. A különféle 
könyvtártípusok fejlődését orientálni hivatott szakmai irányelveknek csak egy része jelent 
meg 1972-ben, másik része az új tvr. utáni időpontra tolódott el, s mindenesetre így üte
met vesztett. Ennek ellenére is sokat lendítettek a fejlődésen.

Különféle görcsös elzárkózásai miatt további megújulási lehetőségeket is elszalasz
tott a könyvtárügy. Ilyennek bizonyult például a népművelés, illetve az éppen akkor köz- 
művelődéssé újult tevékenység felfogásának eléggé kénytelen-kelletlen fogadása. Az 1970- 
ben rendezett Országos Népművelési Konferencia az 1974-es párthatározat és az 1976-os 
közművelődési törvény kínálta a lehetőségeket a könyvtáraknak a közművelődési felada
tok bátrabb vállalására (ami egyébként ’’csak” a korszerű könyvtári felfogás kezdemé
nyezőbb kezelését kívánta volna meg), s ezzel együtt arra, hogy jobb helyre kerüljenek 
a kulturális irányítás szemléletében és — ami ezzel jár -  a feltételek javításában. A könyv
táraknak azonban jórészt ’’sikerült” megőrizniök ’’ártatlanságukat” , ezért azután meg
lehetősen számyaszegettek és szegények maradtak.

Hasonlóképpen ki nem fizetődő elzárkózásnak bizonyult — mint arra már korábban 
is utaltunk -  az információügy könyvtárpolitikai kezelése. A könyvtárosok és könyvtár- 
politikusok egy része ennek jegyében átengedte a kezdeményezést könnyebben vállalko
zóknak, miközben méltatlankodott, ha a dinamizmus előnyeiből azok részesedtek.

A tanácsi közművelődési könyvtárak fejlődésében a hetvenes években a legnagyobb 
jelentőségük az 1972-ben közreadott szakmai irányelveknek volt. Húzóerőt jelentettek, 
irányt szabtak a fejlődésnek, mégpedig az akkor elfogadott — bár azóta sokszor és joggal 
bírált -  településfejlesztési koncepcióhoz igazodva.*

A dokumentum a felső és középfokú feladatkört betöltő városok könyvtárainak 
feladatává tette vonzáskörzetük ellátását is (ennyiben meghaladta a koncepciót, amelyhez

♦Szakmai irányelvek a tanácsi közművelődési könyvtárak távlati fejlesztéséhez = Művelődési Közlöny. 
1972. I l .sz.
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egyébként igazodott). A felvázolt könyvtári modellek (A, B, C típus, illetve D típusú 
szolgáltatóhely) megfeleltek a konferencián javasoltaknak a korszerű közművelődési 
könyvtár ismérveinek és normatíváinak (állománygyarapítás a nemzeti könyvtermés 
képviseltségének arányában, nyitvatartási idő, gyermekszolgálat folyóiratválaszték, av- 
anyagok és nemzetiségi irodalom az állományban, mozgóellátás a falvakban stb.). 
Az irányelvek jelentőségét mutatja, hogy hatásukra -  noha a korszak nem Ígért és nem is 
nyitott meg sokkal több erőforrást elsősorban a városok könyvtárügye szinte meg
újult. Egy sor kezdeményezés (pl. hangzótárak létrejötte, a helyismereti tevékenység ki
bontakozása, gyermekkönyvtári szolgálat bővülése stb.) ekkor kezdődött meg és lett 
már-már általánossá. A falvak tekintetében inkább csak az elképzeléseket,mintsem a meg
valósulást jelzik az olyan kezdeményezések, mint a mozgóellátás néhány megyében, az 
ellátórendszerek létrejötte, a kistelepülések közművelődési ellátására vonatkozó ún. 
komplex irányelv 1977-ből, legújabban a kettős -  iskolai és közművelődési -  funkciójú 
könyvtárak lassú szaporodása. Az 1976-os könyvtári tvr a társadalom ellátási felelősségét 
kibővítette a fegyveres testületek tagjai, a kórházi betegek, illetve a nemzetiségek köz- 
művelődési könyvtári ellátásának irányában.

A közművelődési könyvtárak olvasóinak száma lényegében nem változott, évek óta 
a lakosság 21-22%-a körül stagnál. Hatókörük ugyanakkor településtípusonként nagyon 
eltérően alakult. A falusi népesség fogyásával, de a könyvtári ellátás elégtelen fejlődése 
(elaprózott, gazdaságtalanul működő könyvtárak) következtében is, kevesebb lett a falusi 
olvasó. A vidéki városokban az urbanizációt, a városi infrastruktúra kiépülését követve 
viszont jelentősen növekedett az olvasók száma. Ugyanakkor súlyos gondot jelent a nagy
városokban -  különösen Budapesten a több tízezer embert tömörítő lakótelepek 
szinte teljes könyvtári ellátatlansága.’"

Általában kedvező tendenciák tapasztalhatók a könyvtárhasználat jellegében, a 
könyvtári szolgáltatások fejlődésében. A városok könyvtárai mindinkább településük szel
lemi műhelyévé -  dolgozószobájává -  válnak, gazdag kézikönyv- és folyóiratválasztékkal, 
idegennyelvű gyűjteményekkel, a dokumentumok másolatban való szolgáltatásával, zenei 
gyűjteményekkel és hangtári szolgáltatásokkal, a gyermekek kiszolgálásának korszerűsö
désével, a feltárás színvonalának emelkedésével. Éppen ezért nagyon megnőtt a helyben- 
használat. A fenntartók és a kulturális kormányzat erőfeszítései a kiadott dokumentumok 
számának növekedésével és árának emelkedésével azonban mind nehezebben tudtak lépést 
tartani.

A másik közművelődési könyvtárhálózatot -  az üzemekben működő szakszervezeti 
könyvtárakét — a lassú leépülés jellemezte ebben az időszakban. Mindazok a negatív 
tényezők, amelyeket a tanácsi könyvtáraknál említettünk hatványozottabban gátolták 
munkájukat. Az irányító szervek igyekeztek ugyan a rájuk vonatkozó szabályokat kor
szerűsíteni, de ez nem bizonyult elegendőnek a gazdaság és a társadalom tényleges válto
zásával szemben. Az ipar szerkezetének átalakulása a szakszervezeti tevékenység eltoló
dása a közvetlen érdekvédelem irányába, az ágazati szervezkedés előtérbe kerülése a *

*A IV. országos könyvtárügyi konferencia. Dokumentumgyűjtemény. Szerk. Gerő Gyula. Budapest. 
1982. Múzsák. (Könyvtártudományi tanulmányok 7. Az OKT 32.sz. kiadványa).
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területi rovására, mind-mind olyan tényezők, amelyeknek könyvtári konzekvenciáit még 
nem vonták le.

Az iskolai könyvtárak ebben az időszakban mozdultak el a holtpontról. Eközben 
valószínűleg eltúlozzuk annak a jelentőségét, hogy az új tantervek előírták az olvasóvá, 
könyvtárhasználóvá való nevelést, hiszen fontosabb lenne, hogy a pedagógus legyen 
olvasó és példájával, saját tapasztalatával, kötelező előírás nélkül neveljen olvasóvá. 
Mindenesetre a hetvenes években a tanácsok aránylagosan sokat költöttek az iskolai 
könyvtárak állományának gyarapítására. Mivel az iskolai könyvtárak nagyon mélyről 
indultak el, és az állomány önmagában, -  megfelelő elhelyezés, helyiség és szakértő 
személyzet hiányában -  nem elég, különösen az általános iskolákban még ma is csak a 
könyvtárak kisebbsége felel meg azoknak a követelményeknek amelyeket a modem 
oktatás támaszt az iskolai könyvtárak iránt.

A szakkönyvtárakban és a felsőoktatási könyvtárakban -  a hagyományos szolgálta
tási formák túlsúlya mellett -  jelentősen nőtt az igénybevétel. Az olvasók száma majd
nem megduplázódott, a folyóiratválaszték nőtt. A különböző mágnesszalagos információ
szolgáltatások által feldolgozott folyóiratok elég nagy hányada került be a hazai könyv
tárak állományába, így például az INSPEC által feldolgozottaké 88, a METADEX által 
feldolgozottaké 79 az ISI SCI által feldolgozottaké pedig 75%-os arányban.

Bár a beszerzésre fordítható összegek gyors ütemben növekedtek, a szak- és felső- 
oktatási könyvtárak állományának gyarapodása -  a dokumentumok árának nagyarányú 
emelkedése miatt -  csökkenő mértékű volt. Ez elsősorban a központi könyvtárakat súj- 
totta-sújtja. Az együttműködés és munkamegosztás szükséges elveit sem sikerült a kellő 
mértékben érvényesíteni: a helyi szakkönyvtárak autarkiára törekszenek, felesleges pár
huzamosságok alakultak ki. Pedig az ésszerű együttműködést a nyolcvanas években 
jelentkező devizahiány még inkább szükségessé tette volna. A szakkönyvtári — elsősorban 
a külföldi eredetű -  dokumentumbázis fejlesztése egyre nehezebb feladat.

A számítógépes információfeldolgozás és szolgáltatás tekintetében a hetvenes évek 
kezdeti eredményeket hoztak. (Az úttörés érdeme a Veszprémi Vegyipari Egyetem 
Könyvtáráé.) 1979-ben 9 külföldi adatbázis alapján nyújtottak az országos szakkönyv
tárak és az egyetemi könyvtárak SDI-szolgáltatást, a nyolcvanas években már 25-ből, 
további 13 használatbavételének előkészítése akkor folyt. Itthon is megindult a számító- 
gépes technika alkalmazása (a Magyar Nemzeti Bibliográfia 1978 óta számítógépen 
készül, néhány nagykönyvtár feltáró munkájában, az Országgyűlési Könyvtár saját adat
bázis kiépítésében alkalmazni kezdte a technikát), de átütő eredmények nem keletkeztek. 
Biztató kísérleti lépések történtek az online kapcsolat megteremtésére nagy nemzetközi 
adatbázisokkal. A gépesítésben a tanulóéveket éljük. Egyaránt hiányoznak a tárgyi fel
tételek és a könyvtárközi együttműködés olyan színvonala, amely szükségessé és lehet
ségessé tenné a számítógépek gazdaságos használatát. Nemcsak az egységes számítástech
nika alap, hanem az egységes fejlesztési koncepció is hiányzik. Központi szolgáltatá
saink gyatra voltának is egyik oka, hogy a számítógépesítés terén lassú az előrehaladásunk.

A legfontosabb működési feltétel, a megfelelő épület tekintetében is csak keveset 
javult a könyvtárak helyzete. Az országos feladatkörű, központi szerepű intézmények 
különösen rossz helyzetben vannak (sok a régi, szűk, kinőtt és romlott állapotú épület).
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A nemzeti könyvtár otthonának évtizedekre húzódó építése, a tervezett új könyvtárak 
megépítésének elmaradása jellemzi a helyzetet. A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 
Könyvtára még az előző évtizedben épült, ebben a szakaszban a soproni Erdészeti és 
Faipari Egyetem Könyvtára, három megyei könyvtár (Szombathely, Miskolc, Nyíregy
háza) kapott a mai igényeknek megfelelő új épületet. Néhány főiskolai és szakegyetemi 
könyvtár (Nyíregyházi Tanárképző Főiskola, Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki 
Főiskola, Pécsi Orvostudományi Egyetem, Kertészeti Egyetem, Marx Károly Közgazda
ságtudományi Egyetem) új elhelyezése mellett a kisebb városok és nagyközségek (Dombó
vár, Mór, Sárvár, Celldömölk, Vác, Lenti, Kőszeg, Battonya, Tótkomlós), illetve néhány 
fővárosi kerület (Kelenföld, Kőbánya, Angyalföld, Pestlőrinc) új könyvtárai méltók a 
figyelmünkre.

1970 és 1980 között évente 6-7000 m2-rel növekedett a könyvtárak alapterülete. 
A kis települések gondjának enyhítésére 3 országos akció is indult 1970 és 1975 között 
összesen 22 000 m2 új könyvtári alapterületet eredményezve. Javítja a könyvtárak kor
szerű berendezésének esélyeit, hogy ma már több jól bevált könyvtári bútorcsaládot 
(Merabona, Téka, Almédia, ez utóbbi svéd-magyar kooperáció) gyártanak az országban.

1980-ra a főfoglalkozású könyvtárosok száma elérte a 7 ezret (1966-ban négy és 
félezer volt), de még így is csak 1500 intézményben dolgozott legalább egy főfoglalkozású 
könyvtáros. A könyvtárosképzésben ez az évtized újabb reformok és a nagy visszafejlesz
tések ideje volt. Megszűnt a tanítóképző intézetekben a népművelő-könyvtáros képzés, 
valamint a két és féléves könyvtárosi szaktanfolyam. Az új elképzelések az egyetemen a 
nappali és posztgraduális képzés erősítését (1975-ben meg is indult az informatikusok két
éves posztgraduális képzése), a tanárképző főiskolákon a tanárszakkal párosított könyv
tárosképzés bevezetését célozták. Eddig két tanárképző főiskolán (Nyíregyháza, Szombat
hely) és a SZOT központi iskoláján alakult ki a könyvtárosképző bázis. Ezzel majdnem 
párhuzamosan fejlődött vissza az ELTÉ-n a nappali képzés. Ezen kívül a könyvtártechni
kusok képzésére néhány középiskolában fakultatív oktatás indult, majd ugyanilyen vég
zettséget adó tanfolyamokat indíthattak a könyvtárak is. 1977-ben a könyvtárosok 
20%-os általános béremelést kaptak.

A III. országos konferenciát követően meggyorsult — a leendő gépesítés előmunká
lataként — a szabványosítás. 1973-tól egymást követően jelentek meg a különféle doku
mentumtípusok leírásával kapcsolatos szabványok. 1974. január 1-től Magyarország is 
bevezette a nemzetközi azonosító könyvszámot (ISBN).

A kronológia rendjét követve itt kell megemlékeznünk egy nemzetközi de a magyar 
könyvtárügy fejlődésében is jelentős — hiszen addigi eredményeink elismerését honoráló 
— eseményről. 1972-ben Magyarországon rendezte az IFLA 38. közgyűlését és ehhez kap
csolódva a FID 36. konferenciáját és nemzetközi kongresszusát. Azon a lehetőségen túl, 
hogy eredményeinket bemutathattuk a nemzetközi szakmai közvéleménynek, azért is 
fontos volt e két rendezvény, mert a hazai társadalom figyelmét ráirányította a könyv
tárügyre.

Az 1976-ban elfogadott új törvényerejű rendelet sok mindent kodifikált (ha késve 
is) abból, amit az 1970-es konferencia javasolt, de sok mindent mégis őrzött az 1956-os 
tvr. szelleméből. A hálózati szervezés merevségeinek áthidalására kodifikálta a szakterü
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leti — területi együttműködési kört, mint kooperációs megoldást. De részben az ezzel 
kapcsolatos előírások következetlen alkalmazása miatt, részben pedig azért, mert az új 
tvr. még merevebben kötötte a hálózatokat az államigazgatási rendhez (amely azóta már 
meg is változott) az együttműködés továbbra is stagnál. A koordinációs központok vagy 
még nem jöttek létre, vagy még nem kezdtek el dolgozni. Úgy tűnik, hogy az új tvr. 
miközben bonyolulttá tette a könyvtárügy rendszerét, működésének nem adott új 
lendületet.*

A különféle fenntartók irányítása alá tartozó szakkönyvtárak és szakirodalmi infor
mációs intézetek irányítási, együttműködési és integrálódási kérdései továbbra is meg
oldatlanok maradtak. Ezért igen lassan halad a szakkönyvtárügyben az alapjogszabályok
ban előírt szervezeti-irányítási elképzelések megvalósulása. A legkevésbé azok a célok 
valósultak meg, amelyek az országos feladatkörű szakkönyvtárak és a központi szolgálta
tások fejlesztésére irányultak. Az integrációs törekvések kevés sikerrel jártak, könyvtár
ügyünket változatlanul a túlzott elaprózottság jellemzi, ezért gyenge a teljesítőképessége.

A konferenciát követően a törvényerejű rendeletén és végrehajtási jogszabályain 
(1978) kívül számos más jogszabály is megjelent: a szakfelügyeletről 1973-ben, az állo
mányvédelemről 1975-ben, a kötelespéldányok elosztásáról 1977-ben, a könyvtárközi 
kölcsönzésről 1981-ben. Mintha kissé sok lenne a jogszabály olyan kérdésekben is, ame
lyet más eszközökkel kellene megoldani.

A magyar könyvtárügy a hetvenes években számos értékes ereményt ért el, fejlődése 
vitathatatlan. Ha azonban teljes áttekintésre vállalkozunk óhatatlanul adódik a következ
tetés: a szükséges fejlesztések elmaradása, az összehangolt működtetés hiányosságai miatt 
az igazi áttörés, a világ könyvtári fejlődésének élvonalához történő felzárkózás elmaradt, 
a tervek megvalósítása csak vontatottan halad, a máris jelenlévő társadalmi igények ki 
elégítése mind nehezebbé válik.

így értékelte a helyzetet az 1981-ben megrendezett IV. országos könyvtárügyi kon
ferencia is. Éppen ezért — számot vetve a realitásokkal, az ország nehéz gazdasági hely
zetével és számolva az előző konferencián körvonalazott elképzelések megvalósításának 
ütemével — nem fogalmazott meg új, nagyléptékű célokat, mindössze a már korábban el
fogadottakat új oldalról vizsgálta meg. Esetenként megerősítette, esetenként pedig el 
vetette elérésük szükségességét. A következő időszakra nézve ezáltal adott programot.**

Ezzel már napjaink feladataihoz értünk. Mivel azonban három év már e konferencia 
óta is eltelt, hadd utaljunk néhány olyan ezalatt történt kedvező eseményre, mint a nem
zeti könyvtár új épületének átadása, két új nagyméretű (6000 m2-nél nagyobb) megyei 
könyvtárépület elkészülése (Szeged, Békéscsaba), amelyek óvatos optimizmust sugallnak 
a jövőt illetően.

*Futala Tibor: A szakkönyvtári hálózatokról múlt és jövő' időben = Könyvtári Figyelő. 1984. '5.sz. 
477 -4 8 6 .p.

**A IV. országos könyvtárügyi konferencia. Dokumentumgyűjtemény. Szerk. Gerő Gyula. Budapest. 
1982. Múzsák. (Könyvtártudományi tanulmányok 7. Az OKT 32. sz. kiadványa.)
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