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KÖNYVTÁR AZ ALTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

MEDNYÁNSZKY SÁNDOR

Előzmények

Annak, aki magyar nyelvű szakirodalmat keres a címben szereplő témáról, nem kell 
túlságosan nagy betűrengetegen átrágnia magát. A kérdésnek ugyanis egyelőre meglehetősen 
csekély irodalma van. Ennek oka egyrészt bizonyára az, hogy alig tíz éve kezdték meg 
működésüket az első összevont intézmények, a kifejezetten ilyen meggondolás alapján 
épített nagyobb egységek pedig még ennél is rövidebb ideje működnek. Tehát viszonylag 
kevés tapasztalatot lehetett korábban leszűrni. Másrészt viszont a könyvtáros szakma is 
észrevehetően várakozási álláspontra helyezkedett, s óvatosan várta a fejleményeket.

Ez utóbbi állításomra bizonyos fokig rímel Somorjai Ildikó írásának néhány sora: 
a művelődési intézmények közül ”a könyvtár a legnehezebben integrálható terület”, mert 
a többi művelődési intézménnyel szemben, a sikertelenség miatt, ”a könyvtárak nem 
kényszerültek megújulást elősegítő lépésekre.”* (Az állítás tartalmi vizsgálatába most ne 
menjünk bele, témánk szempontjából az idézet csak annyiban érdekes, amennyiben 
illusztrálja a könyvtárak sajátos helyzetét az integrált szervezetben működő oktatási és 
közművelődési intézmények között.)

Az évek során a komplex intézmények (más néven: nevelési központok, általános 
művelődési központok, ámk-k, kettős funkciójú intézmények stb. — a továbbiakban: 
ámk-k) száma nagymértékben megnőtt. A III. országos tanácskozásukon Egerben már 
180 különböző nagyságú intézmény képviselője volt jelen. A meglevő egységek helyzete 
stabilizálódott, eszköztárunk kiforrottabb lett, több helyen sokrétű, izgalmas kísérlet kez
dődött el. Egyre több konkrét tapasztalat halmozódott fel, s többek között a könyvtárak 
szerepének értékelésére is érdemes sort keríteni már csak azért is, hogy a továbbiakban az 
ámk-n belüli könyvtári munka menedzseléséhez, irányításához jól átgondolt kiindulási 
alapok álljanak rendelkezésre. Ehhez kívánok hozzájárulni néhány gondolattal, amelyeket 
részben a Pécsi Apáczai Csere János Nevelési Központ könyvtárában (munkahelyemen) 
szerzett tapasztalatokra, részben pedig más intézményekben tett látogatásaimra alapozok.

A komplex művelődési intézmények első jelentkezése az angolszász és skandináv 
államokban, a század első negyedére tehető. Létrehozásukat mindenütt elsősorban gazda
sági szempontok indokolták. A terek többcélúsága, flexibilitása -  ötletes és ésszerű 
keretek között -  valóban jó használati feltételeket nyújthat. Ezen az úton vagy kisebb 
összegből lehet azonos funkcionális értékű, több intézményt befogadó épületet létre
hozni, vagy azonos összegből több funkció ellátását lehet finanszírozni.

♦SOMORJAI Ildikó: Intézmény az intézményben. Bp. 1984. OPI. 9 5 -1 1 9 .p..(Belső tanulmányok. 12.)
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Magyarországon a komplex intézmények kialakításának első szószólói építészek 
voltak. A hatvanas években építészmérnökök vetették fel külföldi példák nyomán a több
célú nevelési intézmények építésének gondolatát. Az elképzelések akkor kaptak igazán 
zöld utat, amikor megjelent az MSZMP 1974. márciusi határozata a közművelődésről. 
A határozat -  többek közt -  kimondja, hogy ”A fejlesztésben a meglevő adottságok 
mérlegelésével lehetőleg komplex intézmények (könyvtár, művelődési ház, iskola, film
színház, sportlétesítmények) együttesének létrehozása a fő cél.”

Nálunk ez ideig az oktatási és közművelődési funkciókat integráló komplex intéz
ményeknek két típusa alakult ki.

Az egyik típus kisebb településeken jö tt létre, ahol a személyi és tárgyi feltételek 
egyszerűen nem tették lehetővé azt, hogy egymás mellett több művelődési intézmény 
eredményesen működjön. A jelenlegi ámk-k zöme ebbe a csoportba tartozik. Kevés 
közöttük, amely új, e célra tervezett épületben működik, többségüknek régi, esetleg át
alakított, kiegészített épület jutott. A másik típusba néhány nagyobb egység tartozik. 
Ezek többnyire nagyvárosok új lakótelepein épültek fel, s tervezésükkor már figyelembe 
vették a komplexitás követelményeit.

A két csoporba sorolt intézmények jellegzetes problémái sok esetben azonosak vagy 
hasonlóak, azonban a nagyságrendi különbözőség érthetően tartalmi különbséget is jelent. 
Másként és más problémák jelentkeznek a 700 lelkes község, és megint másként egy 
60 000-res városrész ámk-jában. Ami minden esetben közös, az a komplexitás, azaz több 
funkció egyidejű és egymás melletti ellátása. Ez azt kívánja a korábban önálló intézmé
nyekként működő egységektől, hogy pozitívumként fogadják el önállóságuk megszűntét 
és más oktatási-művelődési funkciókkal (korábban önálló társintézményekkel) egy fedél 
alatt folyamatosan együtt munkálkodjanak a közös célok érdekében. Ez részben más, 
de mindenképpen összetettebb tevékenységet kíván az ámk-kba integrált könyvtáraktól.

A Pécsi Apáczai Csere János Nevelési Központ könyvtára

Pécsett 1972 óta épül egy új városrész, amely teljes elkészültekor — a kilencvenes évekre 
— mintegy nyolcvanezer pécsinek ad otthont. A lakók száma már most meghaladja a 
negyvenezer főt. A hetvenes évek közepén a város vezetése úgy döntött, hogy a lakótelep 
kulturális igényeit elsősorban egy nagyméretű, összevont intézményegyüttes révén elégíti 
ki. Az első működő egységeket 1979-ben adták át, az utolsó épület -  a sportegység -  át
adására 1984 augusztusában került sor. Az elkészült együttesbe 3 bölcsőde, 3 óvoda, 
3 általános iskola (az egyik rövidesen középiskolává alakul át), középfokú kollégium, 
könyvtár, művelődési ház, sportégység, étterem kapott helyet. A mintegy 700 alkalma
zott 4000 gyermekkel foglalkozik, a lakóhelyi közművelődés keretében pedig az egész 
lakótelepet szolgálja.

A könyvtárat a központi épület legfelső szintjén helyezték el U alakú, 1000 m2-es 
térben. Bár ez az elhelyezés több szempontból nem szerencsés, mindazonáltal a funkciók 
telepítésével és a berendezéssel sikerült a könyvtár egységét és az egyes szolgáltatásokat 
befogadó részek viszonylagos izoláltságát megteremteni.
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A nevelési központ l'-alakú épülete

A könyvtár négy jól elhatárolt egységre oszlik: szabadpolcos könyvkölcsönző térre, 
olvasóövezetre (a kézikönyvtárral), gyerekkönyvtárra és fonotékára. Az utóbbi 50 lehall
gatóhelyen egyszerre 20 különböző program vételére nyújt lehetőséget. A négy könyvtári 
övezetet irodasor egészíti ki.

A könyvtár állományának kialakítása 1981-ben kezdődött és 1982 őszén mintegy 
20 000 kötettel megindultak a szolgáltatások, mind a Nevelési Központ részlegei, mind 
pedig a lakótelep részére. Ez a meglehetősen csekély felkészülési idő (nem egészen két év) 
kemény, jól összehangolt munkát igényelt. A helyzet annyiban volt szokatlan, hogy az új 
könyvtár nem tartozott szorosan egyetlen, már meglevő könyvtári ellátó rendszerhez sem, 
hanem a nulláról indulva kellett kialakítani egy elfogadható választékot nyújtó gyors 
ütemben növekedő gyűjteményt. Ez manapság viszonylag ritka, de szakmailag nagyon 
érdekes munka volt. Eredményessége -  a gyűjtőkör szakszerű kialakítása mellett -  első
sorban a beszerzési források felkutatásán és kihasználásán múlott. Célunk az volt, hogy 
a könyvtár már az induláskor rendelkezzék a tudományok és művészeti ágak minden 
területén az alapvető tájékozódást biztosító könyvanyaggal.

Az elmúlt két teljes év azt mutatja, hogy az erőfeszítések eredménnyel jártak. 
Az 1984. decemberi állapot szerint a könyvtár több mint 40 000 kötet könyvvel rendel
kezett, az 5200 beiratkozott olvasó 77 000 könyvet kölcsönzött. A fonotéka 20 000 
látogatója pedig 15 000 hangzó dokumentumot hallgatott. (Egy hanglemezt, kazettát 
egyszerre többen is hallgathattak.)
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PECS, APACZAI NEVELESI KÖZPONT KÖNYVTARA
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E számok mellett fontos annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy a könyvtár hogyan 
illeszkedett be a széles spektrumú, mammut-együttesbe, milyen módon próbálta elfogad
tatni, hasznossá tenni magát.

A komplex intézmények könyvtárainak általában kettős funkciót kell ellátniuk; 
azonban a nagyobb együttesek, így a pécsi Nevelési Központ könyvtára esetében is, hár
mas funkcióról beszélhetünk. Ezek a következők:

— iskolai és gyerekkönyvtári funkció;
— közművelődési (lakótelepi) funkció;
— a Nevelési Központban folyó tudományos kísérletek információs igényeinek 

kielégítése.
Az első funkció ellátásának legjellemzőbb vonása, hogy itt egyesülnek az iskolai 

könyvtári és a gyerekkönyvtári feladatok. Hasonló a helyzet a fonotékában is, amely 
jelentős részt vállal az iskolai énekórák megtartásában. Ezeket a munkákat külön csoport 
végzi, a csoport valamennyi tagja rendelkezik pedagógiai végzettséggel és gyakorlattal.

A közművelődési könyvtári funkció ellátása minden tekintetben azonos a lakótelepi 
В-típusú könyvtárak hasonló tevékenységével. A különbség legfeljebb annyi, hogy egy
részt az olvasószolgálati adminisztrációt a szokottnál jobban terheli a gyerekek intenzív 
könyvtárhasználata, másrészt az átlagosnál nagyobb gyarapításból fakadóan több a fel
dolgozó munka.

Az intézmény dolgozóiból és kisebb részben külső szakemberekből álló, mintegy 
hetven főnyi kutatógárda végez elsősorban pedagógiai, pszichológiai és mentálhigiénés 
kísérleteket és vizsgálatokat. Információigényüket részben közvetlenül, részben könyvtár- 
közi együttműködéssel elégítjük ki. Folyóiratanyagunkat havonta megjelenő, annotált 
tájékoztatóval, illetve alkalmanként szakirodalmi szemlével népszerűsítjük az intézmény 
dolgozói között.

Tanulságok

Pécsett, a napi munkában szerzett, s számos ámk meglátogatása során, különböző 
szakterületeket képviselő szakemberekkel folytatott megbeszélések révén szerzett tapasz
talatok tanulságait az alábbiakban igyekszem összefoglalni.

Még egy meglehetősen vázlatos vizsgálódás során is óhatatlanul felvetődik a kérdés, 
miben azonos és miben más az ámk-k könyvtárainak munkája az önálló intézményként 
működő könyvtárak tevékenységéhez képest.

Azonosságok:
-  alapvető különbségeket nem találunk, hiszen ugyanazon könyvtári rendszer 

tagja;
-  az ámk könyvtárának munkája is a könyvtári hagyományokon, a kimunkált 

könyvtári módszereken alapszik;
-  mindarra képesnek kell lennie, amire az iskolai és a közművelődési könyvtárak 

képesek.
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Eltérő vonások:
— többoldalúság (az összetett funkciórendszer kihat többek között a személyzeti 

politikára; valamennyi könyvtárosnak vagy legalábbis többségüknek szüksége 
van pedagógiai képesítésre is);

— rugalmas munkaszervezet (különböző funkciók és igények kielégítésének szük
sége időről-időre más tevékenységet tesz hangsúlyosabbá s ez az átlagosnál 
flexibilisebb munkaszervezetet kíván);

-  alkalmazkodóképesség (mivel nem egynemű közegben dolgozik, nélkülözhetet
len a dinamikus kezdeményezőkészség, a társintézmények ismeretanyagának, 
problémáinak naprakész ismerete),

-  versenyszellem (az ámk-kban dolgozó könyvtáros kezdeményezőképessége, haj
landósága az igények felderítésére és készsége a kielégítésükre. ”E1 kell adnia” 
a használóknak a könyvtár szolgáltatásait, ami nem könnyű dolog, hiszen ese
tenként ’’vonzóbb” részlegek konkurenciájával kell megküzdenie).

Mindenütt a világon gazdasági előnyökkel indokolják a komplex intézmények ki
alakítását. Véleményem szerint is ez a legfontosabb előny a könyvtári ellátás szempont
jából. A mi tapasztalatunk is azt mutatja, hogy a ”hét szűk esztendő” időszakában is 
lehetőség volt egy teljesen új könyvtár és gyűjtemény létrehozására. Nem volt és ma 
sincs lényeges anyagi akadálya a kitűzött célok megvalósításának. Ez elsősorban nem a 
kiemelt intézményi státusznak tudható be, hanem annak, hogy a 14 különböző részleg 
költségvetéséből szükség esetén mindig akad valahol könyvtári célra átcsoportosítható 
összeg.

Feltétlenül az előnyök közé kell számítani, hogy a komplex intézményekben adott 
egy olyan használói bázis (dolgozók és tanulók), amely permanensen igényli a különböző 
könyvtári szolgáltatásokat. Erről az alapról kiindulva könnyebb az ellátandó terület 
egészével is gyümölcsöző kapcsolatokat kiépíteni.

A könyvtári dolgozóknak több alkalmuk van egyéni képességeik kibontakoztatá
sára úgy is, hogy bekapcsolódnak valamely társrészleg munkájába. A tanári képesítéssel 
rendelkezők helyettesítést vállalhatnak az iskolákban, a fonotéka zenetanárai az óvónő
ket hangszerre oktathatják, a könyvtárosok aktív tagjai lehetnek a különféle szakmai 
közösségeknek.

Ami a hátrányokat illeti, véleményemet nem egyetlen intézményben szerzett, ha
nem több helyről gyűjtött tapasztalatokra alapozom. Hátrányok helyett talán helyesebb 
volna olyan lehetőségeket mondani, amelyek a könyvtárakra nézve negatív következmé
nyekkel járhatnak, s ezért ajánlatos időben felfigyelni rájuk és elkerülni őket. Ilyenek 
a következők:

Mindinkább elterjed a szakmai közvéleményben az a felismerés, hogy a nagy, 
különböző alapfunkciókat egyesítő ámk-k hatékony irányításának nincs országosan ki
alakult modellje. Márpedig ennek hiányában sok az esetlegesség az irányításban, s ez nem 
kedvező a szisztematikus munkát végző könyvtárakra.

Az ámk-k vezetésének egyensúlyoznia kell egyrészt a különböző ’’műfajú” részlegek 
között, másrészt a részlegeken belül a különböző funkciók ellátása között. Vannak olyan 
intézmények, ahol aránytalanul jobban preferálják az iskolával kapcsolatos könyvtári
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munkát, mint a lakossághoz szóló szolgáltatásokat, vagy a látványosabb foglalkozásokat 
és rendezvényeket, mint az alapozó jellegű könyvtári tevékenységeket. Az ilyen vezetői 
magatartás mögött nem tudatosan vallott értékítélet áll; a háttérben az a tény húzódik 
meg, hogy az ámk csúcsvezetése szinte kizárólag az iskolákból érkezett, nemigen talál
ható közöttük közművelődési szakember, különösen nem könyvtáros.

Nagyon kell vigyázni arra, hogy az ámk könyvtárát tartalmas szakmai kapcsolatok 
fűzzék a könyvtárügyhöz, egy adott megyei közművelődési könyvtári hálózathoz. (Nem 
jelent ez problémát azokban a megyékben, amelyekben ugyanez az intézmény látja el a 
hálózati központi feladatokat mind a közművelődési, mind az iskolai könyvtárak terén.) 
Ellenkező esetben ugyanis az ámk könyvtárosai elmaradnak a továbbképzésekről, tapasz
talatcserékről, kikerülnek a szakmai vérkeringésből, elesnek a naprakész információtól, 
s idővel kialakulhat az ’’integrációs beltenyészet” állapota.

Előfordulhat, hogy az új intézmény mindenáron bizonyítani akar, és ezért lehető
ségein felül vállal feladatokat. Ennek következménye lehet a könyvtár helyiségeinek 
túlzott igénybevétele, esetenként a könyvtári alaptevékenység rovására. A könyvtári terek 
előadóteremként való rendszeres használata akkor sem igazolható, ha a könyvtár viszony
lag jobb, esztétikusabb elhelyezéshez jutott, más túlzsúfolt részlegekkel szemben.

Az intézményi integráció ’’testközelében” még irritálóbb hatásúak a pedagógusok 
kedvezőbb anyagi és munkafeltételei a többnyire szintén tanári képesítéssel is rendelkező 
könyvtárosok számára. Gondoljunk csak az 1984. szeptemberi pedagógus bérrendezésre, 
a túlórák lehetőségére, a bérrendszerbe beépített pótlékokra, a kedvezőbb munkaidő
beosztásra, a lényegesen több szabadságra. Ha más nem, de a gyerekek óriási forgalma és 
az intenzív gyerekfoglalkozások, s amit mindez jelent: az iskolai oktató-nevelő munkában 
való szerves integrálódás az ámk-k könyvtáraiban föltétlenül indokolttá teszi a könyv
tárosok bérezésének és szabadságának közelítését az ugyanazon intézményben dolgozó 
pedagógusokéhoz.

* * *

Az elmúlt évtizedben egy olyan új művelődési intézménytípus alakult ki nálunk is, 
amelyben mindenképpen helye van a könyvtárnak, mégpedig mint alapszolgáltatást 
nyújtó intézménynek. Az ámk-kban dolgozó, különböző szakemberekben az a meggyőző
dés alakult ki, hogy a korábban önálló intézmények közül elsősorban a könyvtárak tevé
kenységében érzékelhető leginkább az integráció nyújtotta újszerű kapcsolat előnyös 
hatása. Az intézmény nagyságától és az integrált egységek számától függetlenül az iskola 
elsőként a könyvtárral alakított ki együttműködést, s a könyvtár lehetőségeit kihasználva, 
tudott tartalmilag is újat hozni. Ha pedig ez így van, akkor erre a lassan kétszáz intéz
ményre a könyvtárügynek érdemes odafigyelnie, általános és speciális problémáikhoz 
szervezett formában, az eddiginél nagyobb elméleti és gyakorlati segítséget adni.

Az ámk -  s ezt már sokan mondták -  biztosan nem csodaszer a közoktatás és a 
közművelődés műiden gondjára, bajára, de egyike az életképes kezdeményezéseknek ezen 
a sokszínű palettán. Érdemes a könyvtárosoknak is jelentőségéhez mérten foglalkozni 
vele.
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IRODALOM

F'UTALA Tibor: A komplex művelődési intézmények létesítéséről kiadott irányelvek. = Könyvtáros. 
1977. 27.évi'. 4.sz. 222-223.p.
JENEY Lajos: Nevelési létesítmények tervezése, építése, üzemeltetése. = Műszaki Tervezés. 1975. 6.sz.
1-3-p.
KAMARÁS István: Könyvtár a eethal gyomrában. = Könyvtáros. 1980. 30.évf. l.sz. 28-30.p. 
MEDNYÁNSZKY Sándor: A Péesi Nevelési Központ könyvtárának munkája, különös tekintettel a tár
sadalmi nevelő tényezőkkel való pedagógiai együttműködés lehetőségeire. Pécs, 1984. OPI-PNK. 75 p. 
(Sokszorosított)
Nevelési létesítmények tervezése, építése, üzemeltetése. [Közread, a] Magyar Építőművészek Szövet
sége. Bp. OPI, 1977.
OROSZ Bertalanné: Integráció kérdőjelekkel. = Könyvtáros. 1978. 28.évi'. 1 l.sz. 660 -6 6 3 .p.
PÄLDY Róbert: Komplex művelődési intézmények. = Könyvtáros. 1977. 27.évf. l .sz. 3 2 -3 5 .p. 
SALLAI István: A jövő iskolaépítése és az iskolai könyvtár. = Könyvtáros. 1970. 20.évf. 3.sz. 127 — 
131.p.
SOMORJAI Ildikó: Intézmény az intézményben. Bp. 1984. OPI. 95 — 119.p. (Belső tanulmányok 12.) 
SZILÁGYI János: Nevelési Központ Pécs Siklósi városrészben. = Baranyai Művelődés. 1979. l.sz. 
19-28 .p.
VANKÓ Ildikó: A nevelési központ korszerűsége. = Kultúra és közösség. 1975. 2.évi'.. 4.sz. 31-39.p. 
VÉSZI János: Alfa születik. Bp. Tankönyvkiadó. 1980. 193 p.

GÉPESÍTI KATALÓGUSÁT a párizsi Bibliothèque Nationale is; a Geac kanadai számító
gépesítési vállalat végzi a munkát, 1,5 millió dollárért, egy francia szoftvercéggel és a 
könyvtár dolgozóival együtt. 1984 nyarán kötötték meg a szerződést, 1986 végére akarják 
üzembe helyezni az adatbázist. (Advanced Technology -  Libraries, 1984. júl.)

BŐVÜL A CONSER program. -  A Kongresszusi Könyvtár keretében működő CONSER 
(CONversion of SERials) adatbázis 400 000, az USA és Kanada könyvtáraiban található 
időszaki kiadvány adatait tartalmazza. Most kiépítik kapcsolatait a két ország fontosabb 
indexelő-referáló szolgáltatásaival: 1. biztosítják, hogy minden cím meglegyen benne, 
amelyet ezek a szolgáltatások feldolgoznak; 2. jelzik, hogy melyik cím melyik szolgálta
tásban szerepel; 3. közük a szolgáltató szervekkel az illető címek szabványos azonosító 
adatait, a hivatkozások egységesítése érdekében. -  Hasonló eljáráshoz folyamodott az 
NSzK folyóirat-adatbankja, a Zeitschriftendatenbank (ZDB) is. (Newsletter of the IFLA 
Section on Serial Publications, 1984. nov.)

Könyvtári Figyelő 31(1985)4


