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AZ ETNIKAI ÉS NYELVI KISEBBSÉGEK KÖNYVTÁRI 
ELLÁTÁSÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT

Round Table on Library Service to Ethnic and Linguistic Minorities News
letter. New series no. I. May 1984. -  Az IFLA Hírlevél első számát FEIMER 
Ágnes mutatja be.

Egy ország könyvtárügyének fejlettségét nemcsak az jelzi, mennyire alkalmazza a 
mostanában sokát emlegetett ”új információs technológiát’ , hanem az is, hogy a könyv
tári ellátás valóban az ország minden lakosára kiteijed-e. Nem szabad megfeledkeznünk a 
hátrányos helyzetűekről, s ebbe a csoportba nemcsak a betegek, testi vagy szellemi fogya
tékosok, idősek tartoznak, — akiknek ellátásával viszonylag sokat foglalkozik a szakiroda- 
lom, hanem az etnikai és nyelvi kisebbségek is, akikről kevesebbet olvashatunk.

Jelentős fejlődés e kisebbségek könyvtári ellátásában csak a második világháború 
után következett be, az 1950-es, 1960-as évek nagyarányú népességmozgásának hatására. 
A könyvtárosok figyelme ekkor irányult a bevándorlókra, vendégmunkásokra (a nyelvi 
kisebbségre), de a velük kapcsolatos könyvtári tevékenység tapasztalatait hosszú ideig 
nem cserélték ki nemzetközi szinten és sokáig nem foglalkoztak az ország területén ős
honos más anyanyelvű népcsoportokkal (az etnikai kisebbséggel), akiket nálunk nemze
tiségeknek neveznek.

1977-ben Brüsszelben, az IFLA 43. konferenciáján találkozott az a néhány, e témá
val foglalkozó könyvtáros, akik között már korábban informális kapcsolat alakult ki. 
Egyetértettek abban, hogy az IFLÁ-n belül szükség lenne olyan hivatalos szervre, amely 
összehangolná tevékenységüket, lehetővé tenné a tapasztalatcserét. A döntő lépést az 
IFLA 1979-ben Lundban, a közművelődési könyvtári szolgáltatásokról rendezett szeminá
riuma jelentette, ahol a dán Jes Pederson felhívással fordult a résztvevőkhöz, hogy teijesz- 
szenek elő határozatot egy illetékes IFLA-fórum létrehozására. Az IFLA Szakmai Tanácsa 
1980 áprilisában engedélyezte az Etnikai és Nyelvi Kisebbségek Könyvtári Ellátása Mun
kacsoportjának megalakítását a Közművelődési Könyvtári Szekció keretén belül. A mun
kacsoport mandátuma három évre szólt, feladatai, célkitűzései a következők voltak:

— a könyvtári ellátás révén váljon lehetővé az etnikai kisebbségek számára a nyelvi, 
kulturális közösségükkel való kapcsolattartás;

— különös figyelmet kell fordítani a bevándorlók gyermekeinek ellátására, akik 
különleges igényekkel jelentkezhetnek és akiknek nagy szükségük van a közmű
velődési könyvtárak segítségére;

— a fentiek elérése érdekében a munkacsoportnak kommunikációs fórumot kell 
létrehoznia, hogy lehetővé váljon az információcsere a jelenlegi helyzetről és a 
különböző országok új kezdeményezéseiről;
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— a munkacsoportnak foglalkoznia kell a nemzetiségi olvasók könyvtári (nyomta
tott és audiovizuális) dokumentumokkal való ellátási problémáival, különös 
tekintettel a gyermekekre, s ennek keretében felmérést kellene végeznie a külön
böző országok könyvkiadásáról és könyvkereskedelméről, a bibliográfiai infor
máció cseréjéről, az egybehangolt állományalakítási tervekről stb.;

— az 1FLA 49. konferenciájára (München, 1983) a munkacsoportnak beszámolót 
kell készítenie tevékenységéről.

Már az 1980-as lipcsei konferencián világossá vált, hogy a levelezés útján történő 
kommunikáció következtében a munkacsoport csak mérsékelt sikereket érhet el. Ekkor 
merült fel először egy folyóirat vagy híradó kiadásának kérdése is.

1982-ben Montreálban a munkacsoport második nyílt munkaértekezletén azt 
javasolta Marié Zielinska, hogy alakuljanak át a szilárdabb szervezeti kereteket jelentő 
kerékasztallá, annak érdekében, hogy tevékenységüket a hároméves periódus lejárta után 
is folytathassák. 1983 áprilisában az IFLA Szakmai Tanácsa jóváhagyta, hogy a Nagy- 
közönséget Ellátó Könyvtárak Szakosztályán belül Etnikai és Nyelvi Kisebbségek Kerék
asztala létesüljön.

Az 1983-ban kiadott próbaszámok után a kerekasztal 1984 májusában jelentette meg 
először híradóját (newsletter-ét). A lap a szerkesztő bevezetőjével kezdődik, amelyben 
röviden vázolja a kerekasztal történetét, a szám tartalmát, ezután pedig egyéb szerkesztő
ségi közlemények következnek. Ennek keretében ismertetik a kerekasztal szervezeti fel
építését (felidézve az IFLA szabályzatának ide vonatkozó részét), tisztségviselőit, pénz
ügyeit, munkatervét és előkészületeit a chicagói IFLA konferenciára. A híradó következő 
fő részét a hírek alkotják, amelyekből megtudhatjuk, az egyes országokban milyen szol
gáltatásokat nyújtanak az idegen nyelvű népcsoportok számára. A harmadik részben 
szemléket közölnek a témával kapcsolatos kiadványokról, majd az ugyancsak ezt a témát 
tárgyaló, közeljövőben várható vagy nemrég lezajlott konferenciákról, értekezletekről 
számolnak be. A legterjedelmesebb részt a beszámolók, előadások (paperek) alkotják, 
ahol többek között az 1983. évi müncheni konferencia két előadása is szerepel.

Michael Foster1 a munkacsoport 1980 és 1983 között végzett tevékenységéről 
számol be. Nemcsak emiatt érdekes ez a beszámoló, hanem azért is, mert pontos definí
ciót ad azokról a népcsoportokról, akik számára könyvtári ellátást kell biztosítani. Ezek 
a következők:

Hazai, őshonos kisebbségek

Ide tartoznak azok a hazaitól eltérő nyelvű, kultúrájú vagy vallású népcsoportok, 
akiknek ősi ottlétét az ország kultúrája és alkotmánya is elismerte. Sok csoport határ- 
területi változások következtében került az adott országhoz (pl. a walesiek Nagy-Britan- 
niában) vagy a gyarmatosítók rákényszerített nyelvi hatására.

Hagyományos kisebbségek

Ez alatt nem elsősorban idegen nyelvű, hanem önálló/hagyományos kultúrájú, poli
tikájú és vallású csoportokat értenek. Sok esetben ezek régóta élnek a befogadó ország-
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ban és részben vagy egészben egybeolvadtak az ott élő néppel, vagy más esetben elkülö
nülnek nomád vagy másfajta életmódjuk miatt. Többségük nagyon régen érkezett az 
országba és hazájukat azért hagyták el, hogy vallási, politikai vagy faji előítéletektől vagy 
gazdasági elnyomástól meneküljenek meg. Erre példa lehet a cigány nép, a zsidó nép, az 
írek és skótok, az örmények és a lengyelek.

Több nyelvű, régi eredetű bevándorló csoportok

Egyes gyarmati múltú országok, mint Ausztrália, Kanada, Argentína és az Egyesült 
Államok főként az utóbbi két évszázadban a bevándorlás hosszú történetét élhették át. 
Sok helyen a bevándorlás még ma is tart. Ezekben az országokban a nyelvi kisebbségek 
sokasága él, közülük soknak eltérő a kultúrája és a vallása is. Annak következtében, hogy 
a sokféle kisebbség közül egyesek már régen letelepedtek és egybeolvadtak az ott élő 
lakossággal, mások viszont újonnan jöttek, az ezekben az országokban élő kisebbségeknek 
olyan speciális igényeik lehetnek, amelyek máshol talán nem jelentkeznek.

Rabszolga-gyökerek

Néhány országban a régi rabszolgák vagy munkások ma már a lakosság többségét 
alkotják, így például Brit Nyugat-Indiában. A gyarmatosítók nyelvét beszélik, de még 
mindig szenvednek attól a traumától, amit a rabszolgaság okozott. A lakosság másik fele, 
a bennszülöttek, már a kisebbséghez tartoznak az országon belül és szintén hátrányt szen
vednek a rájuk erőszakolt gyarmati nyelv miatt. (Ez azonban esetenként előnyökkel is 
járhat.) Mindkét csoportban rendkívül erősen él a vágy, hogy kulturális eredetüket fel
kutassák és újratanulják elvesztett nyelvüket.

Mai bevándorlók

Sok fejlett országba nagy tömegek vándoroltak be a fejlődő világból. A bevándorlók 
nagy része gazdasági okok miatt hagyta el hazáját, de az okok között lehet politikai, val
lási vagy faji üldözés is. A könyvtári szolgáltatások szempontjából ezt a csoportot célszerű 
három részre felosztani:

-  a legújabban érkezettek (Közéjük főként a kevésbé képzett bevándorlók tartoz
nak, akik csak anyanyelvükön beszélnek, bár már elkezdték a befogadó ország 
nyelvének tanulását.) ;

-  a második generáció (ők  már többnyire kétnyelvűek, de olvasási képességük 
gyakran csak az egyik nyelvre korlátozódik.) ;

-  a harmadik és későbbi generációk (ők  már teljesen integrálódtak és már nem 
értenek vagy írnak az ősök nyelvén.. Ezekben a generációkban gyakran felmerül 
az az igény, hogy megtanulják elődeik nyelvét, és ne csak szüleik elbeszéléseiből 
ismerjék meg kulturális eredetüket.).

Vendégmunkások

A bevándorlóktól eltérően a vendégmunkások vissza akarnak térni hazájukba, mi
után bizonyos ideig dolgoztak a befogadó országban. Eljövetelüket többnyire gazdasági

Könyvtári Figyelő 31(1985)4



Az etnikai és nyelvi kisebbségek könyvtári ellátásának javításáért 435

okok tették szükségessé és egész ott-tartózkodásuk alatt támogatják otthon élő családju
kat és rokonaikat. Ezért sokkal fontosabb számukra, hogy tarthassák a kapcsolatot hazá
jukkal, mint a bevándorlóknak. Gyakran haza is látogatnak. Néhányuk azonban idővel 
úgy dönt, hogy a befogadó országban marad.

Menekültek
A menekültek politikai, vallási vagy faji üldözés miatt hagyták el hazájukat. Sokan 

szándékoznak hazatérni, ha rendeződik a helyzet országukban. Mivel gyakran szemben 
állnak hazájuk uralkodó nézeteivel, nagy figyelmet kell fordítani az anyanyelvükön meg
jelenő dokumentumok beszerzésére.

Az etnikai és nyelvi kisebbségek felsorolt kategóriái közül sok megtalálható Auszt
ráliában, ahol a számukra nyújtott könyvtári szolgáltatások az 1970-es években indultak 
nagy fejlődésnek és ma már a könyvtárügy egyik központi kérdésévé váltak. Ezt bizo
nyítja az a tény is, hogy 1980 óta szinte minden IFLA konferencián jelentkeznek ausztrál 
könyvtárosok a nemzetiségi ellátás problémáival foglalkozó előadásokkal. Ezek egyike 
Radha Rasmussené, aki az 1981 utáni helyzetről számol be.2

Jelenleg Ausztrália 15 milliós lakosságának 20,5%-a idegen országból származik, 
s ezeknek több mint fele nem angol anyanyelvű. 1973 óta nem alkalmaznak diszkriminá
ciót a bevándorlókkal szemben, s ez eredményezte a főként Dél-Európából származó 
nagymérvű bevándorlást. 1975 és 1981 között a bevándorlók száma évi 52 700-ról 
111 200-ra nőtt. Nagy-Britanniából és Írországból kevesebben érkeztek, mint korábban. 
Európából valamivel többen, az indokínai menekültek száma jelentősen megnőtt, sokan 
jöttek Libanonból és Uj-Zélandból is. A legtöbb emigráns Új-Dél-Walesben, Victoria és 
Queensland államokban, valamint a nagyvárosok, Sydney és Melbourne vonzásában tele
pedtek le.

Ausztráliának mindig többféle kultúrájú lakossága volt, de ez a tény hivatalos el
ismerést csak 1978-ban nyert, amikor a szövetségi kormány elfogadta az ún. Galbally- 
jelentés ajánlásait. A kulturális többarcúság politikáját úgy határozták meg, hogy támogat
nak, ösztönöznek bizonyos fokú társadalmi és kulturális változatosságot a nemzeti egy
ség általános elvén belül.

A nemzetiségi csoportok könyvtári ellátásában az alábbi teendők a legfontosabbak:
— gyűjteni kell a nemzetiségi csoport anyanyelvén megjelent dokumentumokat;
-  a referensz szolgáltatásokat úgy kell átszervezni, hogy közéjük a közérdekű 

tájékoztatás is beletartozzon, s ugyanakkor biztosítani kell, hogy mindenki egy
formán hozzáférjen az információhoz,

— a könyvtárban kulturális, társadalmi és más rendezvényeket kell tartani, nemcsak 
azért, hogy az idegen nyelvű népcsoportokból is toborozzunk olvasókat, hanem 
azért is, hogy a befogadó ország lakossága és a bevándorolt közösség közeledjék 
egymáshoz;

-  segíteni kell az idegen nyelvű népcsoportokat a befogadó ország nyelvének tanu
lásában.

Az Ausztrál Könyvtári Egyesület (LAA) az utóbbi tíz évben kevéssé volt aktív a 
könyvtári szolgáltatások e területén. Most látott hozzá politikai állásfoglalásának kidolgo
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zásához a kulturális többarcúság könyvtári vetületéről. A másik két testület, az Ausztrál 
Könyvtári és Tájékoztatási Tanács (ALIC) és az Ausztrál Bibliográfiai Szolgáltatások 
Tanácsadó Testületé (AACOBS) is csak most kezdte felismerni, hogy a nemzetiségi cso
portok könyvtári ellátása figyelmet érdemel. Az egyes államok könyvtári tanácsai közül 
néhány aktívan támogatja a nemzetiségeknek nyújtott szolgáltatásokat.

Figyelmet érdemel a Victoria államban működő Nemzetiségi Könyvtári Ellátás 
munkacsoportja, mivel tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a helyzet javulásához, 
ő k  szervezték az első országos konferenciát ’’Kulturális többarcúság és a könyvtárak” 
címen 1980-ban; anyagát 1981-ben tették közé. (A második konferenciát 1985 február
jában tartották.) A munkacsoport keretén belül működő egyik albizottság 1982-ben 
kiadta az ’’Irányelvek a nemzetiségeket is ellátó közművelődési könyvtárak szolgáltatá
saihoz” című dokumentumot. Egy másik albizottság két annotált válogató bibliográfiát 
állított össze közművelődési és iskolai könyvtárak számára. A munkacsoport javaslatot 
nyújtott be a kormányzathoz a nemzeti nyelvi politika kidolgozásáról. A nemzeti nyelvi 
politikának el kell ismernie

— annak szükségességét, hogy minden ausztrál állampolgár második nyelvet is 
megtanuljon;

— a bennszülöttek és nemzetiségi csoportok jogát arra, hogy megőrizzék nyelvüket 
és kultúrájukat;

— minden ausztrál állampolgárjogát arra, hogy megtanuljon angolul;
— az angolul nem beszélők jogát a kétnyelvű szolgáltatásokra és tolmácsolási és 

fordító szolgáltatások igénybevételére.

Ha ezt a javaslatot a kormány elfogadja, ennek számos következménye lesz a könyv
tári forrásokra és a személyzetre vonatkozóan.

A technikai munkák (állománygyarapítás, katalogizálás) együttműködést és köz
ponti szolgáltatásokat igényelnek a nemzetiségi ellátás terén is. Victoria állam kivételével 
általában nincs az európai könyvtárellátókhoz hasonló szervezet. Néhány közművelődési 
könyvtár közös vállalkozást hozott létre a technikai feladatok megoldására, a nem angol 
nyelvű dokumentumok kiválasztásánál és beszerzésénél jelentkező nehézségek leküzdé
sére.

Megjelent egy gyakorlati kézikönyv is a nem angol nyelvű könyvek vásárlásához.3 
A téma ausztrál irodalma a LISÁ-ban és a Library Literature-ben kevéssé és megbízhatat
lanul van feltárva. Ennek orvoslására egy annotált bibliográfiát készítettek az etnikai 
kisebbségek számára Ausztráliában nyújtott könyvtári szolgálata tások irodalmáról.4

A szerző előadása rendkívül kritikus hangvételű, de az ausztrál helyzet feltehetően 
jobb a leírtnál, hiszen Ausztrália egyike azoknak az országoknak, amelyekről a leggyak
rabban olvashatunk a ’’Híradó” hasábjain.

Az IFLA munkacsoportja clearing-house létesítését tervezte az idegen nyelvű nép
csoportok könyvtári ellátására vonatkozó irodalomról, és sokan Ausztráliát javasolják e 
feladat vállalására. Az európai szakemberek többsége azonban ezt nem tartotta célszerű
nek. A clearing-house létesítésének tervét egyelőre elvetették. Helyette a bibliográfiai 
nyilvántartás megszervezéséről állapodtak meg a kerekasztal 1983. évi, az IFLA kereté
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ben lezajlott ülésén. A munkacsoport tevékenységének legfőbb eredménye az, hogy sike
rült kapcsolatot teremtenie a világ különböző részein élő, a könyvtárügy e területével 
foglalkozó szakemberek között. Nagy csalódást okozott, hogy a szétküldött kérdőívre 
-  az NDK és Magyarország kivételével -  a szocialista országokból nem érkezett válasz, 
és több ázsiai és délkelet-ázsiai országból sem. Ennek ellenére a kerekasztal a korábbi 20 
helyett ma már több mint 90 címre küldheti tájékoztatóit, híradóját.

Felvették a kapcsolatot a Könyvtári Szolgáltatások Nemzeti Központjainak Kerék
asztalával (ROTNAC), közös értekezleteiken a kisebbségi nyelvek irodalmának közös 
állománygyarapítási és katalogizálási programját vitatták meg.

Az Etnikai és Nyelvi Kisebbségek Könyvtári Ellátásának Kerekasztala folytatja a 
munkacsoport által elkezdett alábbi kutatásokat és munkákat:

-  naprakész bibliográfia összeállítása a téma irodalmáról. Ez kezdetben a "Híradó” 
bibliográfiai mellékleteként jelenik majd meg ;

-  módszertani útmutató kiadása, hogyan kell az idegen nyelvű népcsoportok 
könyvtári ellátását megszervezni. Az útmutatót később kézikönyvvé kívánják 
fejleszteni :

-  rövid kiadvány készítése a könyvek etnikai közösségek számára történő kiválasz
tásáról és beszerzéséről tengerentúli és egyéb fonások alapján ;

-  nemzetközi normatívák, irányelvek kidolgozása az idegen nyelvű népcsoportok 
könyvtári ellátásáról a már meglevő nemzeti normatívák felhasználásával.

Tervekben tehát nincs hiány, de a "Híradó” e száma tanúsága szerint eredmények
ben sincs. A munkacsoport és jogutódja, a kerekasztal elérte, hogy -  ha egyelőre szűk 
körben is, -  de létrejöjjön a nemzetközi együttműködés a könyvtárügy e területén is. 
A további sikerekhez azonban nemcsak a kerekasztal szervezetét alkotó néhány ember 
munkájára, hanem az egyes országok aktív közreműködésére van szükség.
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