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A NEMZETISÉGI KÖNYVTÁRÜGY PROBLÉMAI 
(Baranyai példákkal)

HAJDÚ ZSUZSANNA

A nemzetiségek könyvtári ellátása nem önálló feladat, hanem a magyar könyvtár
ügy szerves része, így nagyjában-egészében ugyanazokkal a nehézségekkel, gondokkal 
küzd, mint a hazai könyvtárügy egésze.

A nemzetiségi könyvtári ellátásnak is legfontosabb feltételei: 1. a meghatározott 
nagyságú, folyamatosan fejlesztett és feltárt anyanyelvi állomány, 2. a megfelelő képzett
ségű, a nemzetiségi nyelvet lehetőleg a beszéd szintjén tudó, de legalább megértő könyv
táros és 3. a kölcsönzés mellett helyben használatra és csoportos foglalkozások tartására 
alkalmas helyiség. Az utóbbi két feltétellel most nem foglalkozom, egyrészt mert e kettő 
sokkal általánosabb gond, hogy csak a nemzetiségi könyvtárügy keretében tárgyaljuk, 
másrészt meglétük esetén sem beszélhetünk ellátásról, ha nincs megfelelő állomány. 
Magam tehát az állományt a feltételek sorában az első helyre rangsorolom.

A nemzetiségi könyvtári ellátással való rendszeres törődés alig több mint tíz éves 
múltra tekint vissza. 1972-ben jelent meg az „Irányelvek a nemzetiségi lakosság könyv
tári ellá Isának továbbfejlesztésére” és ugyanebben az évben, illetve 1973-ban kialakult a 
báziskönyvtárak vendszere. Az 5/1978. (XII. 12.) KM számú rendelet a könyvtári rend
szer szervezetéről és működéséről megerősítette a báziskönyvtárak rendszerét. Mindkét 
dokumentum a kettős ellátás elvén alapszik, ami azt jelenti, hogy a nemzetiségek lakta 
települések egyrészt maguk gyarapílják nemzetiségi nyelvű állományukat, másrészt a 
báziskönyvtárak letéti állománnyal színesítik, gazdagítják a községi könyvtárak válasz
tékát.

Lássuk, hogy valósul ez meg a gyakorlatban. A németek lakta községek könyvtárai
nak többsége egyáltalán nem, kisebb része ritkán, alkalmanként gyarapítja nemzetiségi 
nyelvű állományát. Úgy vélem, hogy ez nemcsak baranyai, hanem országos gyakorlat, s 
általában jellemző a más nemzetiségeket szolgáló könyvtárakra is. Ennek részben a könyv
tárak szűkös állománygyarapítási kerete, másrészt a helytelen fenntartói és könyvtárosi 
szemlélet az oka. Igen sokan még mindig úgy vélik, hogy a nemzetiségi könyvekre nincs, 
vagy igen kicsi az igény, így bőven elegendő az az állomány, amit a nemzetiségi bázis- 
könyvtárak letétként nyújtanak.

A baranyai tapasztalatok alapján, sajnos el kell fogadnunk, hogy a német könyvek 
iránt tényleg nem túl nagy a kereslet. De másfelől fel kell vetnünk azt az igen fontos kér
dést, hogy a könyvtárak többsége rendelkezik-e olyan színvonalas állománnyal, aminek 
alapján azt mondhatnánk, hogy a könyvtáros megtett minden tőle telhetőt, s az alacsony 
forgalom mögött az olvasók, illetve a nem olvasók igénytelensége rejlik.
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A kérdésre a legtöbb esetben nemleges választ kell adnunk. Mint már említettem, a 
községi könyvtárak többnyire nem szerzeményeznek nemzetiségi könyveket. A bázis- 
könyvtárak pedig jelenleg nem rendelkeznek olyan anyagiakkal, hogy kizárólag önerőből 
képesek legyenek megoldani a nemzetiségek által lakott községek megfelelő színvonalú 
könyvtári ellátását. De ez nem is lehet kizárólagos feladatuk!

A Baranya Megyei Könyvtár, mint német báziskönyvtár tíz év alatt több mint 
21 000 kötetet ju ttato tt el letéti helyeire. Ez igen magas számnak tűnik. Ha azonban 
azt is figyelembe vesszük, hogy 85 letéti hely működik, akkor már nem lehetünk ennyire 
elégedettek, hiszen ez községenként csak 150-400 kötetes letéti állományt jelentett tíz 
év alatt! Ne felejtsük, a letéti állomány nagy része nem alapállomány, csak a választék 
színesítésére szolgálna. Nyilvánvaló, hogy csak letétekből nem is lehet tervszerűen gyara
pítóit, szerves könyvtári állományt kialakítani.

Megyénkben — csak a községeket számítva — egy lakosra 4,4 könyvtári kötet jut. 
(Beleértve a nemzetiségi nyelvű könyveket is. Az adatok csak a tanácsi hálózatra vonat
koznak.) Ugyanakkor egy német nemzetiségi lakosra 0,5 német nyelvű könyvtári kötet 
jut! (Beleértve a községi és az iskolai könyvtárak saját állományát, valamint a községek
ben lévő letéti állományt!) Úgy vélem, ennél az országos átlag sem sokkal jobb.

Vizsgáljunk meg egy igen fontos kérdést. Egyáltalán, milyen minőségi és mennyi
ségi lehetőségei voltak a német nemzetiségi könyvekkel való ellátásnak?

A községi könyvtáraknak szinte egyetlen tájékozódási forrásuk a ,.Nemzetiségi 
Új Könyvek” állománygyarapítási tanácsadó. A német nyelvű könyveket tartalmazó 
sorozat elmúlt öt évben megjelent füzeteinek adatait vizsgálva az alábbi képet kapjuk:

évfolyam a megjelent füzetek 
száma

az ismertetett 
könyvek száma a könyvek átlagára

1980 5 220 75,70 Ft
1981 3 136 75,20 Ft
1982 9 404 83,10 Ft
1983 7 293 89,40 Ft
1984 3 84 116,10 Ft

Az öt év alatt kimutatható 53,4%-os áremelkedés a valóságban sokkal magasabb, 
kb. 100%-os. Ugyanis a korábbi évek jegyzékei tartalmaztak különleges könyveket, 
méregdrága hangzó dokumentumokat, igen drága képzőművészeti albumokat is; mind
ezek beleszámítottak az átlagárba. Az 1984-es jegyzék már nem tartalmazott ilyen külön
legességeket!

Nehézséget jelent az is, hogy a „Nemzetiségi Új Könyvek” füzetei rendszertelenül 
jelennek meg; nem lehet előre tudni, évente hány füzetre lehet számítani és az ismertetett 
művek közül hány fog olyan dokumentumnak minősülni, amelyik nem hiányozhat a köz
ségi könyvtárak polcairól."' így a könyvtárosok nem tudnak igazán tervezni, és a bázis- 
könyvtárak sem tudnak az anyagiakkal tervszerűen és arányosan gazdálkodni.

*1985. szeptember közepéig egyetlen száma sem jelent meg a ,.Nemzetiségi líj Könyvek” német 
állománygyarapítási tanácsadónak.
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Nézzük meg, mi volt a törzsanyag kínálata a könyvtárak számára:

1980 1981 1982 1983 1984
•NA ismeretterjesztő 4 - 7 1 1
NA szépirodalom 3 8 12 15 2
NA kézikönyv - 2 3 1 1
NA ifjúsági kézikönyv 1

7 __ Ш__ ___22___ __ Ifi___ ___4____
•NA -  az alapfokú ellátás törzsanyaga

Az öt év alatt törzsanyagnak minősített 61 tételből 42 cím nem első kiadás. De még 
ha csupa első kiadás lenne, akkor is öt év alatt 61 cím igen szegényes választékot jelent; 
ennek megvásárlása nem okozhat gondot még az alacsony könyvbeszerzési kerettel ren
delkező könyvtáraknak sem.

Nézzük meg az öt év tételeinek tartalmi megoszlását.

sakkönyvek 1980 1981 1982 1983 1984

000 4 2 2 - 1
100 5 1 2 - -

200 1 - - 1 1
300 13 4 10 4 3
400 4 3 14 15 5
500 11 9 5 7 1
600 1 9 13 5 2
700 25 17 23 25 12
800 16 3 14 6 3
900 5 4 23 22 3
Szakkönyvek összesen 85 52 106 85 31
Gyerekkönyvek 16 13 60 66 12
Ifjúsági szépirodalom 16 21 48 11 4
Ifjúsági ismeretterjesztő irodalom 4 8 30 18 3
Szépirodalom 99 42 160 113 34

összesen 220 136 404 293 84
Ebből 1. kiadás 126 58 165 123 56

Azonnal szembetűnik, hogy a szegényes szakirodalmi választékon belül indokolat
lanul magas a művészeti tárgyú könyvek aránya, ráadásul túl sok a drága képzőművészeti 
album és kevesebb a hasznos útikalauz. Holott figyelembe kellett volna venni, hogy a 
nemzetiségi alapellátásnak legfontosabb szempontja magának a nemzetiség nyelvének 
ápolása; a táblázat azt mutalja, hogy kevés a nyelvészeti és irodalomtudományi kézi
könyv és szakkönyv. E két szakterületen túlmenően pedig elsősorban néhány alapvető 
kézikönyvre, továbbá népszerű ismeretterjesztő művekre lenne nagyobb választékban 
és példányszámban szükség. (Például növények ápolása, kertészeti könyvek, háziállatok 
tartása, barkácsolás, autóápolás, háztartás stb.)
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Ha a tételek számát tekintjük, úgy tűnik, hogy kielégítő, vagy majdnem kielégítő 
-  az 1984-es évet nem számítva -  a gyermek- és ifjúsági művek aránya. A művek példány
száma azonban semmiképpen sem az. Ez a nemzetiségi ellátás legégetőbb gondja: a 
Könyvértékesítő Vállalat Könyvtárellátó főosztálya nem képes a könyvtárak igényeinek 
megfelelő számú példányt rendelkezésre bocsátani. A nemzetiségi könyvesboltban nagyon 
alacsony példány számmal jelenik meg a választék: gyermekkönyvekből 10—20 példány, 
a hazai nemzetiségi kiadványokból többnyire 50 példány található. Csak a Baranya me
gyei német báziskönyvtárnak az említett példányszámok duplájára lenne szüksége. És 
akkor hol van még a többi báziskönyvtár, a községi könyvtárak és az iskolai könyvtárak 
sora? Jó eset, ha a nemzetiségi könyvesbolt a rendelések 60—70%-át teljesíteni tudja. 
Viszont a választékot szűkíti, hogy a nemzetiségi könyvesbolt csak az NDK-ból származó 
és a hazai kiadású könyveket árusítja, pedig célszerű lenne más német nyelvterület meg
felelő tartalmú és árú könyveivel is bővíteni a választékot.

Vessünk egy pillantást a ,Nemzetiségi Új Könyveié’ állománygyarapítási tanács
adóra. Egy falusi könyvtáros számára igen fontos állománygyarapítási segédlet, és egyben 
igen fontos tájékoztatási eszköz is. Szinte kötelezőnek tekinljük, hogy a könyvtáros e 
szerint mérlegeljen a beszerzéskor. A könyvtárosok többségének sajnos nincs sem kellő 
nyelvismerete, sem kellő irodalomismerete. Ezért hallatlanul fontos, hogy a szerkesztőség 
hogyan annotál, mit mond el a könyvről, milyen betűjelzetet ad a könyvnek. A minősítés 
gyakorlatában azonban olyan problémákat látok, amelyek akadályozzák, hogy az állo
mánygyarapítás jobban igazodjék a tényleges olvasói igényekhez. Lássunk ezek közül 
néhányat:

— következetlenségek mutatkoznak a minősítésben (pl. Petőfi Sándor János vitéz 
c. műve magyarul az alapfokú törzsanyag körébe tartozik, németül nem);

— jelenlegi nemzetiségi könyvtári ellátásunk, de a nemzetiségi lakosok olvasása 
nincs azon a szinten, hogy a világirodalom remekeit is meg kellene német nyel
ven vásárolni, egyelőre megelégedhetnénk a német irodalom remekeivel;*

— nem érzem indokoltnak, hogy XIV—XVI. századi német klasszikusokat feltét
lenül az alapfokú törzsanyag körébe sorolunk, ezzel szemben pl. Kleist, Keller, 
Hoffmann stb. olyan művei sem kerülnek mindig ebbe a körbe, amelyek a nem
zetiségi középiskolában kötelező irodalomként szerepelnek.

Sorolhatnám tovább a problémákat példákkal együtt. Ezek alapján úgy vélem, ki 
kellene alakítani -  a jelenlegi gyakorlat felülvizsgálásával -  egy következetes szempont- 
rendszert a könyvek minősítésére. Ezzel kapcsolatban meggondolandónak tartom a 
következőket:

Évente csak néhány hazai nemzetiségi kiadvány jelenik meg a nemzetiségek nyel
vén. Ez igen kis szám. Kétségtelen, hogy többségük, főleg a szépirodalmi művek nem tar
toznak a törzsanyag körébe. A nemzetiségi nyelvű szépírók műveinek többsége nem éri 
el az NA jelzés szintjét. Ám azt az elvet kell szem előtt tartani, hogy a hazai nemzetiségi 
kiadványok egytől egyig legyenek meg a nemzetiségi lakosok által lakott községek könyv
táraiban, s ezért indokolt, hogy ezek is megkapják az NA jelzést. Más kérdés, hogy az 
annotációban objektiven ítélik meg a mű színvonalát.

♦Amennyiben ezek mégis szerepelnek a jegyzéken, ne kapjanak NA jelzést.
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Már említettem, hogy nem lehetünk elégedettek a gyermekkönyv-ellátással sem. 
Véleményem szerint a jövőben a gyermekek könyvtári ellátására sokkal nagyobb figyel
met kell fordítanunk. Közismert igazság, hogy az olvasóvá nevelést gyermekkorban kell 
elkezdeni. Ehhez azonban megfelelő választékban, minőségben és példányszámban kell 
az iskolások számára könyvet adni, hogy a nemzetiségi oktatásban is helyet -  és talán 
nem túlzó követelmény, ha azt mondom, hogy fontos helyet — kapjon az olvasás, a 
könyv, és könyvtárhasználat. Ma, sajnos, el lehet végezni a nemzetiségi nyelvet oktató 
általános iskolát úgy, hogy a gyerek a tankönyvön kívül más könyvet nem olvasott el 
anyanyelvén. Még ennél is szomorúbb, hogy a nemzetiségi nyelvszakos diploma sem 
jelenti egyben azt, hogy a pedagógus a nemzetiségi nyelvű gyermek- és ifjúsági irodalmat 
ismeri.

Nemzetiségi politikánk alapvető tartalma, hogy a nem magyar anyanyelvű állam
polgárok, a magyar anyanyelvű lakossággal azonos feltételek között, nemzetiségként 
élhessenek és boldoguljanak. Még igen sok tennivalónk van annak érdekében, hogy ez a 
jogos és igazságos követelmény a könyvtári ellátásban is teljes mértékben teljesüljön.
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A FID 43. KONGRESSZUSA 1986. szeptember 14—18-a között kerül megrendezésre 
Montreálban a CISTI (Canadian Institute for Scientific and Technical Information) szer
vezésében. Fő témája: tájékoztatás, kommunikáció és a technológia átadása. A megvita
tásra szánt témák között olyanok szerepelnek, mint: a kommunikációs technológia fej
lődése (pl. műholdas technika, integrált (hangzó, adatrögzítő és képi) rendszerek, Video
text és teletext); az elektronikus publikáció; az elektronikus dokumentumtovábbító 
rendszerek kérdései; a számítógépes rendszerek fejlődése és a műszaki ismeretek átadása.

MŰHOLDAS TÁVKÖZLÉSI RENDSZERT helyeztek üzembe 1984 végén, a University 
of California keretébe tartozó egyetemek MELVYL online katalógusában szereplő adatok 
(1,6 millió monográfia, 0,5 millió időszaki kiadvány) szolgáltatásainak meggyorsítására.

DLA Bulletin, 1985. ápr.
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