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AZ ÖNÁLLÓ SZAKSZERVEZETI KÖNYVTARAK 
1979 és 1983 KÖZÖTT

MÓNUS IMRE

Valaha, a szocialista szakszervezeti könyvtárügy kialakulása előtt csak önálló, azaz 
hálózatba nem tartozó könyvtárak léteztek. A múlt században alakult szakegyleti könyv
tárak egy-egy szakma dolgozói részére juttattak olvasnivalót.1 (A jóval később keletkezett 
üzemi könyvtárak általában nem szakszervezeti kezelésben voltak, hanem a vállalat tulaj
donát képezték.) A munkahelyi szakszervezeti könyvtárak csak a felszabadulás után 
jöttek, jöhettek létre, s kivétel nélkül „önállóak” voltak, hiszen hol voltak még a hálóza
tok, amelyekhez csatlakozhattak volna. (A hálózat kifejezést itt az ellátási rendszer értel
mében is használjuk.) E könyvtárak közül néhányan, amelyek nagyüzemekben működtek, 
később fiókkönyvtárakat hoztak létre a műhelyekben és egyéb munkahelyeken.2. Ide 
vezethetők vissza a később központinak nevezett önálló könyvtárak kezdetei; közülük 
nem egy szakmai, majd szakmaközi központi könyvtárrá vált.

A SZOT Elnöksége 1951-ben hozta első könyvtári vonatkozású határozatát, s abban 
már szólt arról, hogy a nagyobb üzemi könyvtárak létesítsenek műhely-, fiók- és vándor- 
könyvtárakat. Intézkedett az állomány összetételéről, a könyvtárosok képzéséről stb. 
Ezt az állásfoglalást azután sok más követte.3

A hazai könyvtári rendszer — s benne a szakszervezeti könyvtárügy is -  az 1956-os 
5.sz. tvr. után jelentős változásokon ment át. Az 1958-ban megkezdett nagy szakszerve
zeti könyvtári átszervezés új értelmezést adott az önálló szakszervezeti könyvtárnak: vala
mennyi szakszervezeti könyvtári egység „elvesztette” önállóságát abban az értelemben, 
hogy valamelyik hálózat tagjává vált, de ezzel együtt módjában állt a hálózati könyvtártól 
vagy alközponttól letéti ellátást igénybe vennie, ám a továbbiakban is önállónak nevezett 
könyvtárak nem éltek ezzel a lehetőséggel. (Lényegében a későbbiek során is mindig az 
önálló állománygyarapítás számított a szakszervezeti önálló könyvtár legfőbb kritériumá
nak, még ha később egyéb feltételekhez is kötötték az „önállóságot” .)

Jelentős változást hozott a SZOT 1971-es határozata. Ez kimondotta: „Minden 
— azonos telephelyen — 2000 vagy ennél több dolgozót foglalkoztató üzemben, munka
helyen önálló könyvtár, a 2000 dolgozónál kevesebbet foglalkoztató üzemekben, munka
helyeken letéti könyvtár működjék.”4 Ennek nyomán sok, korábban letéti könyvtárként 
működő egység vált ismét, most már az új értelemben önállóvá.

A folyamat nem állt le az 1971-es irányelvek végrehajtásával. A SZOT Elnöksége 
1980. szeptember 29-i határozata immár 1500 dolgozóban szabta meg az önálló könyv
tár alsó határát, kimondva azt is, hogy az önálló könyvtár fiókokat tarthat fenn; ugyan
akkor pontosabban szabta meg az önálló könyvtár működési feltételeit.5 Valószínűleg 
az lehetett az oka az alsó határ csökkentésének, hogy így kívánták ösztönözni a fenn
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tartókat több főfoglalkozású könyvtáros beállítására, saját könyvtárhelyiség kialakítására 
és magasabb beszerzési hitelek megnyitására.

A jelen dolgozat az önálló szakszervezeti könyvtárakat az 1979—1983 közötti idő
szakban vizsgálja, a SZAKMA megfelelő köteteiben szereplő adatok alapján.6 Nem ölelte 
fel az elemzés a lakóterületre is szolgáltató önálló könyvtárakat, s kimaradtak a tekinté
lyes állományi és forgalmi adatokkal bíró, de letéti könyvtárak is. Az elemzés statisztikai 
jellege sajnos nem tette lehetővé, hogy az utóbbi időszak egy igen figyelemreméltó és 
sokat ígérő fejleményét érdemben tárgyalja; az összevont szakszervezeti és üzemi szak- 
könyvtárak kérdését külön tanulmányban kell megvizsgálni.

Az önálló szakszervezeti könyvtárak máma

A statisztika először 1970-ben regisztrálta az önálló szakszervezeti könyvtárakat, 
szám szerint 654-et (vidéken 254, Budapesten 400 önálló könyvtárat). Ez a szám 1971 - 
ben Budapesten 196-ra, vidéken 133-ra esik le, ami egyenes következménye a SZOT 
Elnöksége állásfoglalásának:4 a könyvtárak státusa megváltozott. Még 1975-ben is Buda
pesten 165, vidéken 139 önálló könyvtár működött. Néhány év alatt azonban hatalmas 
változások következtek be.

Ha viszont a Statisztikai tájékoztató Közművelődési könyvtárak7 c. kiadványát 
vesszük elő, e szerint az általunk vizsgált szakaszban így alakult az önálló szakszervezeti 
könyvtárak száma:

1. s .  táblázat
önálló könyvtárak 

száma
Arányok az összes szakszervezeti 

könyvtáron belül

1979 340 10,7%
1980 345 10,6%
1981 2037 36,4%
1982 1896 34,1%
1983 1829 35,1%

1971 után a hálózati központok mindazokat a könyvtárakat, melyek több mint 
kétezer dolgozót láttak el, fokozatosan önállóvá minősítették. A statisztikából azonban 
megmagyarázhatatlan, mi okozta az 1981-es ugrást. A 2037 könyvtár mindegyike 2000 
főnél nagyobb munkahelyet látott volna el?

Tehát Magyarország szakszervezeti könyvtárainak több mint egyharmada önálló 
könyvtár lett — legalább is a statisztika szerint. Ez az 1980-as határozat6 túllicitálásának 
tűnhet. A valószínű magyarázat azonban az, hogy a közművelődési statisztika minden 
valószínűség szerint önálló könyvtárnak minősítette az önálló könyvtárak fiókjait is, sőt 
ezeken túlmenően további letéti könyvtárakat is. Ha azonban a SZAKMA6 adatait 
tekintjük, a kép megnyugtatóbb.

Vizsgáljuk meg ezért a SZAKMA alapján, hogyan alakult vidéken és Budapesten az 
önálló könyvtárak és a hozzájuk tartozó fiókok száma:
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2. sz. táblázat

1979 1981 1983

könyv
tál fiók

fiók
könyv

tár

könyv
tár fiók

fiók-
könyv

tár

könyv
tár fiók

fiók-
könyv

tár

Budapesten 85 681 8 85 627 7,4 84 535 6,4
vidéken 97 334 3,4 107 394 3,7 115 390 3,4

összesen: 182 1015 5,6 192 1021 5,3 199 925 4,6

A fiókok abszolút száma és az egy könyvtárra jutó fiókok száma a fővárosban csök
kent. A vidéki fiókok száma nőtt, de az egy könyvtárra jutó fiókok száma változatlan 
maradt. A budapesti csökkenés oka talán a dolgozószám csökkenésében keresendő. 
A vidéki növekedés mögött (amely 1981-ig tartott) talán még az 1971-es és az 1980-as 
határozat ösztönző ereje áll, bár vannak olyan megyék, amelyekben stagnált vagy fogyott 
a fiókok száma.

A fentiek igazolására -  és annak érzékeltetésére, hogy a szakszervezeti könyvtári 
ellátás szerkezete mennyire függvénye a munkahelyek változásának -  álljon itt néhány 
szakma budapesti adata: az építők önálló könyvtáraihoz tartozó fiókok száma 165 — 123 
-  101-re esett vissza, a helyiiparé: 313 -  272 -  216-ra módosult, az élelmezési szakszer
vezeten belül: 38 -  37 -  30-ra apadt a fiókok száma. Emelkedés csak a közlekedésnél 
volt (15-ről 26-ra), a többi szakmában ingadozott a fiókok száma, -  miközben az önálló 
könyvtárak számában szinte semmi módosulás nem következett be.

Nem érdektelen szemügyre venni: mekkorák az önálló könyvtárak gyűjteményei?

3. a . táblázat

1979 1981 1983
önálló könyvtárak száma

500 kötet alatt 3 1025 1189
501-1000 kötet 5 537 159
1001-2000 kötet 22 82 78
2001-5000 kötet 58 97 107
5001-10 000 kötet 94 122 110
10 000 felett 158 174 186
összesen: 340 2037 1829

Az érvényben lévő alapelvek 2000, illetve 1500 dolgozó alatt letéti könyvtár 
működtetését javasolják; vajon hány dolgozót láttak el ezek a miniatűr könyvtárak, s 
állományuk vajon milyen kínálatot nyújtott használóiknak? Az önálló könyvtárak krité
riumainak alighanem az oszlopok alsó 3—4 sorába tartozó egységek felelhettek meg, -  
milyen erők hatására kerültek az önálló könyvtárak közé az oszlopok felső 3 -4  sorába 
tartozó egységek? A magyarázat itt is csak a statisztikai adatközlés (vagy feldolgozás) 
hibás voltában rejlik.
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Az 1980-as határozat I.4/b pontja az együttműködésről szólva javasolja kis- és köze
pes üzemekben a szakszervezeti és a vállalati műszaki szakkönyvtár összevonását. Az elő
rehaladás e tekintetben meglehetősen lassú. Vidéken 1979-ben 15 integrált könyvtár 
működött, számuk 1981-ben 23-ra, majd 1983-ban 22-ra módosul. Leginkább a közleke
dési szakma (VOLÁN-könyvtárak) és az építők használják ki ezt a lehetőséget. Budapes
ten még inkább elmarad ennek a lehetőségnek a kiaknázása. 1970-ben 5, 1981-ben 4 és 
1983-ban 7 (köztük 4 helyüpari) könyvtár esett ebbe a kategóriába.

Az ellátott dolgozók száma

A szakszervezeti könyvtári ellátás szervezete a munkahelyektől és az ellátandó 
dolgozók számától függ. Láttuk, az önálló könyvtárak száma Budapesten stagnált, fiók
jai száma csökkent, vidéken a könyvtárak száma nőtt, s fiókjaik száma az 1981-es fel
futás után megállapodott. Ez a tendencia tükrözi a lehetséges olvasótábor alakulását: 
Budapesten csökkent, vidéken nőtt az ellátandó dolgozók száma.

4. sz. táblázat

Az önálló könyvtárak által ellátandó dolgozók száma

Budapesten vidéken

1979 204 024 1979 = 100% 247 708 100%
1981 204 973 100,5 255 473 103,1
1983 174 888 85,8 261 766 105,7

A fővárosban a megvizsgált 15 szakmából 8-ban csökken a létszám és csak a nyom
dászoknál, az egészségügyieknél és a vasutasoknál van növekedés; ingadozik a vegyész, a 
kereskedelmi, a vasas és közlekedési ágazat létszáma. Némely szakmánál nagyon jelentős 
az apadás: a textileseknél több mint 50%-os. A bőrösöknél 500-zal, az építőknél 1000-rel, 
a ruhaiparnál 800-zal vannak kevesebben. De a könyvtárak száma nem csökkent!

Vidéken természetesen nem minden megyében nőtt az ellátandók száma. Csökkent 
a dolgozók száma Fejérben, Komáromban, Vasban és Veszprémben, ingadozott Baranyá
ban, Győrben, Zalában, Csongrádban, Hevesben és Nógrádban. Érdemes megjegyezni, 
hogy Baranyában, Győrben és Zalában a könyvtárak száma és az ellátandók száma szink
ronban nőtt, majd csökkent. A többi megyében nőtt a potenciális olvasótábor, s éppen 
olyan mértékben véle együtt a könyvtárak száma is.

A munkahely dolgozóinak létszáma határozza meg alapvetően -  legalábbis elvben -  
a könyvtár státusát; önállóként működik-e vagy létété lesz valamelyik központnak. Vajon 
a hálózati központok mennyire vették komolyan azokat a kritériumokat, amelyeket a 
határozatok előírtak az önállóság előfeltételeként? Nézzük meg, hogy a SZAKMÁ-ban 
feltüntetett önálló könyvtárak hány százaléka működött 200 főnél kisebb üzemben. 
(A viszonyítási alapul szolgáló adatokat Id. a 2. sz. táblázatban.)
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5. sz. táblázat

1979 1981 1983
2000 1500 1500

dolgozónál kisebb munkahelyen működő könyvtárak száma
Budapesten 39 (45,9%) 27 (31,8%) 33 (39,3%)
vidéken 35 (36,1%) 32 (29,9%) 42 (36,5%)

összesen 74 (40,7%) 59 (30,7%) 75 (36,8%)

Elsősorban Csongrád, Hajdú, Pest és Vas megyében, Budapesten a helyiipamál, a 
nyomdászoknál, a postásoknál és a vasasoknál, kisebb mértékben a vegyészeknél és a 
vasutasoknál találhatók 2000 főnél kisebb üzemekben önálló könyvtárak. Az építőknél 
folyamatosan megszűntek az ilyen „ál” önálló könyvtárak.

Az önálló könyvtárak elhelyezése

önálló szakszervezeti könyvtárnak az tekinthető, amelynek saját, kizárólag könyv
tári célra használt helyisége van. Az 1971-es és 1980-as határozatok az alapterület nagy
ságára nézve is követelményeket állítanak föl. Lássuk, hogy a vizsgált időszakban mekkora 
és milyen helyiségek álltak -  a statisztikák szerint -  a könyvtárak rendelkezésére.

6. sz. táblázat

Alapterület
m2

Vidék Budapest

1979 1981 1983 1983
kvt % kvt % kvt % kvt %

0 8 8,2 10 9,3 9 7,8 2 2,4
30 alatt 15 15,5 10 9,3 16 13,9 16 19,0
31-50 24 24,7 30 28,1 30 26,2 23 27,4
51-70 18 18,6 18 16,8 16 13,9 16 19,0
71-100 19 19,6 23 21,5 26 22,6 13 15,5
101-150 8 8,2 10 9,3 12 10,4 9 10,7
151-200 1 1.0 - - 3 2,6 2 2,4
201-250 2 2,1 4 3,8 1 0,9 3 3.6
251 fölött 2 2,1 2 1,9 2 1,7 - -

összesen: 97 100,0 107 100,0 115 100,0 84 100,0

Még 1983-ban is 9 vidéki önálló könyvtárnak nincsen se mekkora saját helyisége. 
(Csongrádban, Hevesben, Pestben 1 -1 , Hajdúban, Somogybán és Zalában 2 -2 .)  De mek
kora lehet és milyen szolgáltatásokra képes az a könyvtár, amelynek alapterülete nem éri 
el a 30 m2 -t?
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Azt is tudni kell, hogy a 200 m2 fölötti alapterületek általában több apró, nem
egyszer egymástól távol eső szobából, vagy — nemegyszer — másokkal megosztott helyi
ségekből adódnak. Ne dédelgessünk hát illúziókat korszerű szabadpolcos terekről.

A táblázat utolsó oszlopa az 1983-as budapesti állapotot mutalja. Itt kicsit jobb a 
helyzet, hiszen csak két szakmában fordul elő helyiség nélküli könyvtár, építők, vasutas), 
de magasabb a 30 m2 -nél kisebb helyiségek aránya, s nem találunk könyvtárat a leg
magasabb kategóriában

Az önálló könyvtárak elhelyezési körülményeinek vizsgálatakor nem feledkezhe
tünk meg az 1971-es SZOT elnökségi határozat, az 1974-es közművelődési párthatározat 
igen pozitív hatásáról. A hálózati központok kihasználták a lehetőséget, s felgyorsították 
az elhelyezés korszerűsítésének folyamatát. A végeredmény az lett, hogy a könyvtár- 
helyiségek több mint háromnegyede 30-100  m2-es kategóriába esik. De ebben az időben 
sokhelyütt a berendezést is felújítják, olvasóövezeteket hoznak létre, megjelennek és el
terjednek a hangzó dokumentumok és használatukhoz a legkorszerűbb berendezések.

Könyvtárosok

A közművelődési könyvtári statisztika7 -  mint láttuk — 1829 önálló könyvtárat 
mutat ki 1983-ban. Ezekben az egységekben foglalkoztatottak száma pedig a következő:

7. sz. táblázat

Budapest Vidék összesen
Ebből önálló 
könyvtárban 

dolgozik
főfoglalkozású 287 504 791 451
részmunkaidős 101 162 263 102
megbízási díjas 375 887 1262 296
társadalmi munkás 1370 1885 3255 1101

Ha ezeket az adatokat egybevetjük, azt látjuk (ha feltételezzük, hogy egy könyv
tárban nem dolgozik több, mint egy főfoglalkozású könyvtáros), hogy 1378 önálló 
könyvtárban nincsen főfoglalkozású könyvtáros. De, mint már mondottuk, ezzel a sta
tisztikai hiba csapdájába esnénk. A SZAKMA alapján felrajzolt kép kedvezőbb és köze
lebb is áll a valósághoz.

Addig tehát, míg a fővárosban minden könyvtárra több mint egy könyvtáros jut, 
vidéken átlagosan nem ju t egy egész főhivatású munkatárs egy könyvtárra. Tehát még 
nem valósult meg az önálló könyvtár egyik fő kritériuma, különösen ha arra gondolunk, 
hogy egyes megyéink önálló könyvtáraiban nem egy, hanem ötnél is több főfoglalkozású 
könyvtáros dolgozik. Ha viszont ugyanakkora létszámú üzemeket és településeket vetünk 
egybe, azt látjuk, hogy a mérleg az üzemek javára billen: o tt előbb van főhivatású könyv
táros, mint a lakóterületeken.
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8. sz. táblázat

Budapest vidék
önálló könyvtárak száma 

1979 85 97
1981 85 107
1984 84 115

A főfoglalkozású könyv
tárosok száma 

1979 103 83
1981 116 91
1984 104 97

Egy önálló könyvtárra jutó 
főfoglalkozású könyvtáro
sok száma 

1979 1.21 0,85
1981 1.36 0,85
1983 1.23 0,84

A rendelkezésre álló kimutatások nem vallanak a könyvtárosok végzettségéről. 
A tapasztalatból merítve tudjuk: nagyobbik részük rendelkezik a kellő végzettséggel vagy 
éppen folyamatban van ennek megszerzése. Sajnos, inkább az utóbbi jellemző, hiszen a 
nagy fluktuáció miatt a hálózati könyvtárak állandó feladata az alapfokú szakképzés.

Az állománygyarapításra fordított összeg

Az 1971-es alapelvekben ez áll: „Az önálló könyvtárak feladatainak teljesítéséhez 
kívánatos, hogy költségvetése az 1971-es ár- és bérszinten legalább 65 000—70 000 Ft 
legyen; 3000-5000 dolgozó esetén fejenként 24 Ft, 5000-10000 között dolgozónként 
21 Ft, 10000 dolgozón felül fejenként 18 F t . . .  ”

Az 1980-asban pedig ez: „Az önálló könyvtár.. .  költségvetését úgy kell megtervez
ni, hogy minden dolgozóra egy könyv mindenkori átlagára jusson.” (Ez a számítási alap 
1980-ban 42 Ft volt.) Az állománnyal foglalkozó fejezet szó szerint megismétli a közpon
ti és körzeti könyvtárakra vonatkozó normát, m iszerint.......az egy dolgozórajutó összeg
haladja meg a könyv mindenkori átlagárának 1/3-át.” (Ez az összeg 1980-ban 14 Ft volt.)

Érdemes összevetni a Statisztikai Tájékoztató7 alapján a tárgyalt öt év beszerzési 
keretei országos összegének változását az önálló könyvtárak gyarapítására fordított 
összesített összegével.

Látjuk, az önálló könyvtárak gyarapítási kerete lassabban nőtt, mint a szakszerveze
ti könyvtárügy egészéé, s csak az utolsó évben zárkóztak fel némiképp. Az abszolút érté
ket tekintve mindössze kétmillió forinttal lett több pénzük 1983-ra 1979-hez képest. 
Ebből kitetszik, nemigen valósult meg ezek esetében az Alapelveknek sem az 1979-es, 
sem az 1980-as kívánalma. Budapesti és vidéki viszonylatban pedig így alakult a beszerzési
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keret: Budapest: 100 — 109,8 -  105%, vidék: 100 — 107,7 -  132,7% volt. (Itt a könyv
tárak száma is jelentősen emelkedett!)

9. sz. táblázat
Év Gyarapítási keret %

országos összes önálló könyvtárak
1979 100 100
1980 98,6 95,0
1981 106,9 102
1982 116,7 110
1983 119,1 116,4

Az egy dolgozóra vetített állománygyarapítási összeg a következőképpen alakult:

10. sz. táblázat

Év Az egy dolgozórajutó beszerzési összeg
Budapesten vidéken

1979 15,84 100,0% 12,90 100,0%
1981 17,14 108,2% 13,48 104,5%
1983 20,96 132,3% 16,20 125.6%

A vidék hátrányos helyzete szembetűnő. Ennek több oka lehet: kisebbek a vidéki 
üzemek, az szmt-k anyagilag gyengébbek, mint a szakmai központok, a budapesti könyv
tárak „közelebb ülnek a tűzhöz”, kisebb a távolság a központi és a munkahelyi könyv
tárak között, és még bizonyosan egyéb okok is.

Vizsgálódásunk során minden könyvtárat áttekintettünk a SZAKMA alapján, ám 
elegendőnek látszott, hogy a sokaságnak csupán mintegy felét feldolgozva vizsgáljuk meg 
az egy dolgozórajutó állománygyarapítási összeg alakulását. A 11. sz. táblázat tartalmaz
za a mintába bevont könyvtárak megoszlását az egy főre jutó összeg szerint.

Az 1980-as határozat szerint az egy dolgozóra jutó állománygyarapítási összegnek 
35 Ft-on felül (legalább 42 Ft-nak) kellene lennie, de a 11. sz. táblázat tanúsága szerint 
ez még 1983-ban is alig érvényesült. (Néhány esetben azonban a 0 Ft-os átlag mögött az 
rejlik, az adatszolgáltatás évében vált önállóvá a könyvtár, s az évi beszerzési keretét 
-  még letéti korában -  átutalta a központi könyvtárhoz.)

A tárgyalt időszakban határozott törekvés mutatkozott magasabb beszerzési kere
tek biztosítására. A 20 forintnál nagyobb átlagú mezőnyben 1979-ben a fővárosban 15, 
vidéken még csak 5 könyvtár szerepel. Ez a helyzet valamivel kedvezőbbre fordul 1983-ra, 
amikor is a budapesti 24-gyel szemben 21-re emelkedik a vidékiek száma (igaz, több 
könyvtárból!). A 12 forint alatti átlagot felmutató könyvtárak száma Budapesten 11-ről 
6-ra esett vissza, vidéken pedig így alakult: 1979: 12, 1981: 18 és 1983: 15 könyvtár. 
Majdnem bizonyos, hogy ezek mögött a számok mögött az rejlik, hogy az önállóvá vált
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könyvtárak nehezen, alacsonyabb állománygyarapítási kerettel indulnak, s csak később 
javul helyzetük.

11. szj táblázat

Az egy dolgozórajutó állománygyarapítási összeg*

Ft 1979 1981 1983
Bpest vidék Bpest vidék Bpest vidék

0 - 1 1 2 1 1
0-5 1 - 1 1 1 -

5-10 5 9 2 10 2 8
10-12 5 2 2 5 2 6
12-14 6 6 2 7 4 6
14-16 8 18 7 6 2 8
16-18 4 4 7 4 - 2
18-20 1 3 4 3 4 3
20-22 1 2 2 5 5 2
22-25 7 1 3 1 4 4
25-27 3 - 5 3 3 3
27-30 3 - 2 2 5 7
30-35 - - 3 - 2 3
35 felett 2 2 - 3 5 2

összesen: 39 42 41 52 40 54

*A vizsgált könyvtárak mintegy felét képező' minta alapján

Az önálló szakszervezeti könyvtárak egyenetlen állománygyarapítására a szélső 
értékek (1983-ban) jellemzők. Az egy dolgozórajutó állománygyarapítási összeg alsó és 
felső mezőnyét a 12. sz. táblázat tartalmazza.

12. szí táblázat

Az egy dolgozórajutó beszerzési összeg
legalacsonyabb 1 legmagasabb 

értékei

Budapest
nyomdászok 7,60 vegyész 23,79
ruhaipar 11,60 élelmezés 27,96
építők 15,39 textiles 30,35

Vidék
Tolna 9,50 Békés 20,40
Heves 9,87 Somogy 22,07
Szolnok 12,53 Szabolcs 25,14
Baranya 13,25 Vas 25,31
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Részletesebb elemzéssel lehetne csak kimutatni, vajon az összevont szakszervezeti 
és szakkönyvtárak gyarapítása honnan történik: az üzem vagy a szakszervezet kasszájából. 
Ennek vizsgálata még hátra van, annak a kérdésnek a tisztázásával együtt, hogy a könyv
tárakba járó folyóiratok előfizetése kit terhel, s egyáltalán, mennyi periodikum olvasható 
a könyvtárakban.

Az önálló könyvtárak állománya

A vizsgált időszakra a könyvek nagyobb mérvű drágulása volt a jellemző. (A tanácsi 
közművelődési könyvtárakban 29,8 Ft-ról 43 Ft-ra ugrott a beszerzési átlagár, s aligha
nem a szakszervezeti önálló könyvtárakban sem sokkal kisebb ez az érték.) Ez a körül
mény a szakszervezetek minden jószándékú erőfeszítése ellenére kihatott az állomány 
alakulására.

Az egy dolgozóra jutó kötetek számát illetően a budapesti könyvtárak jobban van
nak ellátva, mint a vidékiek.

13. Bé táblázat

Az egy dolgozórajutó kötetek száma az önálló könyvtárakban

1979 1981 1983

Budapest 7,4 7,8 9,2
Vidék 3,7 4,6 5,2

Alig több, mint fele annyi kötet ju t vidéken egy dolgozóra az önálló könyvtárak 
által ellátott munkahelyeken, mint a fővárosban. (Az erősebb vagy gyengébb állomány- 
apasztás némiképp befolyásolhatja ezt a képet, ám erről nincsen semmilyen adatunk.)

Az átlagértékeken belül persze nagy a szóródás. 1983-ban a szélső értékek Buda
pesten: textilesek 15,6, élelmezés 11,6, helyiipar 10,7, vagy a mezőny alsó régiójában a 
közlekedés 4, építők 5,5, nyomdász 6,1 kötet/dolgozó. Vidéken a legmagasabb értékeket 
Borsodban (8,5), Vasban és Veszprémben (7,1), míg a legalacsonyabbakat Tolnában (1,3) 
és Baranyában (2,8) érték el.

Mivel az állományok nagyságát nem, hanem csak az ellátottsági mutatót kísértük 
figyelemmel, nem tudtuk pontosan kiszámítani az olvasói ellátottságot, de igencsak 
közel járunk az igazsághoz, ha számítási alapul az olvasói arányt vesszük. Ez Budapesten 
évente átlagosan 36%, vidéken 29,7%. Ebből pedig az következik, hogy 1983-ban Buda
pesten egy olvasóra 34, vidéken 15 kötet ju to tt, ami igen jó, de mondhatnánk túlzott 
ellátottságot jelent.

A statisztikák nem vallanak az állományok állapotáról, összetételéről. Részben 
tapasztalat, részben megfigyelés és mintavétel alapján tudjuk: a beszerzés üteme kielégítő, 
az állomány összetétele (összhangban a könyvkiadással), a nem-szépirodalom irányába 
tolódik el, s némely könyvtárban ennek aránya az 50% fölé emelkedik.

Maguk az irányelvek nem szólnak a két nagy állománycsoport arányáról (régen 
30:70%-os arányról beszéltünk), nagyrészt a könyvtárosra van bízva, hogy a kínálatból
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mit szerez be gyűjteményébe. Annyit talán megjegyezhetünk, nem látszik indokoltnak, 
hogy némely szakszervezeti könyvtár túlzottan magas hányadban szerzi be a nem-szép
irodalmi anyagot. Az érvényes alapelvek által megfogalmazott szakszervezeti könyvtári 
feladatok nem indokolják ezt az állománygyarapítási politikát.

Az olvasók száma és érdeklődése

Kiindulásként vessük egybe az önálló könyvtárak és az egész szakszervezeti könyv
tárügy adatait.

14. sz. táblázat

1979 1983
önálló a könyvtárak 33,9%-a 35,2%-a
náluk van az állomány 45,5%-a 46,3%-a
ezeket használja az olvasók 44,9%-a 44,9%-a
ezekben fordul meg a látogatók 49,8%-a 50,2%-a
és itt kölcsönzik a könyvek 5 3,4%-át 53,6%-át

Azaz a könyvtárak egyharmada teljesíti a munka mintegy felét, persze az átlagosnál 
kedvezőbb feltételek mellett (főfoglalkozású könyvtárosok, jobb elhelyezés stb.)

Az általunk vizsgált könyvtárakban az olvasók száma és a dolgozókhoz viszonyított 
aránya a következőképpen alakult:

15. sz. táblázat

1979 1981 1983
az olvasók 

száma 
ezerben

a dolgozók 
%-ában

az olvasók 
száma 

ezerben

a dolgozók 
%-ában

az olvasók 
száma 

ezerben

a dolgozók 
%-ában

Budapest 72,2 35,4 72.6 35,4 65,4 37,4
Vidéken 71,0 28,7 78,7 30,8 77,7 29,7

Több tanulságot nyújt azonban a viszonyszámok elemzése, mint az abszolút szá
moké, hiszen a lehetséges olvasótábor meglehetősen változékony, s kihat rá a könyvtárak 
számának változása is. Feltűnő, hogy a fővárosban a lehetséges használók mennyivel 
nagyobb hányada iratkozott be a könyvtárakba. Természetesen más kérdés, hogy milyen 
intenzitással használják itt és ott a könyvtárakat. Ezért érdemes közelebbről is megvizs
gálni az olvasói arány és az olvasói érdeklődés (az egy beiratkozott olvasó által egy év 
során átlagosan kikölcsönzött kötetek száma) adatait.
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16. sz. táblázat

Az olvasók aránya és az olvasói érdeklődés a budapesti önálló könyvtárakban

Szakma* Az olvasók aránya a dolgozók 
létszámának százalékában

Olvasói érdeklődés kölcsönzött 
kötetek száma/olvasók száma

1979
%

1981
%

1983
% 1979 1981 1983

bő 34,4 34,8 28,5 19,0 15,4 17,4
él 43,7 45,7 45,5 34,9 24,1 27,3
ép 35,6 36,0 35,3 20,5 20,7 21,8
he 49,8 57,0 59,7 9,9 8,6 18,2
ke 36,0 30,2 21,8 24,0 24,9 24,4
kő 22,9 31,5 32,4 15,0 27,8 19,3
mg 54,0 29,2 44,7 7,5 12,4 8,5
ny 41,7 25,7 28,1 7,3 6,7 27,9
oe 15,3 16,6 57,3 13,5 14,5 12,4
po 31,9 33,2 43,4 34,2 28,1 33,3
ru 32,4 53,2 23,5 21,8 13,0 8,1
te 40,5 49,2 59,5 21,0 21,5 31,6
va 33,6 37,4 34,6 24,9 25,6 28,0
vs 26,8 16,8 13,6 17,9 15,9 21,5
ve 35,7 34,1 33,6 35,9 26,6 31,9

átlag 35,42 35,37 37,43 20,49 19,05 22,1

*Az egyes szakmai szakszervezetek rövidítései a SZAKMA-ban alkalmazott rövidítéseknek felelnek 
meg.

17. sz. táblázat
Az olvasók aránya és az olvasói érdeklődés a vidéki önálló könyvtárakban

Megye Az olvasók aránya a dolgozók 
létszámának százalékában

Olvasói érdeklődés kölcsönzött 
kötetek száma/olvasók száma

1979
%

1981
%

1983
%

1979 1981 1983

Bács - - 28,0 - - 12,8
Baranya 36,7 24,3 25,8 9,0 16,1 9,1
Békés 11,7 30,6 27,1 32,7 11,1 12,9
Borsod 40,0 37,0 42,3 17,7 23,3 23,4
Csongrád 32,0 29,2 28,7 24,2 25,0 23,9
Fejér 21,6 22,8 21,9 15,9 18,0 15,1
Győr 36,9 37,5 37,6 18,4 20,0 21,3
Hajdú 28,3 27,5 29,2 16,8 16,5 15,6
Heves 20,7 20,8 23,2 10,4 TA 10,2
Komárom 26,5 30,7 24,7 12,2 13,2 18,2
Nógrád 19,6 43,7 37,2 15,0 25,1 13,1
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Megye Az olvasók aránya a dolgozók 
létszámának százalékában

Olvasói érdeklődés kölcsönzött 
kötetek száma/olvasók száma

1979
%

1981
%

1983
% 1979 1981 1983

Pest 34,1 35,9 32,7 14,5 16,2 15,7
Somogy 33,0 38,3 32,0 19,7 15,8 21,1
Szabolcs 26,1 27,4 32,5 14,7 25,3 18,6
Szolnok 35,6 34,9 30,9 14,1 21,2 19,1
Tolna 34,9 34,3 18,3 9,6 10,2 7,8
Vas 38,7 41,7 41,8 26,3 23,4 26,6
Veszprém 22,7 21,9 33,2 13,2 11,3 22,7
Zala 18,3 16,0 17,2 12,4 9,8 10,1

Átlag 28,7 30,8 29,7 16,5 16,7 16,7

A fővárosban az olvasók aránya mind a három megfigyelt évben meghaladta a 
35%-ot. Az átlagból messze kiugrik minden évben az élelmezés (45%), a helyiipar (49— 
50%), a textiles (40-60%), alatta marad viszont a közlekedés (23—32%), a vasutas (14— 
27%). Vidéken Borsod (40-42%), Győr (37%), Pest (33-36%), Vas (39—42%) emelke
dik az átlag fölé minden évben, Fejér (22%), Heves (21-23%), Zala (16-18%) pedig el
marad.

Két táblázatot — 18. és 19. sz. — készítettünk azokról a könyvtárakról, amelyek 
különösen szélsőséges értékekkel tűntek ki. Kétségeket ébreszt a statisztikai adatok hitele 
iránt az a szakszervezeti könyvtár, amely azt jelenti, hogy a dolgozóknak több, mint 
1/3-a beiratkozott olvasó. S ha a magas olvasói arányhoz alacsony olvasói érdeklődés 
párosul, joggal gyanakszunk „holt lelkek”-re a beirt olvasók között. Sok helyütt a szo
cialista brigádtagok erőltetett, formális beiratkozása rejlik a jelenség mögött.

18. sz. táblázat

Az olvasók aránya és az olvasói érdeklődés néhány budapesti önálló könyvtárban

Szakma* Év Munkahely Olvasók száma 
dolgozók száma x 100

Kölcsönzött kötetek 
olvasók száma

él 1979 Konzervgyár 69,0 58,1
1981 Konzervgyár 78,0 18,1

ép 1979 Bútoripari Vállalat 50,4 6,3
1981 Bútoripari Vállalat 58,3 8,0
1983 Bútoripari Vállalat 58,3 8,3

he 1979 Fürdőigazgatóság 78,0 4,9
1981 Fürdőigazgatóság 61,0 15,4
1983 JAVSZER 90,7 12,1

Fürdőigazgatóság 51,7 2,9
kö 1981 Autó taxi 42,3 16,1

1983 Autótaxi 43,7 19,8
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Szakma* Év Munkahely Olvasók száma 
dolgozók száma x 100

Kölcsönzött kötetek 
olvasók száma

ny 1979 Csepeli Papírgyár 44,7 8,4
Lapkiadó Vállalat 100,0 16,6

1981 Csepeli Papírgyár 50,6 5,8
1983 Athenaeum Nyomda 1,9 5,6

Lapkaidó Vállalat 100,0 12,7
oe 1983 László Kórház 73,8 41,6**

Gyógyszertári Központ 76,0 58,0**
ni 1981 FÊKON Fehérnemű 75,2 21,3
te 1979 Gyapjúfonó 68,1 20,0

1981 Magyar Posztó 49,6 16,0
1983 Magyar Gyapjúfonó 70,3 41,4

va 1981 Magyar Kábelművek 50,1 11,2
Híradástechnika 51,6 16,7

vs 1981 KPM 26,3 3,9
ve 1983 Egyesült Gyógyszer 35,9 10,7

*Az egyes szakmai szakszervezetek rövidítései a SZAKMÁ-ban alkalmazott rövidítéseknek felelnek 
meg.

* »Esetleg betegek is.

19. sz. táblázat

Az olvasók aránya és az olvasói érdeklődés néhány vidéki önálló könyvtárban
Megye Év Munkahely Olvasók száma 

dolgozók száma x 100
Kölcsönzött kötetek 

olvasók száma
Baranya 1979 Volán 58,7 9,8

1981 Bőrgyár 4,5 62,9
Borsod 1981 Volán 27,3 4,5

1983 Pamutfonó 80,2 18,6
Csongrád 1979 Konzervgyár 48,6 9,8

Kenderfonó 63,1 10,8
1981 Kenderfonó 34,5 7,9
1983 Kenderfonó 54.9 12,6

À.G. Szentes 62,8
Győr 1979 Rába MVG 40,2 14,0

Rábatext 42,3 14,3
1981 Rába MVG 41,8 9,5
1983 Rába MVG 43,1 13,7

Hajdú 1979 Ruhagyár 49,5 13,7
1981 Ruhagyár 61,7 14,1
1983 Mezőgép 46,1 11.9

Heves 1983 Finom szerelvény 43,6 16,4
Komárom 1981 KOMÉP 37,9 12,4
Pest 1979 Konzervgyár 52,1 16,5

1981 EIVRT Vác 51,5 26,2
Len Budakalász 63,5 21,0
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Megye Év Munkahely Olvasók száma 
dolgozók száma x 100

Kölcsönzött kötetek 
olvasók száma

Somogy 1981 Pamutfonó 90,7 32,2
Szabolcs 1983 Vasutas Góc 40,7 10,1
Szolnok 1979 Kőolaj 48,5 12,6
Vas 1981 Sabária Cipő 44,3 13,2

1983 MÁV Járműjavító 56,1 12,6
Veszprém 1979 Szénbánya Dudar 4,0 4,1
Zala 1983 GANZ-MAVAG 6,7 2,2

Az önálló könyvtárak látogatói számának alakulását a 20. táblázat mutalja.

20. sz. táblázat

Az önálló könyvtárak látogatói

1979 2.045.072 1979 = 100%
1980 1.965.514 96,1%
1981 1.977.627 96,7%
1982 1.980.845 96,8%
1983 1.918.248 93,8%

A csökkenés üteme csak alig valamivel, nem egészen egy százalékkal lassúbb, mint 
a szakszervezeti könyvtárak összességében. Az egy olvasóra jutó látogatások száma 
1982-ig emelkedett, majd visszaesett a kiindulási szintre (1979: 7,11, 1980: 7,14, 1981: 
7,17, 1982: 7,21, 1983: 7,11 látogatás olvasónként). A látogatók száma annak ellenére 
csökkent, hogy közben a könyvtáraké emelkedett: a könyvtár és az olvasás iránti érdek
lődés szembetűnően apadt.

Az olvasók összetételét a könyvtár iránti érdeklődésük csökkenését megfelelő 
adatok hiányában nem áll módunkban vizsgálni, illetve elemezni. Ezek azonban lényeges 
problémák, amelyek tisztázására előbb-utóbb, de inkább előbb, sort kell keríteni.

A kölcsönzött kötetek és az olvasói érdeklődés

A közművelődési könyvtári statisztika7 szerint a vizsgált öt évben a szakszervezeti 
önálló könyvtárak forgalma a következőképpen alakult:

21. szj táblázat

1979 6 142 143 kötet
1980 5 898 124 kötet
1981 5 896 179 kötet
1982 5 835 707 kötet
1983 5 732 211 kötet
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Kölcsönzött kötetek száma (millióban)

Tény, hogy a szakszervezeti könyvtárak potenciális olvasóinak száma apad. Ki
mutattuk egy korábbi tanulmányunkban,8 hogy ennek a jelenségnek a következtében 
(is) csökkenő olvasói létszámot a szakszervezeti könyvtárak úgy (is) igyekeztek növelni 
vagy legalább szinten tartani, hogy szaporították a könyvtárak (fiókok, letétek) számát. 
Vegyük azonban szemügyre az ennél fontosabb mutatót: az olvasói érdeklődést. A 1 8 -  
19. sz. táblázat feltünteti az olvasói érdeklődés hányadosát. Az összesítő sorból látni, 
hogy a fővárosban nagyobb az olvasói érdeklődés, az olvasók több könyvet kölcsönöznek.

Az átlag persze eltakarja az egyes szakmák és megyék mutatóinak ingadozását, egy
mástól való jelentős eltérését.

A fővárosban három szakma kiugróan vezet az olvasói érdeklődés terén. (Ne felejt
sük, itt átlagértékekről van szó, tehát egyes könyvtárak még ezt a magas átlagot is meg
haladják!)

22. sz. táblázat

1979 1981 1983
élelmezés 34,9 24,1 27,3
postás 34,2 28,1 33,3
vegyész 35,9 26,6 31,9

kötet/olvasó

Ezek bizony szinte hihetetlen átlagértékek. Nem vitatja senki, vannak olyan olva
sók, akik elolvasnak évente 30—40, sőt ennél több könyvet is, de hogy egy szakma 
olvasóinak átlaga ennyi legyen, azt enyhén szólva kétkedéssel fogadjuk. Annál is inkább, 
mert a skála másik vége ilyen képet mutat:
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23. sz. táblázat
Helyiipar 9,9 8,6 18,2(1)
Nyomdász 7,3 6,7 тгт
Vasas 17,9 15,9 21,5

Mi lehet a magyarázata, hogy két év alatt a helyiiparban és a nyomdászoknál így 
megugrott az olvasói érdeklődés? Megváltozott a munkanapló vezetésének rendje? Új 
könyvtáros lépett be? Radikálisan javultak a feltételek?

Tény, hogy ilyen szélső értékek rejlenek a budapesti 22,1 kötetes érdeklődési átlag 
mögött, amiről megjegyezhetjük, nagyon jól tükrözi a valóságot.

Vidéken alacsonyabb az átlagérték. A 17. sz. táblázatból emeljük ki a legmagasabb 
és a legalacsonyabb átlagokat. Kommentárjuk — mutatis mutandis — hasonló lehet a 
fővárosiakéhoz.

24. sz. táblázat
1979 1981 1983

Borsod 17,7 23,3 23,4
Csongrád 24,2 25,9 23,9
Vas 26,3 23,4 26,6
Baranya 9,0 16,1 9,1
Tolna 9,6 10,2 7,8
Zala 12,4 9,8 10,1

Vannak itt is furcsa jelenségek. Például Szabolcsban, ahol így ingadozik az átlag: 
14,7 -  25,3 -  18,6 kötet.

Kétségtelen, a szocialista brigádok könyvtárhasználati szokásai is befolyásolják az 
érdeklődést jelző mutatót. Számos munkahelyen az a gyakorlat, hogy a brigád könyvtár
felelőse esetenként elvisz társai részére néhány hónaljnyi könyvet, s ezzel emeli meg az 
olvasói érdeklődést.

De sajnos, kialakult egy helytelen jutalmazási gyakorlat is, ami éppen az olvasó- 
szolgálatban érezteti káros hatását. A könyvtáros anyagi és erkölcsi elismerése túlzott 
mértékben függ a statisztikailag kimutatható „eredményektől”. Az önálló könyvtáraknál 
nehezen érhető tetten a statisztikai adatokkal való manipulálás, hiszen a hálózati központ 
messze van, s esetleg maga sem teszi szóvá az ilyen ön- és másokat ámító turpisságokat. 
Ezt a gyakorlatot sürgősen fel kell számolni, mert ez semmi más, mint a fenntartók, a 
művelődés irányítói félrevezetése, mondjuk ki, becsapása.

Az olvasmányok összetételének elemzését nem teszik lehetővé a statisztikai adatok. 
Mégis megfigyelhető, hogy a szórakoztató, olvasmányos irodalom felé terelődik a Egye
lem, s a komolyabb olvasmányélményt nyújtó művek kiesnek az érdeklődésből. Jelent
kezik azonban a tanulmányi igény is. Mindez ugyancsak felveti a szakszervezeti könyv
tárak állománygyarapítási gyakorlata megvizsgálásának szükségességét, különös tekintet
tel a szakirodalomra és a magasabb szintű ismeretteijesztő irodalomra. Alighanem hama
rosan elérkezik az idő, hogy újrafogalmazzuk a szakszervezeti könyvtárak funkcióit, s a
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könyvtári ellátást jobban hozzáigazítsuk az élethez. Ennek persze nemcsak állomány
gyarapítási, hanem kiadáspolitikai következményei is lennének. E kérdésekkel szembe 
kell nézni, és nemcsak a szakszervezeti könyvtárakban!
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