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A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRI SZAKFELÜGYELETRŐL
KELLNER BERNÂT

Közművelődési gyakorlatunkban régi tapasztalat, hogy amiről kevés szó esik, az
vagy hibátlanul virul, vagy éppen halódik. Most, a könyvtári szakfelügyelet megteremté
sének első évtizede után hasznos lehet megvizsgálnunk: miért övezi olyan sűrű publikációs
csend ezt a fontos munkaterületet, él-e szakfelügyeletünk, mint létrehozói remélték, vagy
halódik, miként a borúlátók jósolták. Vizsgáljuk meg történeti egymásutánban a szervezet
működésének elindulását, fogadtatását és jelenlegi helyzetét.

A szakfelügyeleti utasítás és hatása
Tudvalévő, hogy a 156/1973. M.M. sz. utasítás megjelenésének idején közigazgatá
sunk még a régi tagozódásban funkcionált és erre épülve a tanácsi könyvtárhálózat mód
szertani irányítása is megye-járás-község lépcsőrendszerében működött. Ez a gyakorlatban
azt jelentette, hogy a közművelődésre vonatkozó minisztériumi rendelkezéseket, terveket
- és irányelveket először a megyei könyvtárak adaptálták saját megyéjükre, lebontották já
rásaikra, majd ezek vetítették ki ajánlásaikat a részfeladatokkal együtt a községekre. A
kivitelezés módjait többnyire az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és
Módszertani Központja útmutatásával, néha gyakorlati segítségével a megyei és járási
könyvtárak módszertani részlegei, illetve a módszertanos könyvtárosok munkálták ki.
Miután az 1973-ban létrehozott könyvtári szakfelügyelet gyakorlati tevékenysége
kezdetben nem volt világosan körvonalazva (sőt ma sincs!), azonnal a kérdések özöne fa
kadt fel a könyvtárosokban és a kételyek áradata jelentkezett. A leghangosabb kérdés igy
hangzott: mi indokolja a szakfelügyelet létrehozását, hisz ugyanazt vizsgálja, mint az A- és
В-típusú könyvtárak módszertani részlege és ugyanaz a szakember-gárda áll rendelkezésé
re. Első olvasásra* a távlati fejlődési követelmények ismerete nélkül talán joggal kérdezték:
miért látna és segíthetne többet a megyénként központilag irányított szakfelügyelet, mint
a terepen ismerős és jártas módszertanos könyvtáros? Sokan attól is tartottak, hogy a
szakfelügyelet esetleg hűvösebb szakmai tárgyüagossága, az adott körülményekkel, felté
telekkel kellően nem számoló fokozottabb igényessége elriasztja a tiszteletdíjas, eseten
ként társadalmi munkás könyvtárosokat megbízatásuktól akkor, amikor az élénk elván
dorlás következtében egyébként is nehéz alkalmas személyt találni a falusi könyvtárak ve
zetésére. Számosán attól is tartottak, hogy a szakfelügyelet és a módszertan esetlegesen el
térő megállapításai, értékelései és javaslatai zavart kelthetnek a könyvtárosokban és a
fenntartó tanácsokban is.
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Ilyen körülmények között és a lazán körvonalazott utasítás mellett nyilvánvaló,
hogy a szakfelügyeleti tevékenység határozatlanul, szinte megyénként más szervezeti fel
építésben és eltérő módszerekkel látott munkához. Miután az utasítás inkább csak elveket
adott, minden megye szakfelügyeleti hálózata maga tett kísérletet saját „végrehajtási uta
sításának” kidolgozására. A közművelődési könyvtári hálózatok szellemének és szerkeze
tének egészséges voltát az is bizonyítja, hogy a kezdeti időszak után előbb-utóbb, s kisebb-nagyobb eltérésekkel a szakfelügyelet számára országosan szinte ugyanazok a szer
vezeti keretek, módszerbeli eljárások és követelmények fogalmazódtak meg, bár az elmúlt
évek folyamán néhány megyében történtek változások a szervezeti felépítésben és a gya
korlati kivitelezésben is. A szakfelügyelet valóságos célja — egységes közoktatási és
közművelődési politikai szemlélet megteremtése, a két intézményrendszer együttműködé
sének megerősítése és az intézményi integráció nyomán létrejött új típusú intézmények új
módszerű szakfelügyelete - , egyre határozottabban rajzolódott ki.
A következőkben három megye (Fejér, Somogy, Tolna) szakfelügyeleti rendszeré-^
nek és tevékenységének helyszíni tanulmányozása és több megye írásos anyagai birtoká
ban megkísérelem összegezni a szakfelügyeleti munka gyakorlati eredményeit, bevált
módszereit és gátjait. (Itt mondok köszönetét a meglátogatott megyék szakfelügyeleti
vezetőinek a szíves tájékoztatásért.)
Bevezetőként tanulságos szólnunk az utasítás nyomán szerveződő szakfelügyelet
vegyes fogadtatásáról. A könyvtárosok egy része újabb és felesleges tehernek, helyenként
beképzelt szakmai csalhatatlanságuk kétségbevonásának érezte az újszerű, szokatlanul ala
pos szakfelügyeletet. A falusi könyvtárosok között akadt, aki még a tapintatos vizsgáló
dást is bizalmatlanságnak, sőt támadásnak tekintette és kezdetben sok energia veszett el a
meddő vitákban. Volt olyan C-típusú könyvtárvezető, aki egy drága angol statisztikai
évkönyv beszerzésének indokolatlanságát sem fogadta el. Másutt, egy ugyancsak szű
kös beszerzési kerettel bíró C-típusú könyvtár vezetője arról próbálta meggyőzni a
szakfelügyelőt, hogy a könyvtárpropaganda céljából, az olvasók hatékonyabb vonzása ér
dekében, minden magyarul megjelent bűnügyi és kémregényt be kell szereznie, mert „ez a
műfaj vonzza az olvasókat, a könyvtáros dolga lehet később az ízlés átformálása” .
A járási könyvtárak, a mai városi könyvtárak többsége nagyobb megértéssel fogad
ta a szakfelügyelet megteremtését és ahol e könyvtárak munkatársai a szakfelügyelőkkel
együtt részt vettek a vizsgálatokban, ott a gondosan előkészített szakfelügyeleti vizsgálódás
számukra egyben továbbképzési alkalom is volt. Természetes gyakorlatként alakult ki,
hogy a szakfelügyeleti jelentéseket a területileg illetékes városi könyvtárak is kézhez
kapták és képviselőik vizsgálatokat összegező tárgyalásokon is részt vettek. Már az első
években megvilágosodott és meggyőződéssé vált a könyvtárosok körében minden szinten,
hogy a szakfelügyelet nem támadás, hanem segítség és észrevételein megsértődni értelmetmetlen érzékenységre vall.
A megyei, a városi és a községi tanácsok többsége segítő csapatként fogadta a szakfelügyelőket, s egyre gyakrabban maguk igényelték a vizsgálatokat és az utóvizsgálatokat.
A javaslatokat általában szívesebben fogadták, mint a könyvtárosok. Ez a hajlandóság lehet
a forrása annak, hogy a szakfelügyelet megalapozott javaslatai alapján sok éves mulasztá
sokat lehetett felszámolni és rendszeresebbé, tervszerűbbé vált a könyvtári munka. A
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szakfelügyelet még hatékonyabbá és hasznosabbá válhatott volna, ha egyes megállapításai
és javaslatai a szakmai kereteken túl is elhangzottak volna és nyilvánosságot kaptak vol
na. Például egy jelentés szóvá tette, hogy a hetenként egyszer-kétszer, néhány órán át köl
csönző kis falusi könyvtárak leggazdaságosabb fűtési módja a gyorsan bemelegítő olajkály
ha. Mégis, ezekből a könyvtárakból is elkótyavetyélték az olajkályhákat és többezer forin
tos befektetéssel rátértek a szénfűtésre, ami kormol, piszkol és kölcsönzési napokon fél
napos előfűtést kíván, s így végső soron drágább.

Szervezet és működés
Az utasítás nyomán megalakított könyvtári szakfelügyelet személyi felépítése
megyénként változó. Létszáma általában 5 és 8 fő között mozog. A szakfelügyeletet a
kezdet kezdetén többnyire egységes közművelődési felügyeletként szervezték meg a me
gyei tanácsok művelődési osztályai, de hamarosan kivált belőle a könyvtári és a művelődési
otthoni szakfelügyelet. Az utasítás nyomán, amelyet a Művelődési Minisztérium a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben adott ki, néhány megyében mégsem való
sították meg a szakszervezeti könyvtárak szakfelügyeletét. Nem sikerült egységesen meg
oldani az iskolai könyvtárak szakfelügyeletét sem, mert a megyei pedagógiai intézetek he
lyenként ragaszkodtak a maguk szakfelügyeleti jogához, még akkor is, ha a végrehajtás
hoz sem szakemberük, sem gyakorlatuk nem volt.
A megyék többségében a szakfelügyelet formai elemekkel terhelten kezdte meg
tevékenységét, ennek következtében az információáramlás alig javult és a módszeres se
gítő és ellenőrző munka helyenként elmerült a formalitásokban, a megalapozott javaslato
kat nem követték tettek.
Az utasítás világosan meghatározta, hogy „a szakfelügyelők e tevékenységükért tisz
teletdíjban (megbízotti díjban) részesülnek, melynek mértékét havi 500-1200 Ft-ban kell
megállapítani” . E rendelkezés végrehajtása terén is kirívó különbözőségek tapasztalhatók.
Többhelyütt a szakfelügyelet vezetője egyáltalán nem részesül díjazásban, van ahol 500 Ft
a tiszteletdíja, van ahol több. Van olyan megyei szakfelügyeleti szervezetünk, amely a
megyei könyvtárhálózat létszámának megfelelő bővítésével, az itt dolgozók munkakörébe
beépítve látja el a szakfelügyeleti munkát. Jellemző viszont, hogy a kezdetben megállapí
tott tiszteletdíjak összege - amely sehol sem érte el a felső határt - 12 éven át változatlan
maradt, s csak 1986-ban emelkedett néhány száz forinttal, de a havi ezer forintot sehol
sem éri el.
A szakfelügyelők általában a megyei könyvtárak és városi könyvtárak legképzettebb
és leggyakorlottabb munkatársaiból kerülnek ki, gyakran az egyes könyvtári szakterüle
tek (szerzeményezés, feldolgozás, olvasószolgálat gyermekszolgálat) megyei vezetőiből.
Előfordul, hogy kiemelkedő felkészültségű szakszervezeti könyvtárost is bevontak a szakfelügyelet tagjai közé.
A szakfelügyelet mindenütt éves terv, vagy az oktatási terv ötéves ciklusaihoz iga
zodó terv alapján munkálkodik. Ennek ellenére úgy látszik, hogy több ciklus alatt sem si
került megvalósítani azt a hallgatólagos célt, hogy egy-egy megye valamennyi könyvtárá
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ról teljes képet nyújtson a szakfelügyelet az irányító szakosztály számára.
A szakfelügyeleti vizsgálatok céljukban, mélységükben és kiterjedésükben, még in
kább módszereikben igen eltérőek. Még egy évtizednyi gyakorlat után sem alakult ki a
megyéken belül valamiféle egységes eljárás. Ehhez nyilván hozzájárult az a publikációs
csend is, amely ezt az újszerű munkát övezte. A szakfelügyeleti vizsgálatok összegező je
lentései kb. olyan minőségi eltéréseket mutatnak, amilyenek a tusrajz, a fekete-fehér fény
kép és a színes felvétel között észlelhetők. Ugyanazt ábrázolják, de hol a lényeget, hol
az egyes vonásokat, hol csak a külsőségeket emelik ki. Egyik jelentés a technikai feltétele
ket, a személyi adottságokat, másik az anyagi lehetőségeket és gátakat, a harmadik a
könyvtári munka hatásfokát, a kapcsolatok értékét elemzi. Ennek a különbözőségnek
- amely bizonyos mértékig a jelentések használhatósági fokát is jellemzik - , egyik oka az
lehet, hogy a szakfelügyelők kevés megyében kaptak gyakorlati útmutatást, vagy
konkrét megrendelést. Bár kétségtelen, vannak olyan éves tervek is, amelyek megszabnak
kiemelt vizsgálati szempontokat, mint pl. az olvasók száma csökkenésének oknyomozó
feltárása, a könyvtárak gazdasági helyzetének feltárása, az anyagi források gazdaságosabb
és célszerűbb felhasználása, a könyvtárosok alkalmassági vizsgálata, a kapcsolatok elem
zése.
A vizsgálatok méretük és mélységük tekintetében ugyancsak eltérőek. Főbb tí
pusaik:
1. Az általános felügyeleti tervhez kapcsolódó vizsgálatok.
2. Egy-egy kisebb egység, sokoldalú, teljes, elemző felmérése, vagy különleges szem
pontú vizsgálata.
3. Több szakfelügyelő szakosított vizsgálódása egy-egy nagyobb intézményben.
4. Komplex vizsgálat egy igazgatási egység valamennyi könyvtárában.
A szakfelügyelet a megyei irányító szerv igényeinek megfelelően végzi ellenőrző és
informáló munkáját. Mégpedig két irányban: a könyvtár és fenntartója irányában.
Szakmai tanácsokat ad, értékel, vizsgálja a könyvtári munka hatékonyságát, a könyvtár
nevelő munkáját és kapcsolatait a szervezetekkel, intézményekkel és a lakossággal. A vizs
gálatok többnyire nem statikusak, hanem fejlődésében vizsgálják egy-egy intézmény tevé
kenységét, beágyazva a település, illetve egy területi egység gazdasági és politikai fejlődésmenetébe. A kiindulás temészetesen az általános helyzetfeltárás, mely szembesíti a telje
sítményeket a lehetőségekkel, feltárja mindazt, ami érték és rámutat arra is, ami nincs, de
lennie kellene. A vizsgálatok gyakran összehasonlítási alapként kitekintenek az azonos
adottságú könyvtárak megyei és országos adataira és helyzetére. Többnyire elemzik a vizs
gálatra kijelölt település demográfiai fejlődését, politikai és gazdasági életének alakulását,
a lakosság iskolázottságának és kulturális életének változásait. Ez helyeselhető gyakorlat:
nem szorul külön magyarázatra, hogy a könyvtárak tevékenysége nem vizsgálható környe
zetük és kapcsolataik elemzése nélkül és azok a vizsgálódások járnak jó úton, amelyek
a helyzetfeltárásból kiindulva távlati javaslatokban teljesednek ki.
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Együttműködés
Külön említést érdemel a szakfelügyelet részvétele az iskolai könyvtárak fejlesztésé
ben, bár e területen észlelhető megyénként a legnagyobb eltérés. Egyik megyénkben a
könyvtári szakfelügyelet a területileg illetékes tanácsi könyvtárnak és a megyei könyvtár
nak javasolta egy erősen elmaradt iskolai könyvtár operatív megsegítését és elérte, hogy a
megyei könyvtár berendezéséről is gondoskodott központi alapja terhére. Másikmegyében
az oktatási szakfelügyelet is segítette az iskolai könyvtárak munkáját: az oktatás szakfel
ügyelői is elemezték az állományokat és véleményt nyilvánítottak a tantárgyhoz kapcso
lódó szakirodalmi ellátottságról, annak minőségéről, használatáról és oktatási alkalmazásá
ról; észrevételeik az intézmény naplójában rögzítve a könyvtári szakfelügyelet számára is
hozzáférhetőkké váltak. Néhány megyében a vizsgálati jegyzőkönyvekben érzékelhető az
oktatási és a könyvtári szakfelügyelet egyeztetett véleménye. A könyvtári szakfelügyelet
kendőzetlenebb igényessége, különösen a működési feltételek terén, néha konfliktusok
forrása. A könyvtári szakfelügyelet nem fogadja el például azt a kényelmes gyakorlatot,
hogy az iskolai könyvtárak kifejezetten könyvtári célra tervezett és épített helyiségeit tan
termi célokra vegyék igénybe és vadonatúj iskolákban is megbénítsák ezzel az iskolai
könyvtár működését. A megyék többségében mégis kialakult —bár nem elég határozottan
és világosan - az együttműködés és a munkamegosztás a megyei szakfelügyelet és a
megyei pedagógiai intézetek között. A megye könyvtárügye látja kárát annak, ha - mint
egyik megyénkben — presztizsokok miatt a megyei pedagógiai intézet továbbra is elhatá
rolja az iskolai könyvtári szakfelügyeletet a tanácsi hálózattól és féltékenyen fenntartja
magának, noha ezt a gyakorlatban képtelen megvalósítani. Az utóbbi években e téren ál
talában előnyös változások észlelhetők, miután az érdekeltek megnyugodtak, hogy nem
az iskolai könyvtárak „megkaparintásáról” , hanem segítéséről van szó.
A szakszervezeti központi könyvtárak kezdettől fogva szívesen együttműködnek a
tanácsi szakfelügyelettel és az üzemi szakszervezeti bizottságok, valamint az üzemek gaz
dasági vezetőségei lehetőségeikhez képest támogatják a szakfelügyelet javaslatainak meg
valósítását. Egyes megyékben szakszervezeti könyvtárosok is részt vesznek a szakfelügye
leti munkában.
Sajnálatosan laza az együttműködés a könyvtári és a művelődési otthonok szakfel
ügyelete között. Némelyik megyében a két intézményhálózat egymástól teljesen elszige
telten munkálkodik, kivéve ha egy-egy település általános, minden művelődési ágazatra
kiterjedő vizsgálata kerül napirendre. Mindössze egy megyében találtam hasznos kísér
letet az egymáshoz igazodó, folyamatos együttműködésre.
A szakfelügyelők vizsgálataik összegezéséről javaslati záradékkal ellátott írásos je
lentést szerkesztenek s ezt a szakfelügyelet vezetőjének, általában a megyei könyvtár igaz
gatójának nyújtják be. A szakfelügyelet vezetője a jelentést és javaslatokat módosítva vagy
változatlanul hagyva eljuttatja a megyei tanács művelődési osztályához, a területileg ille
tékes városi könyvtárhoz, amely tájékoztatja a könyvtárosát a vizsgálat megállapításairól.
Iskolai könyvtár esetében a megyei osztályon kívül a megyei pedagógiai intézet és a vizs
gált könyvtár iskolaigazgatója látja a jelentést. A szakszervezeti könyvtárak szakfelügyele
ti jelentését az üzemi szakszervezeti bizottságon kívül a szakszervezeti megyei tanács köz
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ponti könyvtára, esetleg a vállalat igazgatója is kézhez kapja. Esetenként a szakszervezeti
ágazati központ könyvtára is igényli a tájékoztatást.
Több példa igazolja, hogy ahol a vizsgálat tapasztalatait az érdekelt szervek képvise
lőinek jelenlétében megvitatják, jelentős változás következhet be a könyvtár életében és
ellátásában, s következésképpen munkája eredményeiben. Nem egyszer sikerült sok éves
mulasztásokat felszámolni, ezzel a könyvtár működésének színvonalát emelni.
Gyümölcsöző gyakorlat néhány megyében, hogy a szakfelügyelők és a városi könyv
tárak igazgatói közös értekezleten vitatják meg együttes munkájuk eredményeit és fogya
tékosságait. Semmi esetre sem helyeselhető, ha a szakfelügyelőket távol tartják a könyv
tárak vezetőinek értekezleteitől és ha szakfelügyelők mit sem tudnak vizsgálataik ered
ményeiről, hatásáról, vagy éppen kudarcairól.
A szakfelügyelet módszereinek változatossága nem befolyásolja az eredményességet,
mégis indokoltnak látszik legalább némiképpen egységesíteni a vizsgálatok összegezését és
a javaslatok alapjául szolgáló szemléletmódot. Alapelvként elfogadhatjuk, hogy a javasla
tok legyenek előremutatók, de álljanak összhangban a fejlesztési tervekkel és a lehetősé
gekkel. A jó vizsgálati összegezésnek tükröznie kell a település demográfiai, gazdasági és
politikai helyzetének képét, várható fejlődését, a lakosság iskolázottságát, a könyvtár el
helyezését, berendezését, korszerűségét, működésének hatékonyságát; helyes, ha az össze
hasonlítás céljával kitekint a megyei és az országos helyzetre is. A javaslatokban ajánlatos
különválasztani a fenntartók, a könyvtáros és a hálózati központok feladatait. A javasla
tok kitérhetnek az olvasómozgalom fellendítésének lehetőségeire és követelményeire, a
szervezeti átalakításokra, kapcsolatok létesítésére, különleges szolgáltatások bevezetésére
(pl. a nemzetiségi lakosság anyanyelvi könyvellátása, a fiatalokkal való foglalkozás, zenei
részleg létesítése stb.). A szakfelügyelet javasolhatja a könyvtárosok speciális továbbképzéséf tiszteletdíjuknak, illetve illetményüknek felelgetését.
***

Csend veszi körül a szakfelügyelet munkáját, ahogy a könyvtárakban is halkulnak az
élet zajai. A frissülés jelei azonban észlelhetők, de sajnos, a növekedés biztatása nélkül.
Mégis, a három megyében folytatott vizsgálódásom megerősítette meggyőződésemet,
hogy a tervszerűen folyó könyvtári szakfelügyeleti munka a gyengülő lehetőségek között
is segíti az igyekvő könyvtárak eredményességét, az irányítás és az ellenőrzés hatékony
ságát.

