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A közölt írásokra érkező reflexiókat mindig szívesen fogadjuk, s a pár
beszédre biztatjuk is olvasóinkat. A hozzászólásokat elküldjük a reflexiót 
kiváltó cikk szerzőjének, lehetőséget biztosítva a viszonválaszra. A viták
ban szerkesztőségünk általában nem kívánja kifejezni álláspontját, a külön
böző nézetek megítélését olvasóinkra bízzuk. (A szerk.)

VÁLTOZÓ/VÁLTOZTATANDÖ KÖZMÚVELÖDÉSI KÖNYVTÁR

Hozzászólás Gereben Ferenc cikkéhez

Az elmúlt 10-15 év jelenségeit összegző, Gereben Ferenc nevével jegyzett tanulmány 
a Könyvtári Figyelő 1986.1. számában -  a címben közölteken túl -  nemcsak a könyvtár- 
használati szokások változásait elemzi, hanem célszerű és adekvát könyvtármodellt állít 
fel. Azzal a következtetéssel zárul, hogy a jövőben a közművelődési könyvtár nevelő 
funkciója háttérbe szorul, a szórakoztatást és az informálódást ellenben jobban kell szol
gálnia. Ez a hármasság a közművelődési könyvtárakra létrejöttük óta jellemző, bár a hang
súly eltolódását erre vagy arra, mindig a művelődéspolitikai célok határozták meg.

Kik veszik igénybe a közműveló'dési könyvtárak tájékoztató szolgáltatásait?

Azok, akik tudnak róla. Mind több vizsgálat bizonyítja, meglepően kevesen vannak. 1 

A lakosság többségének a tudatában a könyvtár a szabadidős olvasmányok beszerzésének 
helye, legfeljebb a friss újságok, magazinok átfutását iktatják programjukba — ha van rá 
idejük. Mások úgy gondolják, hogy itt őrzik a könyveket, melyek egyelőre még meg
tartották presztízsüket -  de nem váltják ki a használat igényét. Vannak akik létébe úgy 
nyugodnak bele, mint abba, hogy parknak, templomnak, szobornak is lennie kell egy 
településen, de saját életüktől nagyon távol állónak gondolják.

Ehhez a tömegkommunikációs eszközök is nagyban hozzájárulnak, mert ha nagy 
ritkán olvasni, hallani, látni lehet a könyvtárakról, mindig régi, értékes művekről van szó 
hangsúlyozva az érték kategóriát, s figyelmen kívül hagyva a használatot, a szolgáltatási 
jelleget. A közművelődési könyvtárakról szólva nem mulasztják el annak közlését, hogy 
hány olvasó hány kötetet kölcsönzött. Arról, hogy a könyvtárakban meg lehet tudni 
például, hogy hol és kik foglalkoznak magasépületek ablakainak tisztításával, vagy, hogy 
Beregben mit érdemes megnézni, és mit lehet róla olvasni, esetleg milyen filmeket lehet a 
könyvtárakban erről megnézni, hogy segítséget kaphatnak a lakás tapétázásához, tanácsot, 
hogy mit olvassanak Isaura története helyett vagy mellett -  már nem szólnak a riportok, 
cikkek.

Akik tudnak a könyvtárak tájékoztató szolgáltatásairól, azok sem tudnak eleget, 
és sokszor nem a számukra szükségeset. A könyvtárhasználati tájékoztatók kiadása ritka, 
kis példányszámban jelennek meg, s azokból sem derül ki világosan, hogy a könyvtárak
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irodalomjegyzéket bárkinek összeállítanak, hogy lexikon-szócikkről másolatot készítenek, 
hogy a zenei részleg műsorokat is összeállít. A technikai referensz méltatlanul kis helyet 
foglal el a tevékenységrendszerben, egymásraépülésre, kibővítésre kevés példa van. S na
gyon kevesen vannak akik tudják, hogy a könyvtár vállalkozik közte és más könyvtárak, 
intézmények közötti kapcsolat létrehozására, azért, hogy információs igényeit kielégíthesse.

A tájékoztató szolgálatot igénybe vevők között legnagyobb számban azok vannak, 
akiknek feltétlenül szükségük van -  helyzetüknél, munkájuknál fogva — az információkra: 
diákok, értelmiségiek, ők  nemcsak tudják, hogy a könyvtárba kell menniük, hanem széles 
körű igényekkel lépnek fel. Diákoknak feladatokat kell megoldaniuk, vizsgákra készül
niük, számukra a konstruált problémahelyzet szinte állandó állapot.

S milyen sokan vannak, akik különféle továbbképző tanfolyamokra, szakmai át
képzésekre járnak. Közülük az igényesebbek szintén jelen vannak -  az erre nem mindig 
felkészült könyvtárakban. Az értelmiségi felhasználók -  s az értelmiségi nemcsak diplomát, 
hanem magatartást és igényt jelent -  nyomon követik szakterületük ismereteit, gyakran 
létrehozzák azt. Problémáik megoldásában a közművelődési könyvtár is nagyon sokat 
tehet: új közlésekre, kiadványokra és legfőképpen tájékoztató szolgáltatásokra bibliog
ráfiákra, referáló lapokra hívhatja fel a figyelmet. Tanulmányok írásához, előadásokra való 
felkészüléshez, szakmai feladatok megoldásához pedig igen gyakran kell (kellene), hogy a 
könyvtárak saját állományukon kívül más könyvtárak szolgáltatásait is bekapcsolják.

Nagyon nagy figyelmet kell szentelni az „érdeklődők’' csoportjára. Indítékaik össze
foglalása: nem hivatásszerűen, nem státusukból eredően veszik igénybe a tájékoztató szol
gálatot, hanem egyéni problémáik (gyermeknevelés), hobby (horgászat), kiegészítő tevé
kenység (gombatermesztés), ismereteik kiegészítése (mi történt a szovjet filmművészek 
kongresszusán) hozza őket a könyvtárba.

Utóbbi csoport nagy része nem lesz állandó használója a könyvtárnak, de ez termé
szetes. Orvoshoz is csak akkor megyünk, ha betegek vagyunk, postára ha levelet vagy 
csomagot akarunk feladni. A tájékoztató szolgálatok igénybe vevőinek nagy része sem 
állandó vendég, de fontos, hogy tudják, a könyvtár információs intézmény. Ha elégedettek 
lesznek a szolgáltatásokkal, vissza fognak térni, s szükségletté válik a dokumentumokba 
foglalt ismeretek felhasználása.

A tájékoztató szolgálat

A közművelődési könyvtárak általános gyűjtőkörnek, ezért alkalmasak arra, hogy 
szinte bármely területről kiinduló információval szolgáljanak. Ennek mennyisége, szintje 
jelentősen eltérhet, de még a legnagyobbak sem törekedhetnek arra, hogy minden problé
mát teljes mélységében megoldjanak. Nem is törekszenek, baj csak akkor van, ha fel
használóik azt hiszik, hogy „minden” nekik szükségeset megkaptak. De, hogy ne így 
történjen, ehhez a közművelődési könyvtáraknak ismerniük kell az országos feladatkörű 
szakkönyvtárak állományát, gyűjteményeit, feltáró eszközeit, s szakirodalmi és egyéb 
szolgáltatásait. Ehhez nem mindig állnak rendelkezésre megfelelően friss, mély, részletes 
eszközök.2
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A közművelődési könyvtáraknak nincs elég erejük a sokféle ismeret beszerzésére, 
s talán a szolgáltatásokat nyújtóknak sem áll eléggé érdekükben ezek megismertetése. 
(Csak a példa kedvéért jegyzem meg, hogy 1987 januárjában a Tájékoztató az ipari szak- 
könyvtári hálózat állományáról és szolgáltatásairól című 1985-ben megjelent kiadványt 
egy megyeszékhely két legnagyobb könyvtárában nem találtam meg.)

S ami a tájékoztatás közvetítésének másik nagy akadálya -  keveset tudunk az 
információs igényekről, ezeknek szakterületi megoszlásáról, s arról, hogy milyen típusú 
tájékoztatást kívánnak a felhasználók és milyenek vannak. Egyre jobban hiányzik az or
szágos forrástájékoztató központ. Kézenfekvőnek látszik az azonos régióban működő 
szakkönyvtárakkal való együttműködés, vannak is ennek elemei (pl. folyóiratkatalógusok, 
vagy címtárak kiadása), de nem eléggé gördülékenyek ezek a kapcsolatok.

S nyíltan beszélnünk kell arról, hogy a közművelődési könyvtárak szolgáltatásai 
(kevés kivétellel) ingyenesek, a szakkönyvtárak szolgáltatásai pedig nagyrészt pénzbe 
kerülnek, s nem kevésbe. Az együttműködés szervezeti kiforratlanságán kívül a köz- 
művelődési könyvtári tájékoztatást, annak minőségét erőteljesen befolyásolja a tájékoztató 
műszerek léte, mennyisége. A nyelvismeret hiánya és a külföldi beszerzések csökkenése 
miatt döntően magyar segédkönyveket használnak. Egyre több a szaklexikon (jónéhány 
felújításra szorul, pl. biológiai, magyar irodalmi, művészeti), de nagyon hiányzik egy kor
szerű nagy általános enciklopédia; a cím és névtárak között alig vannak általánosak, a 
szakterületiek pedig többnyire nem kerülnek kereskedelmi forgalomba. Különösen fájdal
mas a bibliográfiák hiánya, a meglévők koordinálatlansága. A Magyar Nemzeti Bibliográfia 
szilárd és értékes sorozatai közül nagyon hiányzik a másodfokú, nem tudunk tájékozódni 
a tankönyvekről, és szinte áttekinthetetlen a film, mint információhordozó. A nagy ret
rospektív bibliográfiák közül 1970-ben jelent meg Kosáry „új kiadásának” első kötete, 
folytatása nincs. A néprajzi bibliográfia ciklusai sem követik egymást. Béla: A magyar 
művészettörténeti irodalom bibliográfiája 1955-ben jelent meg. Legfeljebb egyetemi segéd
könyvként -  tehát alig hozzáférhetően -  jelennek meg bibliográfiai bevezetők (a KLTE- 
ről tudunk példákat). Pedig a retrospektív bibliográfiák szerepét jónéhány reprintben ki
adott, és az újabb anyaggal kiegészített könyvészet is példázza. Egyre több szakterület 
kurrens bibliográfiai feltárása hiányzik (lélektan, filozófia, természettudományok), sok
éves az elmaradás (pl. közgazdaság, irodalomtudomány), s még a nagyobb múltra vissza
tekintő és széles körben alkalmazhatóak (pl. pedagógiai, szociológiai) is rendkívül alacsony 
példányszámban jelennek meg. Jó és biztonsággal használható bibliográfiák megszűnnek: 
pl. művészettörténeti, társadalomtudományi.3 (Ezekről a gondokról már a IV. Országos 
Könyvtárügyi Konferencia előkészítő anyagai is szóltak.) A szakfolyóiratok kevéssé 
figyelnek a bibliográfiákra, kritikai fogadtatásuk, vagy inkább mellőzésük egyre általáno
sabb. Erre talán a Magyar Könyvészet két világháború közti időre vonatkozó köteteinek 
nem kellő méltatása a legjellemzőbb példa. S még a könyvtári szakfolyóiratok sem ismer
tetik őket megfelelő súllyal, s elegendő számban.

A szaktájékoztatással foglalkozó intézmények nagy része többféle dokumentációs 
kiadványt bocsát közre. Közülük sok jól használható, gyakran nélkülözhetetlen a köz- 
művelődési könyvtárakban. (Néhány kiragadott példa: Építés-Gyorsindex; a Politikai Fő
iskola könyvtárának cédulaszolgáltatása, Fordítások az OK Információs Dokumentáció
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Szolgálat anyagából, Oktatástechnikai Információk, Számítástechnika + Automatizálás stb.) 
Csak két kiadványt, a Tájékoztatás a szakmai tájékoztatásról. 3. kiad. Bp. 1985. és A ma
gyar könyvtárak bibliográfiai tervei 1986. Bp. 1986. áttekintve arra gondolunk, hogy az 
egyes szolgáltatások jobb megismerése érdekében ezekről részletesebb tájékoztatásra 
(gyűjtőkör, mennyiség, feldolgozás módja), felhasználási lehetőség, ár, beszerzés módjára 
kiterjedő legalább időközönként megjelenő kiadvány nagyon sokat segíthetne. A szerve
zeti, együttműködési kérdések kielégítő megoldása, a jól hasznosítható eszközpark mellett 
a harmadik kulcstényező a könyvtáros.

A közművelődési könyvtárakban az olvasószolgálati feladatok alapvetően három 
tevékenységre bonthatók: adminisztratív-technikai munka, olvasószolgálati és tájékoz
tatási feladatok. Utóbbi kettő egyaránt jó felkészültséget, de bizonyos mértékben el
térő magatartásformát és gondolkodást kíván. Az olvasószolgálatos munkatársaknak kap
csolatteremtő készséggel, empátiával kell rendelkezniük, ők azok, akik képesek jó olvasmá
nyokkal ellátni a látogatókat. Nekik kell észrevenni a bizonytalanokat, kezdeményezően 
fellépni — barátságos, otthonos érzést kelteni az olvasókban. A tájékoztató munkatársak
nak problémákat kell megoldani, kérdésekre válaszolni, az „ember problémája” szituáció
ban, mely a könyvtáros alaphelyzete — a problémát kell megoldani, az adott felhasználó
nak megfelelően. Ehhez azonban a képzésen és személyes alkalmasságon kívül állandó 
tájékozódásra van szükség. Látni kell, hogy egy-egy szakterületen mik az időszerű kérdé
sek, milyen a vonatkozó-szakirodalom, müyen eszközök használhatók, más intézmények 
hol, mivel foglalkoznak.

Jelenleg azonban sok könyvtár küzd személyzeti problémákkal, s túl gyakori lát
vány, hogy tájékoztató könyvtárosok osztják vissza a könyveket, adminisztrálják a köl
csönzéseket, töltik ki — indigóval! — a másolatkészítés nyugtáját stb.

Ha nem sikerül az érdemi munkakörök szervezeti elkülönítése, veszélybe kerül a 
tájékoztató tevékenység — a közművelődési könyvtári munka minősége.

Ezeket a lépéseket meg kell tennünk, Néhány évtized alatt jónéhány könyvtár meg
felelő épületbe került, a gyűjtemények szélesebb választékot nyújtanak; szakterületüeg, 
minőség szempontjából, dokumentumtípusok szempontjából egyaránt. Érdekes és értékes 
folyóiratanyaggal rendelkeznek, a feltárásra mind nagyobb gondot fordítanak. Jelentősen 
kibővültek a szolgáltatások. De ha a megváltozott könyvtárhasználati szokások következ
ményeként a tájékoztató tevékenységet fejleszteni akarjuk -  a fentiek megoldása nem 
halasztható. S akkor a könyvtár nagyobb hatást gyakorol, változtatja, alakítja -  vagyis 
szolgálja az embereket.
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