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Egységes eligazító jelzések közművelő
dési könyvtárak számára

Mindennapi életünkben az u t
cán, a járműveken vagy középületek
ben járva tucatjával találkozunk a tájé
koztatás megkönnyítésére szolgáló 
nemzetközileg elfogadott szimbólu
mokkal, melyeken a betűk helyett 
egyezményes jelek fejezik ki az adott 
fogalmakat (pl. parkolási lehetőség 
toalett jobbra, ruhatár, telefon stb.) 

E jelzések feladata, hogy a látvány erejével, a képi megoldás tömörségével hassanak, le
rövidítsék a megértés idejét, és ugyanakkor egyértelmű tájékoztatást adjanak. A könyv
tárak is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az olvasók ilyen formában történő tájékoz
tatására és ezzel a könyvtárhasználat megkönnyítésére. Természetesen a könyvtári jel
rendszerben a jól ismert nemzetközi piktogramok mellett a könyvtárral és a könyvtár 
használatával kapcsolatos jelzések játsszák a főszerepet.

A hetvenes évek második felétől egyre több monográfia jelent meg (jutott el 
hozzánk) e témakörből -  például: Linda Reynolds: Sign and guiding for libraries (Lon
don, Bingley, 1981); Dorothy fo lle t összeállításában a Sign systems for libraries (New 
York, London, Bowker, 1979.)* vagy a legújabbak közül John Kirby: Creating the 
library identity. A manual of design. (Cambridge, Univ. Press, 1985.). Közös vonásuk, 
hogy általános összefoglalását adják a témának, kezdve a szem működési mechanizmusá
nak ismertetésétől egészen az eligazító feliratok rögzítési módozatainak bemutatásáig. 
A bemutatásra kerülő kötet egyrészt vékonyabb mint a fentebb említettek, másrészt 
célirányosabb is. A szerzők ugyanis egy adott könyvtártípusra, a nyugat-marylandi 
közművelődési könyvtárak számára kidolgozott jelrendszerüket mutatják be. Az első 
két fejezet azért itt sem nélkülözi az általános grafikai, tipográfiai tájékoztatást.

A szerzőpáros a jól olvasható, tiszta írásképű „Helvetica Medium” betűtípust ajánl
ja a tájékoztató feliratok készítéséhez, melyet készséggel el is hiszünk, olyan meggyőző
ek a bemutatott illusztrációk. A tájékozódás irányának jelölésére egy speciális tervezésű
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nyilat használnak, ennek a színe összehangban áll a feliratokon szereplő betűk és számok 
színével. Mivel a szövegfeliratok készítésénél számolni kell azzal, hogy a polcfeliratokat 
gyakran kell cserélni, áthelyezni, módosítani, ezért egyszerűen felvihető, illetve nyom 
nélkül eltávolítható betűkkel, feliratokkal kell dolgozni. Erre jól használható a nálunk is 
kapható, Jetraset” öntapadós betűkészlet.

A könyv szerzői két szabályt említenek, amelyet érdemes megfogadni, nevezetesen, 
hogy mindig levegős, szélesebb betűkből álló feliratokat készíttessünk (vagy készítsünk), 
ugyanis a szélesebb jelek könnyebb olvasást, gyorsabb megértést biztosítanak. A másik 
javaslatuk, hogy azonos méretű és azonos betűfokozatú feliratokat helyezzünk el a könyv
tárban, mert azon túl, hogy megnyugtató a szemnek, alacsonyabb költségigényűek, mint 
a változó méretekben készülők. Meghatározzák továbbá a felnőtt részlegre és a gyer
mekkönyvtári környezetre vonatkozó optimális táblamagasságokat és felhívják a fi
gyelmünket a polcok helyes megvilágítására. Itt az a szabály, hogy a táblák kényelmes fej
tartással legyenek olvashatók, jól látható betűkkel készüljenek és egyúttal harmonikusan 
illeszkedjenek a környezetbe.

A szerzők által kidolgozott egységes vizuális jelrendszer a polcfeliratoktól kezdve, 
a gyerekolvasók számára készülő műsorfüzeten és a könyvtári szimbólumot tartalmazó 
céges levélpapíron át a könyvtárépületek 3 mérföldes környezetében elhelyezett táblákig 
mindenhol következetesen alkalmazott szimbólumokkal, feliratokkal, azonos színhatások
kal találkozik az olvasó. Az odafigyelés dicséretes példája, hogy a vakok számára Braille- 
írású táblák biztosítják a tájékozódást.

A könyvet, (kiegészítve a korábban megjelent hasonló tárgyúakkal) azért érdemes 
átlapozni, mert kedvet csinál ahhoz, hogy a magunk környezetében is megteremtsünk 
valami hasonlót, s mi több, ötleteket is meríthetünk belőle.
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