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Az IFLA Irányelvek hatása a közművelődési könyvtárakra
Gálné Ballagi Ágnes

Verseny a szolgáltatást kínálók között...

John C Beard (County Library Headquarters) szerint az Irányelvek
befolyásolja az egyes országok normáinak a kialakítását és nemzetközi méretekben
jelentős hatást fejthet ki például a kevésbé fejlett szolgáltatásokra, azáltal, hogy az
elérendő célt vázolja fel. Ebben rejlenek veszélyei is, mert azokban az országokban,
ahol a gyakorlat már túlhaladta a normákat, akadályozhatja a fejlődést. Gyakran éri
kritika az Irányelveket azért, hogy a helyi kezdeményezések visszafogásához
vezethet.
Ezeket a hátrányokat reálisan előre kell látni, mert a megfogalmazás és a
megelőző szükséges viták során azok, akik akadályt akarnak gördíteni a munka
sikere elé, ilymódon támadhatják, bírálhatják az Irányelveket.
Az Egyesült Királyságban jelenleg erős ellenszenv fogadja az Irányelveket,
többek között a kormányzat azon szándéka miatt, hogy versenyt hozzon létre a
szolgáltatást kínálók között, lehetőség szerint a magánszektort is bekapcsolva. Ezért
az a törekvés, hogy léptessenek életbe normákat, amelyek a közkiadások
növekedéséhez vezetnek. Ilyen helyzetben a könyvtáraknak és az információs
szakmának kell irányelveket kidolgoznia, hogy a kormányzat gondolkodását
befolyásolja.
Ahol a közpénzeket — bármely okból — korlátozzák,egyre nehezebb szoros
normákat megállapítani, de bírságot kell kiharcolni azok ellen, akik az előírásokat
nem tartják be. (Az Egyesült Királyságban működik egy Művészeti és Könyvtári
Iroda, amely felelős az érvényben lévő rendelkezések végrehajtásának
ellenőrzéséért. Noha a múltban szembeszökő példái voltak e kritériumok be nem
tartásának, bírság kivetésére mégsem került sor.)
A jelen helyzetben nincs nagy valószínűsége, hogy a kormány léptessen életbe
szolgáltatási szinteket emelő normákat. Ez persze nem jelenthet akadályt ilyen
javaslatok megtételében, s ehhez nagy szükség van arra, hogy az IFLA folytassa az
Irányelvek támogatását a közművelődési könyvtári politikában.
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Példaként említhető az IFLA 1987-es brightoni konferenciája, ahol a díjak
kérdéséről folyt a vita. A tagok határozat-tervezetet nyújtottak be arról, hogy az
egyéni használók számára a közművelődési könyvtárak ingyenesek legyenek. Ez a
kérdés plenáris ülés elé került, s ezzel kezdetét vette a díjazás kérdésével kapcsolatos
állásfoglalás kidolgozása, hiszen ez a világ sok országában élő probléma. Példák és
ellenpéldák sokasága hangzott el. Ugyanakkor a modern technológia felhasználása, a
számítógépes információs szolgáltatás díjazási mechanizmusa kialakult, tehát a
politika szempontjait adott esetben figyelembe lehet venni az alapelvek feladása
nélkül.
Az előadás kitért az Irányelvek azon csoportjainak értékére, amelyek
kézzelfogható fejlődést terveznek. Ezeket nagyon hasznosaknak tartja, ha teret
engednek az egyéni kezdeményezések számára, módosítási, manőverezési
lehetőséget hagynak.
A könyvtárépítési koncepció felveti a kérdést, hogy milyen népesség ellátásáról
van szó. A különböző szolgáltatási szintek a használat más-más fokát vonzzák,
Hampshire-ben a könyvtárak öt kategóriáját alakították ki a település jellege és az
ellátandó lakosság alapján.
A könyvtári szolgáltatások bizonyos szektoraiban nehezebb a normák
meghatározása, ilyen például a referensz szolgálat. Az Állandó Bizottság feladata
lehet a jövőben az erre vonatkozó normák kialakítása.
Nagyon jól felhasználhatók az Irányelvek olyan területen is, mint az
állománymegőrzés problémája, amely az utóbbi években valamennyi könyvtártípusban felvetődött, s ma már korántsem csak a nemzeti könyvtárak gondja.

Az Irányelvekben tervezni kell a jövőt...
Ernest DiMattia a Ferguson Library igazgatója, az amerikai könyvtárügy
szempontjából vizsgálva az Irányelveket megállapítja, hogy mindig segítséget jelent,
ha mércénk van, amihez hasonlíthatjuk magunkat, s ezt adott esetben elsősorban
igazolásnak tekinti a könyvtári fenntartók számára, hogy jó irányba fejlesztettek. Az
Egyesült Államokban ugyanis a közművelődési könyvtárak teljesen önállóak. A helyi
közösség, a személyzet értékeit, igényeit veszik inkább figyelembe, mintsem
nemzetközi, nemzeti vagy regionális normákat, ezért valójában lehetetlen az
Irányelvek itteni hatását megjelölni. Ugyanakkor az Egyesült Államok
Közművelődési Könyvtárainak Szövetsége régóta vitázik az irányelvek, normák
értékéről, hiányáról. Több pontjának figyelembe vétele jelentős volna a
könyvtárpolitika számára. Az első az információk díjszabásával kapcsolatos. Az
Irányelvek kimondja, hogy az információ általában ingyenes, de később kitér arra,
hogy térítés számítható fel, ha a használók számítógépes szolgáltatást kérnek. Az
Irányelvek különbséget tesz a vállalatok, kereskedelmi ügynökségek és az egyének
információkérései között, az utóbbiakat a gépidő egy meghatározott minimális
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időtartamáig mentesíteni kívánja a díjfizetés alól. Az Egyesült Államokban ez
problémát jelent, mert a közművelődési könyvtárakat a helyi adókból tartják fenn,
amelyet az egyének és az intézmények meghatározott megosztásban fizetnek.
Miután úgymond egyforma támogatást nyújtanak, a könyvtárak szerint azonos
szolgáltatást és elbánást érdemelnek.
A külső forrásból szerzett információk szolgáltatásánál az Irányelvek az
ingyenességet képviseli, a másolatszolgáltatás kivételével. A könyvtárközi kölcsönzést
egyes könyvtárak a használóra terhelik, kezelési költséget kérnek, ez azonban még
nem vált általánossá.
A dokumentum néhány más pontjáról szólva DiMattia még a következő
megjegyzéseket teszi:
A közművelődési könyvtárak alapítványokból származó támogatását nem
helyes a költségvetésbe olvasztani, ezeket speciális programokra kell fordítani.
A személyzettel foglalkozó részt különösen alaposnak tekinti és úgy érzi, hogy
a világ bármely országában elősegíti a fejlődést.
Az Irányelveket tovább kell fejleszteni, ki kell terjeszteni új területekre,
tervezni kell a jövő számára. Ilyen téma a számítógép programok használata,
kölcsönzése. Az Egyesült Államokban személyi számítógépet is kölcsönöznek. A
másológépek hasznosítása is növekszik.

Az Irányelvek alapot adhat a helyi hatóságok könyvtárpolitik^jához...
Wiebke Andresen a Salzgitteri Városi Könyvtár igazgatója arra utalt, hogy az
NSZK-ban nincs szövetségi kormányzati törvény a könyvtárügyről, ezért a helyi
hatóságok döntenek költségvetési és személyzeti kérdésekben és nem kötelezhetők,
hogy bármely irányelvet vagy normát kövessenek.
Könyvtári rendszerek együttműködése csak egy általánosan elfogadott
standard segítségével történhet. A "Könyvtári terv" megjelenése évében a helyi
közigazgatási hatóság mellett működő tanácsadó testület egy szakértői anyagot adott
ki a közművelődési könyvtárak szervezetéről. Mind a mai napig e dokumentum a
könyvtári tervezés bázisa.
Közben a könyvtári szakmában bekövetkezett változás nyomán a könyvtárak
gyorsabban reagálnak a társadalmi és politikai körülményekre.
Helyi, regionális és nemzetközi adatbázisok hálózatai létesültek. A kisebb
könyvtárak is rendelkeznek információs technológiával és egyre inkább ellátják az
ipart és kereskedelmet ilyen szolgáltatással. Ez késztette az NSZK
könyvtárosegyesületét tézisek kiadására, amelyek az új szakmai vitákat és az elért
eredményeket tartalmazzák és meghatározzák a könyvtár szerepét az ország ipari
társadalmában. Ez alapot ad a könyvtárosoknak, hogy a helyi hatóságok
könyvtárpolitikájának kialakításához segítséget nyújtsanak, s ebben az össze
függésben az IFLA Irányelveknek is nagy szerep jut.
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Az Irányelvek a könyvtári tervezésben...
A ud Nordgarden Grimstad (Ostfold Fylkesbibliotek) ugyancsak hangsúlyozza,
hogy az IFLA és más országok normáit vizsgálva kitűnt, a földrajzi, társadalmi és
gazdasági különbségek majdnem lehetetlenné teszik a nemzetközi normák
kritikátlan átvételét. Ez a norvég könyvtárépítési és állomány normák kidolgozása
során vált világossá. A szükségletek és források olyan széles skálán térnek el, hogy
nem lehetséges azonos mércéket felállítani a közművelődési könyvtárak számára az
egész világon. Még országon belül is nehéz ezt megtenni. Ezért szerencsés az 1973«
as IFLA normák felváltása az 1986-os Irányelvekkel. A norvég normák
kidolgozásakor pl. a szolgálati pontok tervezésénél az előző nemzetközi normák
követése esetén a fiókok több, mint felét be kellett volna zárni. Az Irányelvek
azonban inkább célokat, ideákat és filozófiát kínálnak a könyvtári szolgálathoz.
Miután a dokumentum a könyvtári szolgáltatások valamennyi aspektusát említi, a
tervező nagyon jó tanácsokat kaphat. A társadalom manapság igen gyorsan változik,
ezért fontos a kulcskérdések további vitatása mind nemzeti, mind nemzetközi
viszonylatban. Itt olyan gyakorlati kérdésekről is szó van, mint a használati dyak és
az információs technológia, amelyekről folyamatosan viták folynak az IFLA
csoportokban. Az e kérdésekről írottak fontos eszközt jelenthetnek egy olyan
világban, ahol a szabad piac kényszere az élet egyre több területére kiterjed. A
könyvtárosoknak hangsúlyozniuk kell, hogy az ingyenesség alapelve nem csak
kultúrpolitikai kérdés, hanem általánosabban a demokrácia oldaláról is
megközelíthető, mindenkinek joga van az információra.
Az IFLA szempontjai a politikusok, a hatóságok körében vitára kerülnek, de
ha a könyvtárosoknak nem sikerül meggyőzniük őket, nem lesz fejlődés.

Az Irányelvek biztosítja a meghatározások egységes értelmezését...
Ez volt Ilse Schumann, a potzdami Tudományos Általános Könyvtár igazgatójának
véleménye. Hivatkozott arra, hogy bár a bevezetőben az áll, hogy a dokumentum
elsősorban az alacsonyabb fejlettségi fokon álló könyvtárakra vonatkozik a fejlett
könyvtárüggyel rendelkező NDK szakemberek számára is sok hasznos tanáccsal
szolgál. Az NDK könyvtári rendszerében a közművelődési könyvtár játsza a
legfontosabb szerepet. A kölcsönzés és a helyben használat is ingyenes. Csekély
díjszabása van a bibliográfiai információnak és a másolatszolgáltatásnak.
A felsorolt statisztikai adatokból kiemelésre feltétlenül érdemes, hogy a
gyermek lakosság mintegy kétharmada könyvtári tag az országban. Az Irányelvek
szellemében fontosnak tartják a megfelelő személyzet biztosítását, 3000-nél nagyobb
lakosságszám esetén főfoglalkozású munkatárs dolgozik a könyvtárban. Jól
szervezett, egymásra épülő könyvtári rendszer hálózza be az országot.
A könyvtárosok széles köre hamarosan megismerheti az Irányelveket, mert
német nyelvű változata megjelenés előtt áll az NDK-ban.
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Fontos az IFLA normák befolyása a szakmai oktatásban is...
Maria V Abbate Widmann felvázolva az olasz közművelődési könyvtári
rendszert, 1965-öt jelöli meg olyan fontos időpontnak, amelytől a jelenlegi fejlesztés
a törvényhozói és adminisztrációs hatalom régiókra való átruházásával elkezdődött.
(Az országban 20 régió és 94 tartomány van.) E hatásköri átszervezés kapcsán és
okán a könyvtárosegyesület publikált egy dokumentumot a modern közművelődési
könyvtári szolgáltatásról — hogy orientálja a régiókat — s ebben szerepeltek első
ízben az UNESCO által megfogalmazott nemzetközi normák, javaslatok és
tapasztalatok. Ez a dokumentum elő akarta segíteni az új közművelődési könyvtári
politika megvalósulását. A jogok átruházása azonban nem ment gyorsan és könnyen,
ahogyan remélni lehetett, mert országos normák, irányelvek nem léteztek, így
minden régió önálló politikát folytatott. 1973-ban a régiók elkészítették első
könyvtári törvényüket a közművelődési könyvtári szolgáltatás megszervezésére, s
ehhez az olasz könyvtárosegyesület lefordíttatta és kiadta az IFLA normákat.
E törvények legfőbb közös vonása az volt, hogy a tanácsok feladatává tették a
felnőtt és gyermekkönyvtári szolgálat megszervezését önállóan vagy más városi
tanácsokkal közös könyvtári hálózatban. A helyi hatóságoknak pénzügyi alapokat
kellett ehhez biztosítani költségvetésükből. Előírásként szerepelt, hogy a könyvtárak
díjmentesen legyenek igénybe vehetők minden lakóhelyen, és a könyvek mellett
egyéb dokumentumokat is gyűjtsenek, 20 000 lakos felett egy felsőfokú képesítéssel
rendelkező könyvtárost alkalmazzanak, 10 000 felett egy főiskolai végzettségűt, ez
alatt legalább egy részfoglalkozásút. A régióktól támogatás várható a könyvek és
könyvtári felszerelések beszerzésében, továbbá a fejlesztési tevékenységben, és
felelősek a könyvtárkezelők oktatásáért is. (Mellesleg ebben is fontos az IFLA
normák befolyása,)
A nyolcvanas években sok régió változtatott, javított első könyvtári törvényén.
Az újak egyre inkább figyelembe veszik az IFLA normákat és alapoznak rá a hosszú
távú tervekben is.

Keveset tudunk arról, milyen az Irányelvek hatása a világban...
Az Irányelvek nagy értéket fognak jelenteni a fejlődés korai szakaszában lévő
könyvtári rendszereknek. (írja a dokumentum.)
Ez a helyzet Dániára sok évvel ezelőtt volt jellemző, mondta Jorgen bo Glistrup
a Lyngby-i Városi Könyvtár igazgatója. Ebben az országban az öt millió lakos
számára sikerült elérni azt az 1970-es javaslatot, hogy a könyvtár a gyermekek
számára 1 km-en belül, a felnőtteknek 2,5 km-nél nem távolabb legyen elérhető. Itt
azonban a feltételek nagyon különböznek a világ más országaitól, így azokat
összehasonlítani nem lehetséges.
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A nemzetközi szaknyelvben a szakképzetlen megjelölést használják gyakran az
adminisztratív személyzetre. Ez téves, éppoly jól képzetteknek kell lenniük, mint a
könyvtárosoknak.
Keveset tudunk arról, hogy milyen az Irányelvek hatása a világban. Nincs elég
ismeretünk arról sem, hogy milyen mértékben sikerült a kollégáknak a politikusok
figyelmét felhívni az Irányelvekre. A könyvtárügy célját illetően közös álláspont
kialakítására kellene törekednie a világ könyvtárosainak, s ennek alapján szorosabbá
válna a kapcsolat közöttük.

Az Irányelvek fontos eszköz...
Ez a mondat Margarete Tömgren, az 1990-es stockholmi IFLA konferencia
szervezőjének előadásában szerepel. Ezt a megállapítást annak ellenére igaznak
tartja, hogy a svéd közművelődési könyvtárak is a helyi közigazgatás kezében vannak,
tehát egyedi irányítás alapján működnek. Ugyanakkor az állami kultúrpolitika, a
parlamenti döntések hatással vannak a helyi könyvtárpolitikára. A legfőbb alapelv,
hogy a könyvtár legyen nyitva mindenki előtt és legyen ingyenes.
Az országban 1960-ban és 1972-ben megfogalmazott könyvtári szabványokra
nyilvánvalóan hatottak az IFLA normák.
Az etnikumok, nyelvi kisebbségek körében végzett tevékenységhez különösen
fontos eszköz az Irányelvek.
Jelenleg Angliában készül egy módszertani anyag a teljesítmények mérésére,
amely az 1990-es konferencia egyik vitatémája lesz.
Az UNESCO meghirdetett egy ún. világ-dekádot a kultúra fejlesztésére, 1988tól 1997-ig. Ezt kiindulásnak tekitették a következő IFLA konferencia szervezői.
A nyilatkozat négy pontban jelöli meg célját:
■ A kultúra jelentőségének elismerése a fejlődésben
■ A kulturális identitás megerősítése és gazdagítása
в A kulturális életben való részvétel szélesítése
в A nemzetközi kulturális együttműködés támogatása
Ezek a célok azt a munkát is jellemzik, amelyet a könyvtárak világszerte
kifejtenek az információk tudássá konvertálódásáért.

