
A könyvtári ismeretterjesztés néhány kérdése

A könyvtárak ismeretterjesztésének mibenlétét rendszerint azzal a két számmav
mérilc, melyet a hivatalos statisztikai adatszolgáltatás tartalmaz: a könyvállomány-
nak és a kikölcsönzött könyveknek hány százaléka ismeretterjesztő mű.

Megyénk tanácsi közművelődési könyvtáraiban 1969-ben a könyvállománynak
37, a kikölcsönzött köteteknek, a forgalomnak 21 %-a volt i mcretterjesztő munka,
a többi szépirodalom és gyermekirodalom. Két alapvető adat, de általánossága miatt
nem érzékletes. Nem mutat közelebbit a minőségről, a tartalomról, s kérdéses, hogy
a forgalom adata mennyiségi mutatónak is megfelel-e? Ezt a kérdést kell először
megvizsgálnunk, mert azt a tartalmi kérdést magában hordja ez az arány: elegendő-e,
elfogadható-e, hogy csupán 20 %-nyi az ismeretterjesztés hálózatunk tevékenységé-
ben? Nem becsülve le a szépirodalom olvasásának tudati, érzelmi, esztétikai nevelő
hatását, megfelel-e ez az arány a könyvtár nagy múltú hagyományos szerepének és
a jelen társadalmi elvárásainak mind a szocializmus építése, mind a gyorsuló isme-
retek terjesztése szempontjából. A kérdés magában hordja az elégedetlenséget, de
legalábbis a meditálásra késztető kétkedést.

1968-ban és 1969-ben ennek a kérdésnek a részletesebb megismerésére több könyv-
tárban elemző felmérést végeztünk. Az eljárás formája keresztmetszet-vizsgálat volt,
amikor is kézbevettük az összes olvasói törzslapokat, az azokban levő minden egyes
könyvkártyát, s előre megtervezett táblázatba megtettük a bejegyzéseket. Ez a feldol-
gozás nemcsak azt mutatta meg, hogy éppen azon a napon kinél mennyi és milyen
könyv volt kint, hanem, mert kiterjedt az olvasók 70-90 %-ára, s ez jelentett egy-
egy könyvtárban 1500-3000 főt, a nagy számok statisztikai törvénye alapján helytálló
képet adott az általános és jellemző állapotról.

A számos adat között feljegyeztük, hány olvasónál volt kint csak szépirodalmi
mű és hánynál valamilyen ismeretterjesztő könyv. Természetesen jegyeztük azt is,
amit a statisztikai adatszolgáltatás számon tart, hogy a kivitt könyvek hogyan oszlot-
tak meg a tekintetben. A két arány a felnőtt olvasóknál egymás mellett a következő-
képpen jelentkezik:

Kikölcsönzött könyvek Személyek
41 /o
43%
51 %

4 4 %
44 /0
42 /0
60 %-ánál

volt kint ismeretterjesztő könyv.

139

Tiszarüred
Karcag
Kunszentmárton
Túrkeve
Törökszentmiklós
Szolnoki járás községei
Megyei Könyvtár

28 u/n

2 7 %
3 0 %
1 9 %
2 6 %
2 1 %

30%-a



Az egyes könyvtárak közötti különbözőségek mellett kizárólagos érvényesüléssel
jelentkezik, hogy a személyek aránya sokkal jobb a forgalom arányánál. Közel két-
szerese, sőt a 7 esetből 3-ban a kétszerest el is éri. Átlagot véve, a kikölcsönzött
könyvek 25,5 %-a volt ismeretterjesztő, és ez az olvasók 50 u/o-ánál volt kint. Figye-
lembe kell venni, hogy ezt az arányt egy adott nap keresztmetszete mutatta. Nem
minden olvasó visz ki minden esetben ismeretterjesztő könyvet. Volt ilyen a fel-
méréskor is, amire a személyeket ismerő helyi könyvtárosok gyakran rámutattak.
Feltétlenül meghaladja az 50%-ot - könyvtárosi becslések szerint kb 70%-ofe jelent -,
akik kisebb vagy nagyobb mértékben, rendszeresen vagy alkalmanként ismeretek
megszerzéséért kölcsönöznek könyvet.

A magyarázat egyszerű: az ismeretterjesztő műveket tartalmuk jellegénél fogva
hosszabb ideig olvassák, mint egy regényt. Van olva?ó, aki 8-10 szépirodalmi művet
cserél, míg a másik 1-2 ismeretterjesztőt. Vagy ugyanazon olvasó 1 szakmai munka
mellett kivisz 3-4 szépirodalmi könyvet. Ezért ennek az olvasónak csak 20%-nyi
értékű volna ismeretszerző érdeklődése? Éves összesítésben aztán 80%-ot kitevő
szépirodalmi kötet jelentkezik 20", 0 ismeretterjesztővel szemben. Az emberek a könyv-
tár eleven, aktív eleme. A személyek aránya valósabban tükrözi a könyvtár ismeret-
terjesztésének hatásterületét. Nem 20%-nyi könyvre hat, hanem 50-70%-nyi olvasóra.
Nem érdektelen a könyvek aránya sem, mert mutatja az ismeretterjesztés intenzitását.
Fontos kiegészítő adat. Ügy véljük van fejlődési lehetősége, illetve szükségessége.

A felnőtt ismeretterjesztő forgalom 25,5%-át az összesítésben a gyermekek köl-
csönzése csökkenti 21-re. Arra gondol az ember, hogy ez természetes, hiszen azok
íőleg meséket, ifjúsági regényeket olvasnak. Vizsgálataink azt mutatták, hogy ez
csak résjben - az alsó tagozatosoknál - tényező. A felső tagozatos gyermekeknél
többször találtunk a felnőttekét elérő megoszlási arányt. Néhány összehasonlítás
a kisebb aránynak egy másik oknt hozta ki. A igyermekek részére kölcsönözhető
könyvek 19%-a ismeretterjesztő. Ebből ők 14%-os forgalmi arányt csináltak. Erősen
megközelítették a könyvállomány arányát. A felnőttek 25,5(l/o-os forgalma 42%-os
ismeretterjesztő könyvmcnnyiségből történt. Kevés a gyermekek számára rendelke-
zésre álló ismeretterjesztő könyv, ezért jön ki feszített arány. A felnőtteknél fennálló
helyzet a kívánatos, az állomány aránya legyen nagyobb, hogy biztosítsa a választékot.

A már hivatkozott 7 könyvtári egységben a gyermekolvasóknál is megnéztük,
hogyan viszonylik agymáshoz a kikölcsönzött kötetek és az ismeretterjesztő műveket
igénybevevők aránya. A könyveknek 18%-a volt ismeretterjesztő és ez a gyermek-
olvasók 35%-ánál volt kint. Ugyanúgy kétszeres a személyek aránya, mint a felnőt-
teknél, kisebb számok relációjában, mert kevesebb a könyv. Az igény meglétét olyan
konkrét észrevétel is igazolja, hogy pl. az egyik könyvtárban a gyermekrészleg állo-
mányában 4 kötet népszerű egészségügyi mű volt csupán, az e??el "gyidóben végzett
vizsgálat a forgalomban mégis 8-at talált kint. Mikor a gyermek ilyen könyvet kért,
áthozták neki a felnőtt részlegből. Kiderült, hogy ez elég gyakori eset.

Összevonva a gyermekek és felnőttek adatait, elfogadhatjuk, hogy az összes
olvasóknak mintegy 60%-a fordul ismeretek megszerzéséért a könyvtárhoz. A 80 000-t
meghaladó beiratkozott olvasói létszámból ez körülbelül 50 000 főt jelent. Közel
annyi, mint az általános iskolások száma a megyében.

A könyvtárak ismeretterjesztése nemcsak a könyvek kikölcsönzésében áll. Gyakran
élnek a szóbeli terjesztés módszereivel is. 1969-ben nagyobbrészt saját rendezésben,
kisebb részben más szervekkel - főleg művelődési otthonnal - közösen a könyvtárak
112 szépirodalmi- és szakíró-olva-ó találkozót rendeztek, vagy helyi előadóval vezetett
összejövetelt tartottak 5564 látogatóval. 118 könyvismertetést tartottak 7208 hallgatónak.
A könyvismertetést, ezt a sajátos könyvtári rendezvényt is ide soroljuk, mert noha
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konkrét és direkt ismeretet valamely témáról nem ad, a könyvekről való tájékoz-
tatás - még ha szépirodalommal foglalkozik is - ismereu-erjesztc.it je'eat.

Az esetenkénti rendezvényeken kívül kialakultak kisebb közösségekben történő
foglalkozások. Létezésük, tevékenységük hullámzó. Megszűnnek, újraalakulnak, egy-
ré-szük megszilárdult, foglalkozása többé-kevésbé rendszeres és tervszerű. Főleg két
forma szerepel. Egyik a gyermekeknek rendezett csoportos foglalkozás, ami 1969-ben
560 volt 16191 résztvevővel. Színvonaluk, tartalmasságuk különböző. Sok közöttük
a mesemondás, diafilmvetítés, de valamilyen formában és mértékben történik ismeret-
közlés is. Mindenképpen lehet tartalmilag fejleszteni ebben az irányban, ezért itt
tartjuk számon.

A másik forma a könyvtári klub. Ezt látjuk jelenleg a leghatékonyabb olvasóvá-
nevelési formának. Rendszeresen összejönnek, általában ugyanazon résztvevőkkel.
Melyiknek kezdetlegesebb, melyiknek fejlettebb koncepciója, terve van a foglalkozá-
sokra. 1969-ben 37 klub működött 97; taggal. Nem tekintjük még mindet szilárd bá-
zisnak1, de összességében egy kialakuló mozgalom jeleit mutatja.

A szóbeli ismeretterjesztés mindezen formája minden esetben és tudatosan, pro-
paganda is az olvasás mellett. A résztvevőket, hallgatókat a könyvhöz igyekszik
elvezetni, mert minden téma elmélyültebb megismerése végső fokon a könyvhöz
kötődik.

Társadalomtudósok, szociológusok, művelődéspolitikusok állapították meg, hogy
a rövid idő alatt megújuló és gyarapodó ismeretek követelik az iskolában megszer-
zett tudás felfrissítését, utánpótlását. Az 1970 májusában tartott Országos Népműve-
lési Konferencia is foglalkozott azzal, hogy a magasabb termelési színvonal, a jobb
életfeltételek mellett növekszik a tömegek műveltségének szerepe. Nő a termelőerő
szubjektív oldalának, az ember tudományos ismeretének, képzettségének jelentősége.
Mindez az egyént a szükséges ismeretek öntevékeny megszerzésére készteti. A köz-
művelődési intézményeknek ezt az öntevékenységét erősíteni, fejleszteni kell, minde-
nek előtt pedig kiszolgálni.

A könyvtárat, a könyvet két tulajdonsága különösen alkalmassá teszi erre a fel-
adatra. Egyik az, hogy a könyvolvasás időpontját az egyén számára nem külső tényező
határozza meg, mint a rádió és televízió műsoránál, ismeretterjesztő előadásnál vagy
akár tanfolyamnál is, hanem akkor veszi kézbe a könyvet, mikor neki a legkedve-
zőbb vagy legszükségesebb. - A másik az, hogy a könyvtár a maga nemében, a maga
eszközében - könyv, dokumentum - mindenhol, bárkinek a legszükségesebb, s ha
kell, a legmagasabb szintet tudja adni. Tudományos mű, szakkönyv, a legfrissebb
folyóiratcikk-igény jelentkezik, de nem állanak rendelkezésre azok a dologi feltételek,
ennek teljes alkalmazását lehetővé tennék. A személyi feltételek is fejlesztést kíván-
nak mind mennyiségileg, mind minőségileg, de korszerű felszereléssel máris jóval
többet tudnának adni, mint amennyit adnak.

Hogy a tudományos-műszaki forradalom igényei jelentkeznek a könyvtárakban,
azt számokkal igazolják a könyvtárközi kölcsönzés és a Megyei Könyvtár tájékoztató
szolgálatának adatai. Mindkettő teljes egészében ismeretterjesztés és a könyvtári
szolgáltatás legértékesebb formái közé tartozik. A könyvtárközi kölcsönzés, mint
ismeretes, abban áll, hogy a könyvtári hálózati rendszer révén a keresett mű eljuthat
bármely kis könyvtárba, a hálózat legtávolabbi pontjára is. Eredeti vagy reprográf
formában. Nemcsak az országból, de a világ bármely részéből is.

A könyvtárközi kölcsönzés forgalmának alakulása a megyei tanácsi könyvtári
hálózatban az utolsó 3 évben a következő volt:
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1967: 3°4O kötet
1968: 3694 „
1969: 4768 „

Ebből 1969-ben a Megyei Könyvtár forgalma: 2055 kötet
járási és városi könyvtáraké: 967 „

községi könyvtáraké: 1746 „

Különösen figyelmet érdemel a községi könyvtárak 1746 kötete. Kisebb részben
járási központjaiktól kérték, legnagyobb részét a szolnoki Verseghy Könyvtárból,
de nem jelentéktelen mennyiségben kaptak országos központi könyvtárakból1, néhány
esetben külföldről. Mutatja, milyen magas igények értek be a községekben is.

A Megyei Könyvtár Tájékoztató Szolgálata nyilvántartja a hozzá intézett na-
gyobb terjedelmű információs kérdéseket, illetve elintézésüket. 1969-ről 301 olyan
kérdés szerepel, melyhez irodalomkutatást végeztek vagy egyéb tartalmú részletes
tájékoztatást adtak. Legalább háromszorosára tehető ennek a kézből adott rövid
válaszok száma.

A könyvtárosok aktív közreműködésével élő formákon túl magának a könyvtári
állománynak az elhelyezése, elrendezése is ismeretekkel szolgál. A könyveknek szabad
polcon való tárolása, a könyvek közötti böngészés, azok korlátozatlan kézbevétele,
a keresgélés önkéntelenül is számos információt ad. Találkozik az olvasó új szerző
nevével, új könyvcímmel. Belelapoz a könyvbe, s megállapítja, legjobban éppen az
ismeretterjesztő könyveknél, megvan-e benne az, amit keres? Vagy éppen a lapoz-
gatás kelti benne életre a lappangó, de még nem tudatosult igényt. A könyvkiállí-
tások, a kiemelések, még a legegyszerűbben megszerkesztettek is eligazítást adnak,
mert rendszerint egy témakört foglalnak magukban.

Külön meg kell említeni az állomány két csoportját, mely sűrített tartalmat hord
magában, s az utóbbi években egyre növekvőbb mennyiségben és kielégítőbb össze-
tételben áll az olvasók rendelkezésére. Egyik az olvasótermi kézikönyvtár, a lexi-
konok, enciklopédiák, szótárak, összefoglaló művek, kézikönyvek gyűjteménye. A má-
sik csoport a folyóiratok. Információs szerepük nagyon fontos, a legfrissebb ismere-
teket tartalmazzák.

Könyvtári hálózal-unk hírlap és folyóirat ellátottsága a következő:

Megyei Könyvtár és Szolnok
Járási és várói könyvtárak
Községi könyvtárak

folyóirat.

városi fiókok

összesen:

558
793

1088
2439

átlag
átlag

hírlap és

99
17

E két fontos állománycsoport ismeretterjesztő hatókörét számokban adni nem
tudjuk. Nincs jegyezve, hányan ülnek le olvasni, mennyi és milyen kézikönyvet vagy
folyóiratot vesznek le olvasni. Azt tudjuk tapasztalatból, hogy a helybenolvasáshoz
való férőhely nem elég. A férőhelynek és a szükséges felszerelésnek a biztosításával
válnak a könyvtárak a korszerű ismeretek öntevékeny megszerzésének műhelyeivé.

Az eddigiek a közművelődési könyvtár ismeretterjesztő eszközeivel, formáival
foglalkoztak. Azt igyekeztek kifejteni és igazolni, hogy a könyvtár alapvetően és
egész konstrukciójában elsősorban ismeretek terjesztésére van állítva és hivatva.
A könyvkölcsönzés adatai azt a több felől tett megállapítást erősítik, hagy könyv-
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táraink túlnyomó mértékben még a szépirodalmi olvasás igényét elégítik ki. E mö-
gött azonban találunk olyan tényeket, melyek többnek mutatják az ismeretterjesztés
jelenlegi volumenét is, de főleg rámutatnak annak nagy fejlődési lehetőségeire.

Az, hogy a máris folyó ismeretterjesztésnek milyen a tartalma, s hogyan oszlik
meg az olvasók különféle csoportjai és korosztályai között, külön cikk tárgya lehet.
De egy kérdéssel még itt kell foglalkozni: milyen színvonalú ismeretterjesztést végez
a hálózat, s mi a követelmény e tekintetben?

Könyvtáraink „közművelődési" jelzője lényegében megadja a választ: széles
tömegek között közvetlenül végez alap- és középfokú ismeretterjesztést az ismeretek
minden területén, a könyvtárközi kölcsönzés révén pedig, az igényeknek megfelelően,
közvetítve a nagy könyvtárak anyagát, kielégít tudományos szükségletet is. A háló-
zati központ, a megyei könyvtár koncepciójában azonban tudományos célkitűzés is
szerepel. Nem kialakult funkció még, de nem is távlati perspektíva. Mostani min-
dennapi munkánkban van kialakulóban. A Verseghy Könyvtárban 3 olyan csomópont
tapintható ki, mely már ennek a célkitűzésnek az irányában áll.

Elsőként a helyismereti gyűjteményt kell említeni. Ez volt a legelső témakör,
melynek gazdáivá a megyei könyvtárak lettek kijelölve addig a határig, mely nem
a múzeumi vagy levéltári profilba tartozik. A gyűjtést a teljesség igényével kell
végezni, hogy forrása lehessen a megye területének bármely részére vagy bármely
tárgykörre vonatkozó tudományos kutatásnak is. Könyvtárunk gyűjteménye, ha nem
is teljes még, oly mennyiséget már elért, hogy alkalmas kutatásra, különösen a most
megindult feltárás és rendezés előrehaladásával. Arra mindenesetre alkalmas volt,
hogy a felszabadulási vetélkedők idején bármelyik járás és város hasznos adalékok-
hoz tudott hozzájutni.

Második ilyen részlegünk a mindössze féléves, de a legjobban talpánálló Peda-
gógiai Szolgálatunk. A megyei könyvtárak ezt a szerepet az Országos Pedagógiai
Könyvtártól vették át, mely nyilvánvalóan nem tudhatta ellátni az ország minden
pedagógusát. E félév alatt Pedagógiai Szolgálatunk a megszerezhető irodalmat teljes-
séggel egybegyűjtötte, a szakfolyóiratok rendelkezésre állanak. Egyetemi szakdolgo-
zatok készülnek, pedagógiai államvizsgára készülnek a gyűjtemény anyagából könyv-
tárközi sqgítés nélkül. Van, aki némi könyvtárközi kisegítéssel a szükséges irodalom
nagyobb részét itt megtalálta doktori disszertációjához. A megye pedagógusait ne-
gyedévenként tájékoztatja az új beszerzésekről és félévenként kiadja a pedagógiai
szakfolyóiratok cikkeinek annotált és idézetekkel bővített címjegyzéket. Teljessé teszi
a szolgáltatást az, hogy a szolgálat vezetője képzettsége alapján alkalmas arra, hogy
magasabb szintű vizsgára készülőket, tudományos kutatással foglalkozókat tanáccsal
lásson el és a témát meg is konzultálja. Ezt azéft emelem kil, mert ahhoz, hogy egy
könyvtár vagy gyűjtemény tudományos kutatásra alkalmas legyen, nemcsak megfelelő
állomány kell, de olyan könyvtáros is, aki ura ennek az állománynak.

Alighogy terjedt a szolgálat híre, s egyre többen vették igénybe, rövid idő alatt
jelentkezett az első kielégíthetetlen igény: külöldi szakfolyóiratot kerestek. Ez ter-
mészetesen meglesz. Az örvendetes az, hogy ezt igény provokálta ki. - A Szolgálathoz
bejáró helyben olvasók egyharmada vidéki.

A harmadik csomópont a társadalomtudományi irodalom gyűjteménye. Erre nem
deklarálták központilag a megyei könyvtárakat, mint a helyismereti gyűjtésre, nem
is kérték fel', mint a pedagógiai szolgálat kifejlesztésére. A könyvtári gyakorlat hozta
magával. Részben az igények, másrészt a szocialista könyvtár tudatos világnézet-
nevelő célkitűzése. A könyvtári hálózat 20 esztendeje alatt a gyakorlati élet a követ-
kezőképpen alakította ki az ismeretterjesztő művek arányát az állományban:
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társadalomtudományi 10,49 %
természettudományi 3,12
műszaki 4,47
egyéb (irodalom, művé-

szetek, földrajz) 15,71
összes ismeretterjesztő 37,14%

Az említett gyakorlati élet abban áll, hogy különféle szervek, szervezetek, intéz-
mények, vállalatok alakítanak ki szakkönyvtárat termelési vagy működési jellegük-
nek megfelelően, annak szükségleteire, s ez az állományuk mélyebb, több lehet a
Megyei Könyvtár megfelelő állományánál. A társadalomtudományi irodalmat azonban
sem községben, sem városban nem gyűjti oly mértékben egyetlen szerv sem, mint
a helyi könyvtár, és a megyében is a Verseghy Könyvtár gyűjteménye a legszélesebb
körű, a teljességet legjobban megközelítő. Mint legnagyobb társadalomtudományi
gyűjtemény törekszik is szerzeményezésében és szolgáltatásaiban a tudományos igé-
nyeket is kielégíteni.

Társadalmunk kettős folyamat hatása alatt fejlődik: a szocialista társadalmi
rend teljes felépítését végezzük, s ugyanakkor jelen van a világban a tudományos-
műszaki forradalom. Mindkettő izgalmas állapotot jelent, s gyors tempót hord magá-
ban. A könyvtár ennek a társadalomnak az intézménye; ugyanezt a mozgást kell
átvennie és szolgálnia. Megváltozik a könyvtár funkcionálása, más a könyvtári modell.
A hagyományos könyvtári cél a gyűjtés, a megőrzés volt. Rendelkezésére is állt an-
nak, aki kereste. A modern könyvtár sokkal akívabb. Nem téve félre a megőrzés
feladatát, résztvesz a legelevenebb életfolyamatban. Információs központtá válik,
mely gyűjti, rendezi és terjeszti a tudományos kísérleteit, eredményeit. Sokkal több
lesz a maiság, az időszerűség tevékenységében is, állományában is, mint a régi könyv-
tár volt.

Nemcsak a könyvtár, de a könyvtáros modellje is változik. A régi tudós könyv-
táros a klasszikusok hűs árnyékában őrizte és gondozta az emberiség szellemi kin-
cseit. A modern könyvtáros a megőrzést folytatva minden újnak keresője, befogadója
és terjesztője. De nem kevésbé tudósnak kell lennie.

Dr. Nyitrai Lajos
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