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"A kötött kölcsönzés mellett fe jle s z 
teni kell a szabadpolc-rendszernek a 
nyilvános könyvtárak feladataihoz
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/А Művelődésügyi Minisztériumnak az 
általános nyilvános könyvtárak iro
dalmi propaganda megjavításá
ró l szóló Utasitásá-ból. 19.55» aug./

A lehetséges kölcsönzési formák közül a Német Demokratikus 
Köztársaság területén a kötött kölcsönzés az uralkodó» Legtöbb 
könyvtárunk kölcsönző pulttal dolgozik» Ott is ,  ahol a‘z elmúlt 
években megszüntették a "tolóablakn-o t , a pult elválasztja az 
olvasókat a raktártól. Csak kevés szabadpolc-rendszerű könyvtár 
van Köztársaságunkban. Mégis tény, hogy a szabadpplo-rendszer 
gondolata, mint többé-kevésbé ideális forma sok szaktársunk fe 
jében kisért, és hogy a "kötött vagy szabad kölcsönzés” rendki-, 
vül fontos problémája körül folyó viták közben gyakran lelkese
dés-kitöréseket lehet hallani a szabadpolc-rendszerű könyvtár 
javára. De ritkán találkozunk a príb léma alapos ismeretével, 
azoknak a nehézségeknek helyes elképzelésével, amelyek jelent
keznek,ha a könyvtár a kötött kölcsönzésről e szabadpolc-rend
szerre akar áttérni»

4. szám
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Az elmúlt években és hónapokban a Német Demokratikus köztársa
ságból sok könyvtáros látogatta meg a nyugat-német könyvtárakat 
részben nagyvonalúan berendezett szabad polcaikkal, ott benyomáso
kat gyűjtött, ösztönzéseket és tapasztalatokat kapott, amelyeket 
nem mellőzhetünk, de ezt nem Is akarjuk. A hallel kerületi könyv
tár á lta l a kerület könyvtárosainak 1955» májusában rendezett munka- 
értekezletén valamennyi összegyűlt kartársunk hangsúlyozta, hogy 
össznémet nézőpontból milyen fontos e kérdés tárgyalása. Mindeneset
re már nekünk le van néhány példánk, amelyek után Igazodhatunk! ná
lunk is van számos használható munkatapasztalat. Egészében véve azon
ban még e lv i megvilágításra szorul a kérdés, egy kiadós nyilvános v i 
tára. Kívánatosnak látnám, ha a Művelődésügyi Minisztérium á lta l a 
Központi Könyvtárügyi Intézetre bízott módszertani konferenciák egyi
ke ennek a témának jegyében folyna l e . ,/Annál is Inkább, mert az la - 
tézet összes Idevágó kiadványai a kötött kölcsönzési formára vannak 
szabva./

A könyvtárosok a "kölcsönzést" /s i t t  szükebb értelemben köl
csönzési tanácsadásra gondolnak/ úgy tekintik, mint "könyvtárosi 
munkájuk magvát", mint olvasóik tanáccsal való ellátásának ás ne
velésének fő terü letét. Ezt a "magot" s eg íti, egészíti ki a többi 
könyvtárosi tevékenység, mint az állománygyarapítás, olvasói kata
lógusok készítése, de éppen Így a rendezvényi tevékenység, a k iá l- 
lltáeügy, az olvasói konzultációk, stb. Még a legutóbb említett 
munkaformák esetében is ez a helyzet, jóllehet nem lehet tőlük e l
v itatn i bizonyos saját nevelői funkciót. Mert végeredményben mégis 
csak a kölcsönzés gazdagítására szolgálnak, hiszen egy olvasói ren-

- deZvény néhány résztvevője a legközelebbi kölcsönző órán tisztábban 
körvonalazott kívánságokkal fog megjelenni, és Így hozzájárul ahhoz, 

'hogy a személyenkénti tanácsadó ténykedést tehermentesítse. Wiegand
~ kartárs megállapította, hogy nekünk "egész könyvtárosi munkánkat, 

amit a kölcsönzésen kívül végzünk, ésszerű összefüggésben kell lá t-
- hűnk". Ezzel csak egyetérteni .lehet, mert egyrészt a könyvtárnak 
.általában igyekeznie k e li, hogy a lakosság összességét minden esz
közzel e lé r je , másrészt azonban je len legi kölcsönzési gyakorlatunk
nak IS szükségé van egyéb módszerek támogatására. A kötőit kölcsön
zési rendszerben az irodalom propagálását szolgáló különféle mód
szereknek épp ezt a támogató funkciót tulajdonítjuk, mert ha á köl
csönzést tekintjük a könyvtári munka középpontjának, akkor az egyéb 
könyvtárosi1 tevékenységnek szükségszerűen csak másodlagos jelentő
sége lehet.

De mar most hogyan állunk ezzel a "maggal'’ V Munkánk nevelői 
funkciójának szempontjából azt kell mondanunk, hogy a kötött köl- 

- ' “esönzésnek sok előnye van, mivel minden olvasót arra kényszerít, 
-hogy a könyvtároshoz forduljon. A kikerülhetetlen érintkezés a 
könyvtáros és az olvasó között megkönnyíti a könyvtáros nevelői mun
káját »

így tehát a könyvtári kölcsönzésben az irányítás elve tökélete
sen megvalósítható. Bizonyos Időközönként a könyvtár minden olvasója
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a könyvtáros befolyása alá kerül, természetesen nagyobb könyvtárak
nál nem szükséges, hogy ez minden esetben ugyanaz a könyvtáros le~ 
gyen« Csakhogy minden nevelés folyamatos művelet, és ezt a könyv
tárban többnapos, sokszor több hetes kiesés szakítja meg /az olva
só legközelebbi látogatásáig terjedő időszak/. Ha a könyvtáros, 
aki közben több száz más olvasót intézett e l, még emlékszik erre 
az "esetre", folytathatja az annakidején megszakított beszélgetést 
az olvasóval« De: "alapjábanvéve minden egyes kölcsönzést egyedi 
folyamatnak k e l l . t e k in te n i« .E g y e t le n  ember sem tud több "olva
sói esetet" emlékezetében tartani, mint legfeljebb néhány tucatot«
A kötött kölcsönzéssel elméletileg együttjáró az az előny tehát, 
hogy minden olvasót tanáccsal látunk e l, csak addig nyom a latban, 
amig nem fedezzük fe l ,  hogy a tanácsadás sok esetben csak mechani
kusan, ille tv e  formálisan történik« Olyan elméleti lehetőségnek 
megformulázása, amely gyakorlatilag nem vihető keresztül, é rte l
metlen dolog. Pedig tény, hogy legtöbb könyvtárban az olvasók nagy 
részét mechanikusan in tézik  e l« Hogy örül a kölcsönző könyvtáros, 
ha az olvasó egy csomó ajánlat után végre dönt egy könyv m ellett, 
és a könyvtáros a sor legközelebbi olvasójához fordulhat! Nézetem 
szerint a könyvtáros nevelői tevékenysége, ha ezen a beható tanács
adást értjük, kötött kölcsönzésnél csak egyes olvasók esetében ér-? 
vényesttlhet, többnyire olyanokéban, akik véletlenül a legkisebb 
forgalom Idején jelennek meg a könyvtárban, /amennyiben nem akar
juk fe lté te le zn i, hogy a könyvtáros nevelői tudománya néhány könyv
nek a javasolásában, és e könyvek jellemzésére egy sor többé-ke- 
vésbé pregnáns mondatban áll/ . Ebből a szempontból tehát a kötött 
kölcsönzésben re jlő  pedagógiai lehetőségek úgy látszik , bizonyos 
korlátozásoknak vannak alávetve..«

Az elmúlt hónapokban szakfolyóiratunkban sokat Írtak a könyv
tárossághoz szükséges ismeretekről és képességekről. Különösen 
szeretném i t t  Kurt Wiegand már Idézett cikkét mégegyszer felem lí
ten i, amelyben egy ideális könyvtáros képét ra jzo lja  meg, ahogyan 
az előttünk lebeg, és ahogyan annak megvalósítására törekszünk« 
Kitér ott a könyvtáros tudását i l le tő  szükségszerű korlátokra is , 
azokhoz engedjen meg egy további kérdést! e lv ileg  milyen mérték
ben lehetséges, hogy a könyvtáros az olvasó elé a cikk szerint 
szükséges átfogó tudással lépjen? Egy szívesen használt számolá
si példa: ha' a könyvtáros rendszeresen elolvas egy könyvet minden 
héten, az egy évben osak 32 kötet« Akkor még nyitva marad az a 
kérdés, hogy ezek Icözül ez általa olvasott könyvek közül mi ragad 
meg az emlékezetében, az idők folyamán ml megy ismét feledésbe, 
és legfőképpen, hogy a könyvtáros a kölcsönzés alkalmával mit tud 
fe leleven íten i, azaz mi jut az eszébe« Gyakran megesik, hogy egy 
könyvet röviddel egymásután többször ajánlanak, mert azt a könyv
táros egy bizonyos elfogultságból különösen fpntosnak ta rtja , 
vagy pedig mert neki más okból az mindig eszébe jut«

A könyvtárosnak tehát, hogy munkájának ezeket a hiányossága
it  kiküszöbölhesse, a kölcsönzés alatt módot kellene nyújtani ar
ra, hogy a bennlevő könyvek jegyzékén túl számos segéd- és tanács
adó eszközt /például csak bibliográfiákat említsünk/ használhasson.
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De hogy ezt /nem számítva egyes kivételes kölcsönzési eseteket/ 
megtehesse» ahhoz sem ideje, sem alkalma nincs, legalábbis a je len 
leg i munkabeosztás és kölcsönzési szervezet mellett«

Végül engedjenek meg még egy kérdést« Mennyire képes a könyv
táros e lv ileg  arra, hogy a kölcsönzőpultnál való találkozás alkal
mával be tudjon tekinteni az olvasóba? Egyáltalában lehetségesbe, 
hogy egy embert aránylag rövid idő alatt annyira megismerjünk, 
hogy kereaztülvihető legyen ez a követelmény: "a megfelelő könyvet 
megfelelő időben a megfelelő olvasónak1*? A kérdés átfogó megvála
szolását a pszichológusoknak engedjük át« De ha erre a kérdésre 
nem lehet fe lté te l nélkül igennel válaszolni, akkor a fe lá l l íto t t  
tézis csak üres szó, legjobb esetben is Ideális cél« Én úgy vélem, 
hogy egy embernek és olvasói szükségleteinek megismerésére időre 
van szükség, tehát éppen arra, ami a mi mostani kölcsönzési rend
szerünk és munkaszervezetünk mellett a leginkább hiányzik«

Az olvasóval való személyes munkát akkor lehetne megjavítani, 
ha ki lehetne küszöbölni az időhiány kellemetlen kérdését« Hiszen 
újra és újra az időhiány az, ami a könyvtárost megakadályozza ab
ban, hogy az előtte kígyózó sor minden egyes olvasójával elég in
tenziven tudjon foglalkozni« Kétségtelenül igen fontos és üdvös 
rendszabály lenne kísérletet tenni a kölcsönzési idő nagyarányú 
meghosszabbítására£ azonban kételkedem abban, hogy ez a problémá
nak a gyökerét gqgná meg. "Csúcsforgalmi idők" mindig lesznek, 
nem azért, mintha az olvasót nem lehetne nevelni, hanem mert az 
olvasók látogatása müszakváltozást ól, iroda- és Uzletzárástól, stb. 
függ. Fontosabb lenne a kapacitást bővíteni« A könyvkártyarendszer 
helyi kiterjesztése azonban mindig osak bizonyos korlátolt számú 
könyvtáros tevékenységét teszi lehetővé. És ami uj kölcsönzési á l
lomások fe lá llítá sá t i l l e t i ,  kétségtelen, hogy igy tehermentesül
nének egyes könyvtárak, azonban a tapasztalat szerint ilyen ese
tekben a fejlettebb könyvtárak nagyobb vonzóereje állapítható meg 
a kisebbekkel szemben. A mi szempontunkból tekintve ez is csak 
tökéletlen rendszabály lehetne, mert mind a tehermentesített, mind 
a tehermentesítő könyvtárban az olvasók torlódásával Kell számolni.

Hogy kiutat találhassunk, emlékezzünk a fent k ife jte tt  gondo
latokra, hogy a könyvtáros tényleges tanácsadással mindig az olvasók 
csat-bizonyos korlátozott számának állhat rendelkezésére. De ez, 
a könyvtáros és olvasó között lefolyó intenzív eszmecsere e lő fe l
tétele az eredményt lgérő és ésszerű tanácsadásnak« Tárható utat 
kellene ta lá ln i, hogy az olvasók tömegéből azokat lehessen kivá
lasztani, akiknek tanáccsal való ellátása és irányítása a könyvtár 
szempontjából különösen fontos, hogy őket zavartalanul lehessen 
kiszolgálni. Tehát bizonyos sulypontképzésről van mz'ó.

Ezzel azonban elesik néhány alapvető érv, amely a kötött köl
csönzés mellett szól, különösen ha a ml fokozott igényeinket néz
zük a könyvtáros pedagógiai tevékenységére vonatkozólag. Az olva
sók könyvtárosi gondozásának elégtelen intenzitása, ami a kötött 
kölcsönzést is jellem zi, fe lv e t i még azt a kérdést is , hogy te
kinthet Jük-e a kölcsönzést, mint eddig - a "könyvtári munka magvá-



пак"» A probléma annál inkább fennáll, minthogy az elméleti alapos: 
a rendes kölcsönzői munkához eléggé szegényesek» Ez elsősorban az 
olvasó-pszichológiára vonatkozik, amelynek felismerései a kölcsön» 
zée minőségi javításához Járulhatnak hozzá» De kevés a haladó tudo
mánynak megfelelő olvasó-pszichológiai ismeretünk« A régi "olvaső- 
ismeret” -bői származó rég1. meghaladott nézetek forognak közkézen^ 
csakhogy más társadalmi viszonyok közt keletkezett, más társadalmi 
viszonyokra jö tt létre és a marxista lélektan megismeréseivel nem 
egyeztethető össze annak tipológiája» így a mi tanácsadási tényke
désünk a kölcsönzésben a könyvtáros "intuíciójának” és ezzel együtt 
mesezeme nőleg a véletlennek van kiszolgáltatva»

Meg kellene tehát k íséreln i, hogy az elintézés egymásutánisá
gától annak egymásmellettiségére térjünk rá, hogy bizonyos olvasók
kal való elmélyedő foglalkozásra időt nyerjünk azzal, hogy azokat, 
akik bő ismeretekkel Rendelkeznek és céltudatosak, messzemenően 
magukra hagyjuk. I t t  azonban egyedül a szabadpolc rendszere kínál 
kiutat. Mérlegelni k e ll, hogy a szabadpolc-rendszere könyvtáraink 
nevelési funkcióinak eleget tud-e tenni«,

A szabadpolc-rendszerű könyvtár az angolszász és skandináv 
államokban már JO évvel, ezelőtt uralkodó típussá váltó Ezekből az 
országokból hozták be a gondolatot Németországba és a hívek és 
ellenzők sokat vitatkoztak rajta» A nyugati államokban Jellegze
tes típussá fejlődött k i, amelynek a Szövetségi Köztársaságban la 
lették hívei. Ez a fa jta  szabadpolc-rendszerű könyvtár olyan in
tézmény, amely az olvasóközönség egyedi szükségleteinek látszólag 
a legmesszebbmenő szabadságot engedi meg, A könyvtáros szerepe lé 
nyegében arra korlátozódik, hogy megtanítja az olvasót az eligazo
dásra^ egyébként csak akkor jelenik meg, ha kifejezetten kívánják 
tőle«,."Nem az.a könyvtár a legjobb, amely sok tanácsadási esettel 
dicsekedhetik, hanem az, amelyik olvasói többségében k ife jle s z te t
te ' az önálló tájékozódás képességét4, - olvassuk a nyugatnémet szak
folyóiratban. Ml sem mondunk le az olvasók tájékozódási képességé
nek fe jlesztésérő l, mert az önállóságra, önálló gondolkodásra való 
nevelés könyvtáraink egyik legfontosabb feladata, és ez a szabad
polc-rendszer mellett tényleg jobban véghezvihető, mint a kötött 
kölcsönzésnél» De ha a szabadpolc-rendszert a kötött kölcsönzéssel 
szemben előnyben akarjuk részesíteni, akkor nem gondolunk a könyv
tár pedagógiai funkcióinak feladására. Ellenkezőleg: olyan szabad
polc-rendszerre gondolunk, amely a könyvtárosnak lehetővé teszi, 
hogy egyea olvasókat behat óbban láthasson e l tanáocsál, többet 
foglalkozhasson velük, mint az kötött kölcsönzés esetén lehetsé
gese A döntést, - hogy a szabadpolc-rendszarttválasszuk-e, vagy 
nem -  nem szabad a könyvtárvezető személyes véleményétől vagy 
egyes kartéraak egyéni rajongásától függővé tenni» Lényegében csak 
annak mérlegelésétől függhet, hogy a szabadpolc-rendszer a könyv
tárt olyan helyzetbe ju ttatja-e, hogy társadalmi funkcióinak jobban 
megfeleljen, mint a kötött kölcsönzés segítségével» Csak ha ez tény-
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leg Így van. Indokolt a szabadpolc-rendszer követelte nagyobb költ- 
aégfelhasználás®

A szabadpolc-rendszerű könyvtárak mellett és ellen fo lytatott 
számos vitából osak néhány szempontot akarunk kiragadni® Egyesek 
a szabadpolc-rendszerű könyvtár hátrányát lényegében abban lá tják » 
hogy az olvasók az állványokra állandóan hibásan rakják vissza a 
könyveket és ebből kifolyóan a személyzetnek sokat kell rendezget
nie;» hogy a könyvek gyakori mozgatásának nagyobb elhasználódás» erő
sebb elkopás lesz a következménye; hogy a szabadpolö-rendezerü könyv
tárban a könyvek nagyobb számban vesznek e l» mint kötött kölcsönzés 
esetében® Ezek az ellenvetések meggyőzőek» kivéve az utolsót» mert 
ebben a tekintetben másfajta tapasztalatok is vannak» amelyek ellen
keznek ezzel a gyanuvalo De ezek az ellenvetések» úgy látszik» csak 
másodrangu külsőségekre vonatkoznak. Már súlyosabb dolog» ha azt 
á llít já k » hogy az olvasót kapkodásra csábitJák,'hogy olvasásuk terv- 
szerűsége adja meg az árát a nyitott polcoknak és ezzel együtt a sok 
benyomásnak; hogy az olvasó áldozatul fog esni a "bestaeller*-nek és 
hasonlók. Sőt még az olvasási anyag "konfekciósitásáról" Is beszél
nek, Ezen azt értik» hogy az olvasmányt ezentúl nem szabják egyéni
leg az olvasóra» hanem hogy az - hogy képletesen beszéljünk - Ma 
fáról" azt szakítja le » ami neki látszólag majdnem megfelel. Ezeket 
az ellenvetéseket komolyabban kell venni. Ha azt halljuk» hogy a szabad
polc -rendkor mellett veszendőbe ля& a könyvtárod veatői és emel együtt nevelő 
szerepe» akkor ez már a gyökerekig ható ellenvetés. Ez utóbbi nézet 
hibás voltát Gretl Krause elégséges módon kimutatta. Elismeri» hogy 
a kapkodást a kötött kölcsönzés mellett jobban meg lehet akadályoz
ni» az olvaaól tervszerűséget messzemenően elő lehet mozdítani® De 
ami a Választás felületességét’» & "kbnféküionálás"~t i l l e t i »  azt 
k e ll megmondani» hogy a szabadpolc-rendszernek nem vethetjük szemé
re azt» ami a kötött kölcsönzésben legalább éppoly mértékben elő
fordul, A kölcsönzéseknek Uoi, ott is csak egy bizonyos része van 
egyénileg az olvasóra szabva, S nincs ugyan bebizonyítva» de meg
győző az az á llítá s » hogy az olvasó fejlődése szempontjából gyümöl
csözőbb» ha egy könyv kiválasztásában sajátmaga hibázik» mintha a 
könyvtáros. Ami a "bestsellernek való áldozatulesést" Je lin ti, az 
az á llító lagos "slágerkönyv” amúgy sincs benne könyvtárunkban; az 
ellenvetés egy nyugatnémet megnyilatkozásban fordul elő. A mi könyv
tárainkban a kérdés valahol másképp vetődik fe l»  nekünk is vannak
u .i. olyan könyveink az állományban» amelyeket a könyvtáros nem 
szívesen látna minden olvasó kezében. Ha olyan szakkönyvekről van 
szó» amelyek meghaladják az i l le tő  olvasó ismereteit» még csak hagy- 
ján. De mi lesz például azokkal a fiatalokkal» akik 14. életévüktől 
kezdve bemehetnek felnőtt-könyvtárainkba és akik - elméletben - 
könyveiket a könyvtáros közreműködése nélkül választják ki? Ez a 
kérdés még alapos megvitatásra szorul. Másrészt viszont a gyakor
lat embereinek van egy fontos tapasztalatuk: hogy tudn iillik  bizo
nyos irodalomcsoportoknak» például a szovjet irodalomnak» haszná
lata a szabadpolc-rendszerű könyvtárban emelkedik, És Gretl Krause 
a múlt évben a "Der Bibliothekar"-ban beszámolt a "könyvállomány 
jobb kihasználásáról» különösen a szakirodalom tekintetében," Erika 
Seyferth egyebek közt a technika szakterületén tudósított "a köl-



csönzés különösen feltűnő emeIkedéeérői", és 6 ugyanott tapasz
talatokat közölt az olvasók összetételének örvendetes változásáról 
Is , Kívánatos lenne, hogy ehhez a kérdéskomplexumhoz: hogy tudni
i l l i k  egy szabadpolc-rendszerű könyvállomány már magábanvéve a könyv
tár céljainak megfelelő propagandát je len t-e , további tapasztalatokat 
Is  halljunk. Egy szabadpolc-rendszerű könyvtár állományának intenzi
vebb kihasználását annyiban azonban máris beblzonyltottnak tekinthet
jük, hogy kölesönző pult esetén a legkülönbözőbb okokból állandóan 
klkölcsönzetlen marad a könyvállomány egy része. Ez a hiányosság 
- amelyet egybbek közt a kölcsönzési gyakorlat sablonossága okoz - 
a szabadpolc-rendszerű könyvtárban magától megszűnik* Kétségtelenül 
emelni lehetne fontos könyvesoportoknál a kölcsönzések, számát kötött 
kölcsönzés mellett is , de sokkal nagyobb fáradsággal.

nA szabadpolc-rendszerű könyvtáraknak döntő sajátossága és min
den. formájú kötött kölcsönzéssel szemben való alapvető különbsége 
annak a válaszfalnak ledöntésében van, amely az olvasót a könyvtől 
és a könyvtárostól e lválasztja ." Az olvasók hulláma beözönlik a 
"raktárba" és a sorbanállás megszűnik. Nos, azt á llít já k , hogy az 
olvasó önálló tevékenysége megváltoztatja a könyvtárhoz való viszo
nyát. Ez nekem kézenfekvőnek látszik , mert az olvasó szabadon és 
akadálytalanul mozog az állványok közt, a könyvtárban felismeri 
azt, hogy az sajátjb Is - aminthogy tényleg az -  és úgy választ a 
könyvek közül, mintha talán otthon, saját könyvpolcán választana.
De az olvasók döntéseiket a könyvtáros személyes befolyásolása és 
Irányítása nélkül hozhatják meg. Ha megszűnt az egymás után követ
kező tanácsadás, helyt adva a párhuzamosan, egyidejűleg fo lyó ön
tevékeny kiválasztásnak, sok esetben nincs meg már a lehetősége an
nak, hogy az olvasó döntését a könyvtáros felülvizsgálhassa. A 
"sulypontképzés", a könyvtáros figyelmének a tanácsra szoruló o l
vasókra való összpontosítása rendben van. De ezen túlmenően miképp 
realizálódik a könyvtár társadalmi feladata: az olvasók nevelése 
és azok po litika i tudatosítása?

Az olvasó irányítása nemcsak a kölcsönzési tanácsadásban fe 
jeződik ki. Ez csak egy része a befolyásolási lehetőségeknek} a 
kötött kölcsönzésben mindenesetre azok megkoronázása: a munka 
"magva"• Az olvasói érdeklődés további állandó befolyásolása a 
könyvállomány kiválasztása, elrendezése és végül annak katalógu
sok, bibliográfiák, kiállítások stb. segítségével való feltárása 
ás közvetítése utján történik. Ennek néhány fontos követelménye van:

a/ Az egész állomány meg k e ll, hogy fe le ljen  a könyvtár nevelői 
feladatának* Az olvasó e lő tt, aki akadályozás nélkül mozog az állvá
nyok közt, egy könyv sem marad rejtve. A könyvtáros pótlólagos válogató 
szempontjai - amelyek lehetségesek a kötött kölcsönzésben a kikölcsön
zéskor - I t t  elesnek. De a könyvanyag megválogatása éa Összetétele az 
olvasót már afelé Irányítja, amit könyvtáraink nevelő-irányú szemszö
géből értékesnek tekintünk. Azt a követelményt ke ll tehát támasztanunk, 
hogy a könyvtáros fe ltétlenü l legyen pártos az ideológiai színvonal te
kintetében, hogy minden egyes mü tárgyi és művészi kvalitása szempont
jából szigorú kiválasztási szempontjai legyenek. X*i&~laii sarkoknak 
olyan könyvekből, "amelyekre ennek vagy annak talán még szüksége lehet", 
nem szabad lenniök,

b/ Az olvasónak saját magának e l ke ll igazodnia a szabadpolc- 
rendszerű könyvtár esetleg jelentékeny nagyságú állományában. Köt* t-
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tőén és mindenki á lta l érthetően legyén tagolva, ezen részben a 
rendszerbe fogla lást, részben a könyvcsoportoknak éa állományoknak 
a térben való elrendezését értjük« Nagyon fontos, hogy a könyvállo
mány rendje maga vezesse az olvasót a kívánt könyvhöz, hívja fe l  
figyelmét a fontosra« Amíg egy kötött kölcsönzlsU könyvtárban a 
könyvek felállítása-lényegében csak célszerűségi szempontok szerint 
történik, I t t  mintegy az egész könyvtárt fellapozza az olvasó; en
nek pedig úgy kell történnie, hogy az elrendezés hasson« "Könyvfa- - 
laknak önmagukbaQvéve semmi vonzóerejük nincs, legfeljebb.könyvmo
lyokra"« A könyvek felállításának lényeges szempontjának keli esze
rint lennie, hogy fe lla z ítsa  az állományt anélkül, hogy szétforgá
csolná, és hogy az olvasó számára biztosítsa az áttekintést« De nem 
lényegtelen, hogy a könyvtáros is  áttekinthesse az anyagot« A.tömör 
feliratokkal e llá to tt állványokat tehát a mindenkor rendelkezésre 
á lló  térben a lehető legáttekinthetőbben kell elrendezni« A most ren
delkezésre á lló  könyvtári helyiségek közül csak kevés enged meg ilyen 
tértigénylő rendszabályokat. Nekem mindenesetre az a véleményem, hogy 
átépítéseknél, ille tv e  uj tervezéseknél measzeteklntően számoljunk a 
szabadpolc-rendszer várható térhódításával! A könyvtáros részére ezek 
a követelmények a következőket jelentik; olyan rendszer kidolgozását, 
amely tudományos szempontból is megáll,.de tényleges segítséget nyújt 
a tájékozódásban a tudományos és rendszeres gondolkodásba^ gyakorlat
lan könyvtárlátogatónak is . Természetesen a könyvtárostól meg ke ll 
követelni a könyvállománynak,a rendszerbe való beosztásánál a fe lté t 
len biztosságot, néha tehát jelentős szaktudást, - de ez Így van 
a kötött kölcsönzéssel is .

с/ Az olvasó tájékozódását a könyvállomány feltárására szolgáló 
eszközök k iépített hálózatával kell megkönnyíteni. A szabadpolc-rend
szerű könyvtár termében állandóan kis könyvklállitásokat k e ll ren
dezni« Különös gondot kell fordítani a faliújságra, a k iá llító  á l l 
ványokra és tárlókra, a b ib liográ fia i munkára stb. Ezeknek az iro 
dalompropagáló eszközöknek a szabadpolc-rendszernél különleges fon
tosságuk van, mert át ke ll venniök egy részét azoknak a feladatok
nak, -amelyek a kötött kölcsönzésben az olvasóval való beszélgetésre 
hárulnak: a különlegesen fontos irodalom ajánlását« Ilyen irodalom
propagáló rendszabályok hiánya a kötött kölcsönzés eseten nem teszi 
lehetetlenné, hogy a munka - mindenesetre valamivel rosszabbul - 
de tovább fo ly jék ; a szabadpolc-rendszerű könyvtárban azonban annak 
létét veszélyezteti«

Különleges figyelmet kell fordítani a katalőgusbkra. A 3zabad- 
polc-rendszexü könyvtárnak kiépített katalógushálózatra. van szüksé
ge, hogy az a könyvállomány sokaságában az olvasónak az eligazodást 
megkönnyítse« Eltekintve a ttó l, hogy az olvasó az állványoknál a*-.«« 
hasam tekinti át az egész állományt, hanem annak csak a véletlenül 
éppen ki nem kölcsönzött részét, az olvasó a kát*? légiid ok használa
tával már bizonyos irányításban részesül, anélkül, hogy a könyvtá
ros tanácsát kérné« Á következő célt kellene kitűzni: a katalógusok 
olyanok legyenek, hogy az olvasóknak: könnyebb legyen, bennük, mint 
az állványokon tájékozódniok« Igaz, hogy a könyvek a polcokon átte
kinthetően vannak fe lá ll ítv a , 5 a polcok feliratokkal vannak e llá t-
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•
та, igaz, hogy az olvasónak rendelkezésére á ll  a könyvtáros taná
csa is , de a "segítség" e két formáját ésszerűen ki ke ll egészíteni 
a harmadikkal, a katalóguséval. Az egész állományt fe lö le lő , ille t- . '*  
ve részlegkatalógusok mellett az olvasók részére számos annotáción 
ajánló jegyzéket ke ll kitenni.

A szabadpolc-rendszerű könyvtár nevelőmunkájához tartozik, 
hogy erősen .propagálják a meglévő katalógusokat és b ib liográfiá
kat. A cél az, hogy azokat az olvasókat is  figyelmeztessék Ilyenek 
megtételére éa használatára, akik hajlamosak arra, hogy a kölcsön
zőhelyiségbe való belépésük, után a polcok közé rohadjanak kutatni és 
turkálni.

Tehát jelentős szerkezeti változásról van szót a kölcsönzési 
tanácsadás, amely eddig a könyvtárosi munka magva v o lt , elveszti 
első, kivételes helyét és a könyvkölcsönzés rendszerében a többi 
tevékenység egyik részévé válik  csupán. A közvetítő tevékenység 
súlypontja a kölcsönzési tanácsadástól a könyvtár Ösj3z-szefkezeté- 
rjphelyeződik át, egy jó l  átgondolandó rendszerre, amely most 
összességében mutat irányt az olvasónak. A rendszer egyetlen ele
mének hiánya, sőt tökéletlensége vagy hiányos fe jlettsége is a 
nevelői hatás csökkenését je len ti, amely a szabadpolc-rendszerű 

. könyvtár hatásának te ljes  megszűnéséhez is vezethet. Ez nem azt 
je len ti, hogy a tanácsadás ne legyen a könyvtáros és olvasó közti 
személyes találkozás leggyakoribb formája, de azt igen, hogy a 
nevelői gondolkodású és ténykedésü könyvtárosnak nem szabad benne 
látnia munkájának a lfá ját és ómegáját; arra kell törekednie » hogy 
munkája egyéb formáin keresztül is minél gyakrabban találkozzék 
az olvasóval. Gondoskodnia kell arról, hogy egy olvasója se kerül
jön e l legalább bizonyos irányítást. Es többet, mint bizonyos irá 
nyítást, a kötött kölcsönzés sok kölcsönzési esete sem jelent.

A könyvtáros szerepében és helyzetében is eltolódás á l l  be. 
Erőinek - amelyeket a pultnál többé-kevésbé egyformán szentelt 
minden olvasónak - felaprózó.dása megszűnik a néhány olvasóra való 
összpontosítás Javára. • /

A szabadpolc-rendszerű könyvtár szervezete megadja a lehető
séget, hogy az összes olvasó boldogulhasson a könyvtáros segítsé
ge nélkül, egyesek jobban, mások kevésbé jó l.  Veszedelmes lehet, 
ha a könyvtáros gyenge hivatástudatból szabad folyásukra engedi 
a kölcsönzési helyiségben a dolgokat, segéderőre ruházza a f e l 
ügyeletet, hogy ő maga csak az őt érdeklő és általa ismert ol'-ra- 
sókkal törődjék, vagy hogy maga ülésekre Járjon. A könyvtáros he- 
lye a kölcsönzés egész tartama alatt a polcok között van? Éber 
figyelemmel kell kísérnie a kölcsönzési helyen történteket, hogy 
mindenütt be tudjon avatkozni, ahol az olvasó segítségére szorul. 
Amíg a kötött kölcsönzésben az olvasók kívánságaikkal rendszere
sen hozzá fordulnak, szabapolc-rendszer esetén aktivan kell az 
olvasók kívánságát kutatnia, hogy felajánlhassa segítségét. Két
ségtelenül vannak olyan olvasók, akik konkrét elképzelésekkel és 
tájékozódási képességgel jönnek a könyvtárba. Közülük néhányatt 
talán nem is kívánják,, nem is Igénylik a könyvtáros beavatkozását.



Bizonyos tapasztalattal a könyvtáros ezeket id'ár megismeri és saját 
magukra hagyja őket. Sok olvasó viszont tanácstalanul fog a könyv
tömegek előtt á lln i és a könyvtáros sürgős segítségére szorul, akár 
akarja, akár nem. A könyvtáros ezekre fogja ösázppntositani .erejét 
és idejét°9 nem fölényeskedve és lekezelően, hanem inkább magától 
értetődő módon, tapintatosan, barátságosan és barátilag fog segít
séget nyújtani. Az olvasók tájékoztatása a közvetlen tanácsadás, 
tehát bizonyos könyveJcre és könyvcsoportokra való utalás mellett a 
tájékoztatási eszközökkel, katalógusrendszerrel és bibliográfiákkal 
való bánás mikéntjére fog irányulni.

A szabadpolc-rendszert tehát a párhuzamos válogatások egymás 
mellettisége jellem zi. Ez azt je len ti, hogy több tanácsadó erőnek 
kell egymás mellett dolgoznia, amennyiben a tanáosadáa széles ha
tósugarát akarjuk biztosítani.' /Nincs szó természetesen arró l, 
hogy az összes olvasókat át ke ll futtatni egy szabályozó könyvtá
rosi "ellenőrzésen"./ Elegendő személyzet a legeslegelső fe lté te 
le egyáltalában annak, hogy idő álljon rendelkezésre az egyes ta
nácsadási eeetekre, és hogy azok gyümölcsözővé lehessenek.

A tanácsadó könyvtáros munkája szabadpolc-rendszernél még ne
hezebb, mint a kötött kölcsönzésnél. A könyvtáros i t t  nélkülözi a 
"mesterséges emlékezetet", a könyvkártya kartotékotj nincs lehető-- 
sége arra, hogy "fedezékbe vonuljon" /Walter Hofmann/, azaz az o l
vasó e lő l e lre jtve , titokban tájékozódjék. Csak emlékezőtehetségé
vel és tudásával felszerelve á ll  az olvasó e lő tt, és igy kell elő
készületlenül választ adnia a legkülönbözőbb kérdésekre. A kötött ' 
kölcsönzésnél az olvasó a könyvkártya-kartotékban való lapozgatást 
úgy tek in ti, mint a kölcsönzéshez kényszerűen hozzátartozó eljárást. 
Nem lá tja  a különbséget, hogy a könyvtáros tulajdonképpen egy cédu
lát keres-é, vagy pedig tájékozódik. A szabadpolc-rendszernél azon
ban a katalógusban való minden keresgélés ß nemtudásnak vagy csak 
körülbelül-tudásnak nyilvános beismerése. Azt á l l ít já k ,hogy ha ez 
nagyon gyakran ismétlődik, ártani fog a könyvtáros tekintélyének 
és sok olvasónál kétségessé fogja tenni a könyvtárosi tanácsok 
megbízhatóságát. Ne tulajdonítsunk a dolognak túl sok jelentőséget. 
Ы1 ugyanis azon a véleményen vagyunk, hogy a könyvtáros nem lehet 
Polyhistor, és hogy nem szabad elvárni tő le , hogy mindent tudjon.
A mindé lit tudó könyvtárosról való hibás felfogást az olvasók köré
ben is meg kell szüntetni és aki belátással rendelkezik, nem zár
kózhat e l a könyvtárosi tudás objektív határainak ténye e lő l. Más
részt a könyvtárosnak elégséges lehetőségei vannak a tájékozódásra, 
ha bizonyos kölcsönzési eseteknél ez szükségesnek bizonyulna. A 
kézikönyveknek, katalógusoknak, stb. az olvasóval való közös hasz
nálata nem kis része lesz az olvasó önállóságra nevelésének.

Egy szabadpolc-rendszerű könyvtárt tehát nem teremthetünk 
úgy meg, hogy egyszerűen félretoljuk a pultot, és az olvasónak sza
baddá tesszük a raktárba való bejárást. A szabadpolc-rendszerű 
könyvtár szerkezetét tekintve lényegesen más üzemi forma, mint a 
kötött kölcsönzésü. De bár szakszempontből, elméletileg nézve más 
alapokon á l l ,  ugyanazokat a funkciókat kell betöltenie, mint pult
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használata esetén. Sőt az én véleményem szerint alkalmasabb a könyv
tár társadalmi feladatának betöltésére, mint a pult közbeiktatásával^ 
a kötött kölcsönzéssel szemben kétségtelenül magasabb fe jlődési fo r
mának tartam.

Igaz, hogy ezidőszerint osak kevés könyvtár lesz abban a hely
zetben, hogy olyan teljességben tegyen eleget ezeknek a követelmé
nyeknek, ahogyan azok szükségesek. A vázolt követelések te ljes ítése 
nem képzelhető átfogó szaktudás, határozottság és felelősségtudat 
aélkül. Ehhez járul még, hogy sok módszerbeli, il le tv e  szervezés- 
technikai kérdés /mint pl. a rendszer, a könyvek elrendezése és a 
katalógusok kérdése/ még nines k ielégítő módon megoldva. Óvakodjunk 
eléggé át nem gondolt kísérletektől!

Minthogy azonban minden könyvtár az előtt a feladat e lőtt á l l ,  
hogy állandóan törekedjék javítani az olvasók egyéni gondozását, 
fe ltétlenü l helyeselendő egy szükségszerű átmehet! fok, a részle
ges seabadpole-rendszer. "Minden nyilvános általános könyvtárnak 
ajánlatos ezabadpolc-fészlegek berendezése".

t
Ilyen szabadpolc-részlegek két megjelenési alakban léteznek.

Néha a pult e lőtt a kölcsönző helyiségben, esetleg egy külön helyi
ségben hozzáférhetővé teszik /a skabadpolo-rendszer elvei szerint/ 
egy-két tudományterület könyvanyagát. A különlegesen ilyen érdek
lődésű olvasó könnyen hozzáfér a könyvhöz és örülui fog a szabad 
tájékozódás lehetőségének. Annál is inkább, mert bizonyos körülmé
nyek között, különösen ha teohnikáról és más különleges szakmákról 
van szó, szakmailag sokszor jobban tájékozott, mint maga a könyv
táros. Gondoskodni lehet arról, hogy ez a tudományterület a pult
nál folyó általános kölesönzésen tú l olyan olvasók számára is hozzá
férhető legyen, akik bizonytalanok a választásukban, akik informálód
ni akarnak, vagy akik egy más iameretág könyve mellett még egy ilyent 
is szeretnének kölcsönözni. Azt az elméleti lehetőséget, hogy а к 
könyvtáros egy könyvet ugyanabban az időpontban ajánl, amikor egy 
másik olvasó a polcnál éppen azt választja k i, számításba kell ven
ni.

A szabadpolc-rendszer részleges megvalósításának másik lehető
sége a következő. Alapos meggondolások után nem á llít já k  fe l sza
badon az egész állományt, hanem csak egí részét, vagyis az á llo 
mány egy része a raktárakban marad. A hozzáférhető rész nem egy 
vagy több szakterület állományával azonos, hanem a te ljes  állomány 
keresztmetszetét tükrözik Egy könyvtár sem mondhat le ilyen megol
dásról, amelyik a kötött rendszerről a szabadpolc-rendszerre akar 
áttérni, legalábbis az átmeneti időre. Eltekintve az átállással 
járó nagy munkatöbblettől, sok helyütt szükség lesz a könyvállo
mány hosszantartó rendszeres és felelősségteljes átvizsgálására.
A fe jle ttség  kérdése az, hogy a raktározott, vagy pedig a szabad 
rész dominál-e nagyságban.

A szabad részt azonban nem szabadna önkényesen, esetlegesen
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összeállítani! annak egymagában Is te ljea  organikus egészet, mint
egy az egész állománynak kicsinyített mását kellene képviselnie* 
Néhány kérdés i t t  még nyitva á ll:  az olvasók viszonya egyik vagy má
sik részben, az anyag kiválasztásának e lve i, a szabad állomány kivá
lasztásának e lvei és az a kérdés, hogy a szabad réazleghas hozzá le- 
hessen-e férni a kartotékok irányából is , vagy nem*

Egy nagyobb szervezetnek ez a saját funkcióval « l lá to t t  rész
lege nem tévesztendő össze a néha a pult e lőtt fe lá l l í t o t t  á llvá
nyokkal /kirakatokkal/ amelyekben, bár kiválogatott, de nem szerve
sen összeállított könyvanyagot boesátanak az olvasók azabad válasz
tása alá; Még abbaa az esetben ia , ha ezek a könyvek nem öasze-vlaz- 
aza állnak, hanem szak azérint vannak rendezve, akkor is asak öesze
hányt képet nyújtanak, mindenekelőtt azért, mert minden kölcsönzéa 
e lő tt újra fe ltö lt ik  őket a raktárból vagy az éppen visszahozott 
könyvekből*

Az ilyen eljárásnak nem az az értelme, hogy a kölcsönzési mód
szert e lv ileg  megváltoztassuk egy jobb munkamódszer bevezetésével* 
Inkább az, hogy megtoldják a kölcsönzést éa a katalógusokat az á l
lomány feltárásának és közvetítésének, helyesebben az aJAplV^té iro
dalom felkínálásának egy kisegítő formájával, mint ahogyan könyvki- 
állítások vagy faliújságok is vannak a kölcsönzési helyiségben« Ezt 
a módszert jogosulttá teszi a tapasztalat szerint megmutatkozó stfcrfl 
használat* Jelentős előny az is , hogy tehermentesül a kölcsönzés, és 
az a tény, hogy az olvasók figyelmét a könyvállomány sokféleségére, 
fontos uj megjelenésekre Így nyomatékosan felhívjuk, amivel asatám 
a kötött kölaaönsésnek gazdagodása Jár együtt* Ha ehhez az állvány
hoz nem á ll  rendelkezésre tanácsadó könyvtárosunk, akkor a kölcsön
zés lebonyolítását egyébként le a pultnál k e ll elin tézn i, az ott 
dolgozó könyvtáros f«ü gye le t*  a la tt. Természetesen ennél a módszer
nél is igyekezni kell érvényesíteni a könyvtár nevelői funkcióját 
§l müvek felelősségteljes kiválasztása utján.

Der Bibliothekar, 1955« ll.s z *  650-ó59*lap


