
Rövid áttekintés
a z európai országok falusi könyvtárainak helyzetéről

. ( I  szimpóziumon elhangzott előadás rövidített szövege)

SALLAI István

Mélyen tisztelt konferencia, ked
ves kollégák!

A szimpóziumra előzetesen le
küldött tanulmányok átnézése után 
megerősödött bennem az a vélemény, 
hogy a történelmi háttérben, a 
kulturális fejlődés fokában, sőt 
a társadalmi berendezkedés formá
iban meglevő eltérések ellenére az 
európai országok közművelődési . 
könyvtárügye, ideértve a falusi 
könyvtárügy fejlesztésére irányu
ló elgondolásokat és célokat is, 
meglepően sok rokon vonást mutat.

Ennek fő oka nyilvánvalóan 
az, hogy korunk egyre gyorsuló fej
lődése, a tudományok, a technika, 
a tömegek egyre differenciáltabb 
kulturális igénye, következéskép
pen a rohamosan növekvő informá
ciószükséglet a világ minden táján 
szinte azonos módon jelentkezik, s 
a kielégítésére hivatottakat azonos 
problémák elé állitja.

De van a kérdésnek egy szub- 
jektiy vonása is. A nemzetközi in
formációcsere egy jelentős ágazata 
a mi gondozásunk alatt áll. Éppen 
hivatásunk következtében él bennünk 
a hit, hogy ezzel hozzájárulunk a 
népok barátságának fokozásához, egy
más kultúrájának megismeréséhez,ez
zel egy békésebb, megértőbb világ 
kialakításához. Éppen a magunk ügyé
ben és gondjában ne lenne meg ez a 
mésterségbeli erényünk? A szakiro
dalom és a nemzetközi tapasztalat
cserék csatornáin át értesülünk 
egymás problémáiról és figyelemmel 
kisérjük azokat. Reméljük, hogy a 
mai nappal induló tanácskozáson 
nemcsak a Matica slovenská által 
kitűzött kérdés megoldásához jutunk 
közelebb, hanem egyúttal a könyvtá
rosok országhatárokon túl ható tes
tületi szellemét és ezzel a népek 
barátságát is szolgáljuk.

Mindnyájan érezzük, hogy a Mati
ca slovenská a könyvtárügy leglénye
gesebb s egyben legnehezebben megold
ható 'feladatát tűzte napirendre. A 
problémák tömegét a referátumok sokré
tűen bemutatják. Rém szeretném ezeket 
megismételni. Kiindulásul legfeljebb 
néhány - szinte már közhellyé váló — 
mondattal szeretném a problémák lénye
gét sommázni.

A város és a falu között csökken
nek a társadalmi különbségek. A modern 
tömegkommunikációs eszközök (TV, rá
dió, sajtó) a földrajzi helyzetre va
ló tekintet nélkül azonos szolgálta
tást nyújtanak a metropolis vagy a 
legeldugottabb falucska vagy tanya la
kójának, A tudományos és technikai for
radalom, amelynek küszöbén állunk, az 
eddigi különbségeket is megszünteti.
A vidéki (falusi) lakosság ezért egy
re inkább ugyanazokat az igényeket tá
masztja a könyvtárral szemben, mint a 
város.

Pokozza még a problémát, hogy a 
növekvő igények ugyanakkor megkövete
lik a városi könyvtári rendszerek to
vábbfejlesztését is. A városi könyv
tárak általános, nagy tömegeket ki
szolgáló kölcsönző könyvtári felada
tai nem csökkennek, ugyanakkor az in
formációs igények nagy gyűjteményeket 
követelnek, szinte a nemzeti könyvtár 
tartalmi teljességét, korszerű és 
gyors tájékoztatást, a gyakorlati te
vékenység szakirodalmi igényeinek ki
elégítését. A század elején vagy akár 
még néhány évtizeddel ezelőtt a leg
több ember, akinek valami lényeges in
formációra volt szüksége, igényének 
kielégítését a néhány nagy országos 
tudományos könyvtártól várta, A vál
tozást éppen az jellemzi, hogy az ef
fajta igény tömegjelenséggé válik és 
minden könyvtárat érint. A modern pe
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dagógia hatására a tanulóifjúság nem
csak az obiigát "kötelező és ajánlott 
irodalmat" keresi a könyvtárban, ha
nem egyre szélesebb körben lép fel 
mint "kutató”, sokszor halálra ijeszt
ve régi beidegzésü kölcsönző könyv
tárosainkat. Sem kell társadalompszi
chológusnak lenni annak megállapítá
sához, hogy a könyvtárosokban ma 
szinte általános alapérzés a nyugta
lanság .

A nyugtalanság a falusi könyv
tárak tekintetében csak fokozódik. 
Annak ellenére, hogy a falusi könyv
tárak ellátottsági mutatói növek
szenek, a differencia a városi és a 
falusi könyvtárak között rohamosan 
fokozódik. Egyre reménytelenebb lesz 
elszigetelt kis gyűjteményektől 
ugyanazokat a szolgáltatásokat vár
ni, amelyeket ma még városi könyv
táraink sem tudnak kielégítően el
látni.

Az alapellentmondás közismert; 
az a törekvés, hogy a lakossághoz 
közelebb vigyük a könyvet, azaz a 
legkisebbalakótelepen is könyvtá
rat hozzunk létre, mindaddig megva
lósíthatónak látszott, mig pusztán 
arról volt szó, hogy a lakosságot 
olvasáshoz kell szoktatni, és ne
velő, szórakoztató jellegű iroda
lommal ellátni. Ennek a gondolat
nak a jegyében született meg az 
un. "népkönyvtár", amely mai fo
galmazásban elszigetelt, magában 
álló, általában helyi anyagi erőből 
fenntartott gyűjteményt jelent. Ez 
azonban ellentétben áll a kor kö
vetelményével; a szakirodalmi igé
nyeket is kielégítő, nagy tájékoz
tató értékű gyűjtemények létreho
zásával.

Az angolszász minta közis
mert; Angliában kevés, igen nagy 
könyvtár, mindössze 562 "library 
authority" működik. Ezeknek a nagy 
(137 500 átlagos kötetszámu) 
könyvtáraknak egy része városi köz
pont, fiókhálózattal, más részük 
megyei (county), illetve a leg
újabb fejlődés szerint ezen helül 
járási (district) könyvtár. Utóbbi
ak, ha egyben nem városi közpon
tok, közvetlen szépirodalmi köl
csönző szerepet nem is vállalnak.
Az 1962-es statisztika szerint a 
szolgálati egységek száma 40 000, 
ez faluban, lakótelepen elhelye
zett, bibliobusszal felkeresett, 
iskolákban elhelyezett kölcsönző 
pontokat jelent. A rendszer ha
tékonyságát, racionalitását bi
zonyltja, hogy mig az ellátott

sági mutató a kérdéses évben 1000 
lakosra 1500 kötet volt, az ezer la
kosra eső forgalom sehol a világon 
nem ilyen magas, 8750! (Ugyanezek
ben az időkben a Szovjetunióban 
4850, Csehszlovákiában 3080, Len
gyelországban 2510, Romániában 2030, 
Dániában 4400 kötet, Magyarországon 
3200 kötet volt.)

Bár az északi államok önállóan 
működő, a kommunák által fenntar
tott könyvtárai a kontinens hagyomá
nyainak' megfelelően saját állomány
nyal rendelkeznek, a központi segé
lyek s viszonylagos gazdagságuk el
lenére a falusi könyvtárak kérdését 
nem tartják megoldottnak. Figyel
meztető jel mindnyájunk•számára, 
hogy a fejlődés mai nyugateurópai 
irányzata (USzK, Hollandia) a falu 
korszerű könyvcári ellátásának biz
tosítékát regionális ellátóközpon
tok létrehozásában látja, a kis la
kott helyeken pedig egyáltalán nem 
hoz létre könyvtárat, hanem az el
látást bibliobuszra bizza. Ahol a 
községek mégis könyvtárakat tarta
nak fenn, ott az állomány szükséges 
kiegészítését a regionális közpon
tok, az ellátóközpontok végzik. Mint
hogy a könyvtárak feletti autoritás 
általában a kommunáké, a könyvtár
ügy nem centralizált, hanem szubven— 
cionált, A könyvtárak irányítása a 
Staatliche Büchereistelle segítsé
gével történik,. amely egy vagy több 
megyét (RegierungsbezirkJ fog ösz- 
sze.

Az egyes járások (mint Angliá
ban is) kiegészítő letéti állományt, 
bibliobuszokat tartanak fenn. Az izo
lált könyvtárakat system-ekbe, il
letve rayon-okba fogják össze, a nem 
kielé^itő falusi könyvtárak számát 
redukálják, amit a községreform (ön
álló kisközségekből nagy községek 
létrehozása) is segít.

Bár Ausztria, Olaszország és 
Franciaország még nem jutottak odá
ig, mint az NSzK, az irányzat ott is 
a régi, kis hatékonyságú, izolált 
népkönyvtárak felszámolása és a re
gionális elv fokozott érvényesítése.

A jugoszláv fejlődés a közigaz
gatási rendszernek megfelelően de
centralizált, De a jugoszláv "kom
muna" nem azonos a mi fogalmaink sze
rinti községgel, hanem vagy egy-egy 
várost és a környékét foglalja ma
gában, vagy — teljesen falusi terü
leteken - egész sereg községet (igy 
a Szloyéniára vonatkozó anyag sze— —  
rint az 1,7 millió lakosú országban
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62 kommuna van), A kommuna központi 
könyvtára fiókrendszerben kezeli á 
területén levő falvak könyvtárait, 
tehát átlag 20-40 000 lakosú egy
ségek működnek egy központi könyv
tár keretében.

A többi szocialista oriszág 
könyvtári rendszerének fejlődése - 
kivéve bizonyos mértékig Bulgá
riát — szinte azonos. A közigazga
tás lépcsőinek megfelelően (oblassrt, 
vajdaság, Bezirk - emellett, ahol 
van: járás) kialakultak a módszer
tani, illetve szakirányítási fel
adatkörű regionális könyvtárak. 
Szemben az angol fejlődéssel, itt 
a fejlesztés kezdettől (azaz a szo
cialista országok létrejöttétől) 
fogva kétpólusú volt. A lenini elv
nek megfelelően, hogy a lakóhelyé
hez közel mindenki könyvtárhoz jus
son, megkezdődött a falusi könyv
tárak fejlesztése, ugyanakkor a 
szakszervezeti könyvtarak, műve
lődési-politikai feladatuknak meg
felelően, a munkahely felől közeli
tették meg az olvasókat. Kezdetben 
sok, helyen (igy nálunk is) a járá
sok könyvtárai letéti rendszerben 
látták el a falusi könyvtárakat, 
de amikor ezek némileg megerősöd
tek, teljes fenntartásukat a helyi 
tanácsok vették át. A tanácsrend
szernek megfelelően nagyjában két
féle rendszer épült ki.

A Szovjetunióban, lengyel- 
országban és Romániában a közsé
gi közigazgatás "nagyközségéé" 
formája alakult ki: több (4-8) fa
lu alkot egy községet. A központi 
faluban alakult meg a községi 
könyvtár, főfoglalkozású könyv
tárossal, a mellékfalvakban pe
dig társadalmi munkások látták 
el a teendőket a központi könyv
tártól letétbe kapott, gyakran 
cserélt állománnyal.

Ide sorolhatjuk Bulgáriát 
is, ahol pusztán az a különbség, 
hogy a falusi könyvtárak a műve
lődési házak (csitalisték) szer
vezetében működnek, de a nagyará
nyú fejlődésnek itt is az az 
alapja, hogy a központi falvak
ban főfoglalkozású könyvtárosok 
dolgoznak.

A szocialista országok má
sik csoportját Csehszlovákia, az 
NDK és Magyarország alkotja. E- 
zekben az országokban eddig nem 
történt meg, illetve csak most 
kezdődik a falvak nagyobb köz

igazgatási egységekké való összevo
nása. Ennek következtében néhány száz 
lakosú községeknek is önálló taná
csuk van, következésképpen "önálló" 
könyvtárral rendelkeznek, a kiseb
bek természetesen mellékfoglalkozá
sú könyvtárossal. Ebben a rendszer
ben hiába hoznak apró falvaink ta
nácsai nagy áldozatokat, hiába van 
aprófalvas megyéinkben a legmagasabb 
könyvtári ellátottság, - a valóságos 
választék kicsi, a kis falusi könyv
tár jelentéktelen intézmény, amely 
napjainkban rohamosan vészit vonzá
sából. Abból az alapjában helyes ki
induló elvből, hogy a lakossághoz 
közelebb kell vinni a könyvet, elap
rózott "önálló" könyvtárak sokasága 
jött létre, amely hiába tűzte célul, 
hogy nem "népkönyvtár", hanem "public 
library" lesz, ezt a legjobb szándé
kok, legnagyobb erőfeszítések árán 
sem tudta megvalósítani, a választék 
s a szolgáltatások elégtelensége kö
vetkeztében.

Természetes tehát, hogy éppen 
ebben a három országban tört utat az 
erőtlen falusi könyvtárak centralizá
ciójának gondolata. Eddig az NDK-ban 
365 jött létre, nálunk mindössze né
hány tucat; Csehszlovákiában nem tu
dom, hol tartanak.

Nyilvánvalóan, hogy ezekben az 
országokban a falusi könyvtárügy alap 
vető kérdése egy olyan szervezet lét-e 
rehozása, melynek keretében csak azt 
a könyvtári egységet nevezzük majd 
könyvtárnak, ahol főfoglalkozású 
könyvtáros van. Ha ez létrejön, fa
lusi könyvtárügyünk formájában is a 
szovjet vagy-román könyvtárügyhöz 
lesz hasonló.

Most értem a kérdés lényegéhez: 
vájjon az igy megszervezett központi 
könyvtárak rendszere megfelelő ke
retet adhat-e; a falusi könyvtárügy 
végleges megoldását jelentheti-e?

Az igy keletkezett 4-5000 lako
sú, hegyvidékeken, ritkán lakott te
rületeken 3-4000 lakosú községek - 
még ha figyelembe is vesszük a járá
si és a megyei könyvtárak könyvtár- 
közi kölcsönzését - vállalhatják-e 
azoknak a feladatoknak az ellátását, 
amelyeket a közművelődési könyvtár
ral szemben a társadalom általában 
támaszt? A könyvkiadás növekvő mé
retei mellett elvárható-e ezektől a 
könyvtáraktól, hogy a gyermekek könyv 
idényét, a pedagógusok, a mezőgazda
sági szakemberek stb. szakkönyvigé- 
nyét, az ott lakó tanulók, a fel

1 2



nőttek tájékoztatási, szakirodalmi 
és szórakozási igényét kielégítsék?

4-5000 lakosú falvaink évi 
könyvbeszerzése ma 4-600 kötet kö
rül mozog. A kereskedelmi forgalom
ba kerülő könyvek száma évente több 
mint kétezer mü. Ha nem tekintenénk 
a gyermekek óriási könyvfogyasztá
sát meg a szépirodalom többespél
dány -szükségletét, akkor is azt je
lentik ezek a számok, hogy nálunk 
egy önálló községi könyvtárba, ha 
csak egyetlen példányt szerez is 
be, csak minden negyedik kiadvány 
jutna el, gyakorlatban azonban 
csak minden tizedik. Elfogadom 
Vancura kolléga igen érdekes vizs
gálati eredményeiből azt a té
telt, hogy a falusi könyvtár szak
irodalmi állományát az ipari és a 
mezőgazdasági dolgozók veszik i- 
génybe. A kérdést én azonban for
dítva szoktam felvetni: milyen 
mértékben elégiti ki ez az állo
mány a tényleges szükségletet? 
Válaszunk már ma is kétkedő, nem 
egy esetben nemleges, noha szak
ember eink^ tetemes része alig szo
kott könyvtári szakirodalmi szol
gáltatáshoz.

A nyugateurópai fejxett 
könyvtári rendszerek összehason- 
litásának mérlege; a hálózati 
rendszerek, a regionális ellátás 
egyre nagyobb hasonlóságot mu
tatnak. A nyugati (county és dis- 
trict) regionális központoknak a 
közvetlen könyvtári ellátásban 
betöltött szerepe dominál, mig 
nálunk — a könyvtárközi kölcsön
zés egyébként rendkívül fontos 
szerepétől eltekintve - inkább 
szervezési, módszertani irányi
tó jellegűek. Nyugaton - akár a 
holland, akár a nyugatnémet pél
dára gondolunk — a 20 000 lako
sú helységet tekintik minimális
nak, amelyben már önálló (teljes 
egészében saját állományára tá
maszkodó) könyvtár működhet; az 
ennél kisebb helyek akár teljes 
egészükben, akár kisegitő for
mában valamely központi könyv
tár ellátása alá esnek, könyv
tári fiókok. Mi akkora terüle
tet, ill. akkora lélekszámot te
kintünk önálló ellátási egység
nek, amely már e'lbir egy főfog
lalkozású könyvtárost. Ez a 
Szovjetunió falusi területein a 
20 000 lakos alatt van, a töb
bi szocialista országban 3-6000 
lakos között mozog.

Amig a szocialista országokban 
kevés kivételtől eltekintve - a meg
felelő szintű (helyi, járási, tar
tományi) tanácsok gondoskodnak a 
könyvtárak fenntartásáról, a nyuga
ti országokban az egyenletes fejlő
dést az anyagi erők tekintetében gyen
gébb fenntartók állami segélyezésé
nek rendszerével biztosítják. A köz
ponti támogatások rendszerét, éppen 
a nagykönyvtárak regionális ellátási 
funkciójának előtérbe kerülése miatt, 
a mi viszonyaink között is fokozot
tabb mértékben kellene kifejleszte
ni.

Összegezve a mondottakat: a fa
lusi könyvtárat még legjobban kiépí
tett (Zentralbibliothek) formájában 
sem tekinthetjük a falu könyvtári el
látása kizárólagos formájának, hanem 
csak a legszükségesebb helyi igénye
ket kielégítő fióknak. Ellátását úgy 
tehetjük korszerűvé, ha a járási szék
helyet a falusias településekből ál
ló vidék "belvárosának” tekintjük, 
amely egyrészt betölti a "központi 
könyvtár" szerepét (azaz a falusi ol
vasók automatikusan, külön beiratko
zás nélkül is tagjai, s tőle szemé
lyesen vagy postai utón kaphatnak 
könyvet), másrészt letétadó hely, 
amely kiegyenlíti a területen műkö
dő könyvtárak különbségeit, tehát a 
könyvtárközi kölcsönzésen túl is be
tölti az ellátási központ szerepét, 
s ugyanakkor a művelődési autó tbib- 
liobusz) bázishelye is.

A falun jelentkező igények ki
elégítésének második lépcsője a me
gyei könyvtár, amelyet az általános 
tudományos könyvtár szintjéig kell 
fejleszteni, mindazokban az országok
ban, ahol ez még nem volna igy. (Ná
lunk Magyarországon vidéken, három 
tudományegyetemi könyvtártól elte
kintve, általános tudományos könyv
tárak nincsenek, s ilyeneket létre
hozni nincs is szándékunk. A városi 
központi funkciót betöltő megyei és 
járási könyvtárak mellett tehát kü
lön Wlssenschaftliche Stadtbiblio- 
thek vagy állami általános tudomá
nyos könyvtár — mint pl. Csehszlo
vákiában - felállítása helyett köz
művelődési könyvtári feladataik to
vábbfejlesztésével általános tudomá
nyos könyvtári szintre kívánjuk fej
leszteni (Einheitsbibliothek) mind
azon városok központi könyvtárait, 
amelyek vonzásköre 2-300 000 lakosra 
terjed ki.)

A tanulság röviden összefoglal
va: a falusi lakosság korszerű könyv
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ellátása falun nem oldható meg* Ez 
azonban nem menthet fel minket a 
falusi könyvtárak fejlesztésének 
kötelezettsége alól. A lakosság 
ellátásának a falusi könyvtár az 
alapja, különösen a gyermekek és 
a felnőttek átlagigényei tekinte
tében* Emellett azonban közvetí
tenie kell a magasabb szintű szol

gáltatásokat is (tájékoztatás, iroda
lomellátás). Ha közvetítő feladatát 
is kellő szinvonalon látja el, akkor 
a falusi könyvtár lesz korunkban a 
falusi művelődés, a permanens neve
lés, ill* önképzés szinte egyetlen, 
az iskolával egyenrangú formája*

A falusi könyvtárügy fejlődése Csehszlovákiában

Peter MARTINIAK

A csehszlovák állam első 
törvényhozó aktusainak egyike az 
1919. évi közművelődési könyvtá
ri törvény volt. Ez előirta,hogy 
minden közigazgatási értelemben 
vett községnek könyvtárat kell 
alapítania, a nemzetiségek ál
tal lakott területeken ezen fe
lül kisebbségi könyvtárat is, 
vagy legalább kisebbségi részle
get. Előirta továbbá, hogy a 
könyvtár rendelkezzék kölcsönző
vel, olvasóteremmel és kézikönyv
tárral, s mindezt gyakran határ
időkhöz kötötte. Gondoskodott a 
könyvtárak anyagi támogatásáról 
is. Élükre — viszonylag széles 
hatáskörű - könyvtári tanácsokat 
állitott.

Kiadásra kerültek a könyv
tárosok számára az első segéd
eszközök és kézikönyvek. 1920- 
ban a Népművelési Szövetség (Os- 
vetovy svaz) mellett Prágában 
könyvellátó iroda alakult. Később 
ebből fejlődött ki a közművelődé
si könyvtárak központi könyvel
látója. 1925-ben a Matica slo- 
venská Szlovákiában szintén lét
rehozott egy könyvellátó irodát. 
Ennek feladata az volt, hogy a 
könyvtárak számára rendszeresen 
szállítson jó irodalmat, a köny
veket kemény kötéssel lássa el, 
könyvtárilag szerelje őket, a 
megjelent irodalomról szemléket, 
az ajánlott irodalomról pedig 
bibliográfiákat adjon ki.

A csehszlovák állam fennál
lásának első tiz évében telje
sült az a követelmény, hogy min
den községnek legyen könyvtára.
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Hogy ez valójában mit jelentett, ki
tűnik abból a tényből, hogy 1929-ben 
a cseh területeken 8966 könyvtár 
10 237 184, Szlovákiában pedig 2804 
könyvtár 850 887 kötetet kölcsönzött 
ki. Ez ténylegesen óriási növekedés, 
bár nem lehet figyelmen kivül hagyni, 
hogy a cseh területek és Szlovákia 
között a könyvtári munka színvonalá
ban nagy volt az aránytalanság.^En
nek magyarázata részben a szlovák nem
zet kedvezőtlenebb előzetes történe
ti fejlődése, részben gazdasági fej
lődésének elmaradása (sőt iparának 
visszafejlődése) a cseh területekhez 
képest, valamint a lakásviszonyoknak 
a művelődési lehetőségeket is korlá
tozó alacsony színvonala.

Az államigazgatás által irányí
tott könyvtárakon kivül a politikai 
pártoknak is voltak könyvtáraik. A 
vidéki lakosságra befolyást gyakorol
tak az mi. plébániai könyvtárak is, 
amelyek a törvény megjelenését köve
tően még hosszú ideig fennmaradtak és 
fejlődtek, valamint a különböző val
lásos egyesületek könyvtárai.

A közművelődési könyvtárak szá
mának növekedése, ez az egyébként na
gyon pozitiv jelenség, negativ vo
násoktól sem volt mentes. Számos kis 
állományú könyvtár keletkezett; 1929- 
ben átlagosan egy 465 kötetes könyv
tár jutott 813 lakosra.

A községi könyvtárak minőségi 
fejlődését hátráltatta az őket mél
tánytalanul mellőző pénzügyi politi
ka. Anyagi támogatásuk alig több mint 
negyede volt a városi könyvtárakénak, 
s a kiegyenlítési törekvések ellené-


