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Az iskolai könyvtárak mint audiovizuális (AV) központok.
(Az angol-amerikai fejlődés és tanulságai)

KÁROLYI Ágnes

1. A  PROBLÉMA FELMERÜLÉSE - ÉS LÉNYEGE

Az AV-központok kialakulása és egész problematikája nem más mint az 
oktatásügy területén tapasztalható átalakulások, a kibontakozó világverseny 
iskolai könyvtárügyi vetülete. A lig  hogy felismertük az iskolai könyvtárak 
növekvő, sót megváltozott szerepét az oktatásban - fő leg az önálló, alko
tó gondolkodás, aktivitás kialakításában - kiderült, hogy időközben maga 
ez a könyvtár is megváltozott: alapvető ( ti. információ-gyűjtő, -tároló 
és - közvetítő) funkciójának megtartása m ellett tevékenységi köre, párhu
zamosan az információhordozók differenciálódásával, nagy mértékben ki
bővült.

Az uj feladatok fe lism erése az 1950-es évek derekára tehető. Első m eg
fogalmazása az Iskolai Könyvtárosok Am erikai Szövetsége (AASL) 1956. 
évi határozatában olvasható:

" . . .  az iskolai könyvtár, amellett, hogy rendkívül fontos funkciót tölt be 
a tanulók egyéni olvasásának irányításában és az iskolai tantervek fe jles z 
tésében, az oktatóeszközök központjának szerepét is be kell töltse az is 
kolában. Az oktatási anyagok közé tartoznak a könyvek... és egyéb nyom
tatott anyagok, a filmek, hanglemezek és magnószalagok, valamint az ok
tatás és tanulás segítését szolgáló újabb technikai eszközök'1 (1)

(Ezt akkor, fi. 195 6-ban, "m ég többen vitatták", Írja  Crawford jó év
tizeddel később, 1969-ben, ami azt is jelenti - s ezt számos más forrás 
is alátámasztja - hogy ez az amerikai iskolai könyvtárosok körében már 
rég nem képezi többé vita tárgyát. (2) A  későbbi amerikai fejlődés ism e
rete alapján, amelynek hatása az egész angolszász nyelvterületre kisugár
zott, ebben nincs is okunk kételkedni. )

Az említett szövetség 1960. évi iskolai könyvtári szabványai (Standards 
for School L ibrary Problem s) még határozottabban fogalmaztak: "az ered
ményes oktató munkához feltétlenül szükséges, hogy a pedagógusok és a 
tanulók el legyenek látva a m egfelelő nyomtatott, valamint audio-vizuális 
anyagokkal." (3)

430



A z 1965-ös Elemi és Középiskolai Oktatási Törvény (Elementary and 
Secondary Education Act = ESEA) pedig, amely egyébként is fontos m ér
földkövet jelentett az amerikai oktatásügy fejlődésében - valamennyi be
számoló egybehangzó véleménye és adatai szerint - Mminden egyéb ténye
zőnél hatásosabban járult hozzá az oktatási eszköz-központok létesítésének 
gyors terjedéséhez.11 (4)

A  további fejlődést jellem zi, hogy a következő iskolai könyvtári szabvá
nyokat 1968/69-ben az AASL már a ''Department of Audiovisual Instruc- 
tionn-nal (a Nemzeti Oktatási Szövetség Audio-Vizuális Osztályával) együtt 
adta ki. (2) Ezek a dokumentumok már világosan megfogalmazzák a szük
séges változások összetevőit is, s különösen a következő tényezők szere 
pét hangsúlyozzák: az ismeretek robbanása, a tanulóitjuság létszámának 
ugrásszerű növekedése, az oktatási folyamat lényegének feltárása terén 
elért eredmények, és végül - de nem utolsó sorban - a technikai fejlődés 
vívmányai. Vagyis éppen azok a tényezők, amelyek általában az oktatás
ügy fejlesztését, az uj programok, tantervek stb. kidolgozását is szük
ségessé tették.

A vállalati, szem élyi és egyesületi alapítványok kezdeményezésére indult 
programokat (az 1 300 000 dolláros Knapp Project (5), 1963-1968, a D is 
covery Project stb. ) hamarosan követték a hivatalos, a törvényhozás és 
a Szövetségi Kormány (ESEA, 1965) (4), valamint az egyes államok által 
is támogatott programok. 1966/67-ben például harminc államban létesítet
tek speciális pénzügyi alapokat a pedagógusok és tanulók számára készí
tendő oktatási programok és uj oktatási anyagok kidolgozására. (6)

Az említett programok számszerű eredményeinek közlése nem lehet fe l
adatunk: azokat minden érdeklődő megtalálja a hivatkozott irodalom alap
ján. Célunk itt csak az amerikai kísérlet elvi eredményeinek, jelentősé
gének és tanulságainak felvázolása, és az, hogy felhívjuk a figyelm et a 
kialakított uj szervezet legszélesebb skálájú - a legszerényebb és a leg 
kedvezőbb anyagi lehetőségek közötti - alkalmazhatóságára, legfőképpen 
pedig a benne re jlő  pedagógiai lehetőségekre.

Tény, s a vázolt előzmények alapján érthető is, hogy az amerikai iskolai 
könyvtárakban - sőt, ezek hatására lassan az egész angolszász nyelvterü
leten - ma már a nem-könyv jellegű információs eszközök is teljes pol
gárjogot nyertek, illetve nyernek. (7) A  hagyományos bibliográfiákban pe
dig jó l megférnek egymás mellett a könyvek és a nem-könyv jellegű in
formációs anyagok: a magnószalagok, hanglemezek, filmek, diapozitivek, 
m ikrofilmek stb.

2. A TÁJÉKOZÓDÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AZ AV-KÖZPONTOK 
KÉRDÉSÉNEK AKTU ALITÁSA  - NÁLUNK

Mielőtt azonban közelebbről megnéznénk, hogy mik is azok az AV-közpon
tok, miben áll a szerepük és hatásuk - és főleg, mik azok az eredmények,
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amelyek a velük foglalkozó szakemberek fantáziáját a legmerészebb ka
landokra csábítják - fel kell vetnünk egy kérdést. Kell-e, s időszerű-e 
ezzel a kérdéssel foglalkozni nálunk is?

Egy valószinüleg kevéssé ismeretes, de rendkívül figyelemreméltó, s bi
zonyára sokak számára kellemes meglepetést keltő statisztikai kimutatás 
világos és egyértelmű, minden másnál meggyőzőbb választ ad erre a kér
désre, bizonyltja nemcsak a problémával való foglalkozás aktualitását, 
hanem a kérdésfelvetés realitásán és szükségességén túl, annak sürgető 
voltát is. És mert nem egyszerű könyvtárügyi kérdésről, hanem egész 
oktatásügyünk fejlesztésének egyik kulcskérdéséről van szó, megérdemli, 
hogy ennek megfelelően kezeljük.

AV-eszközök a magyar iskolákban az 1972/73. tanévben

Az iskolák száma általános közép
5 200 540

Rádió 9 174 1 635
TV 9 770 1 152
Magnó 7 339 3 681
Lemezjátszó 7 526 2 138
Hangos f£2mvetítő 
Néma

2 130 
371

800
243

Dia- filmvetítő 14 615 2 925
Episzkóp 675 399
Epidiaszkóp 868 598
Nyelvi laboratórium - 68
írásvetítő - 8
Hangerősitő 1 687 219

Ez az adatsor meggyőzően mutatja, hogy az AV oktatási eszközök térhó
dítása nálunk is megkezdődött, sőt meggyorsult. Annál nyugtalanitóbb azon
ban, hogy az eszközök számának növekedésére vonatkozó adatokkal ellen
tétben, semmiféle lehetőségünk nincs arra, hogy azok felhasználását, hasz
nosítását is figyelemmel kisérjük. Mégpedig egyszerűen azért, mert ezek
nek az eszközöknek nincsen olyan gazdája az iskolákban, mint az angol
szász országok iskolai könyvtárai. Az utóbbiak ugyanis megfelelő könyv
tártechnikai és szervezéstechnikai tapasztalatokkal és eszközökkel rendel
keznek ahhoz, hogy az AV-eszközök beszerzését, nyilvántartását (és kar
bantartását), legfőképpen pedig forgalmazásának színvonalát biztosítsák.

Röviden: az AV-eszközök - sót, ma már esz köz-állomány - fejlesztésének 
tervszerűsége, méginkább pedig a - növekvő méretű, s pedagógiai szem
pontból felbecsülhetetlen értékű - állomány maximális hasznosítása, for
galmazása nem látszik biztosítottnak. Nézetünk szerint komoly aggodalom
ra ad okot, hogy ez az egyébként örvendetes fejlődési folyamat az iskolai 
könyvtárügy tervszerű fejlesztési törekvéseitől függetlenül, attól elszakitva 
bontakozik ki, s növekvő nehézségeinek leküzdésében lemond az iskolai 
könyvtári szervezet által nyújtott lehetőségek hasznosításáról.
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Pedig az iskolai könyvtárügy időközben kibontakozó tervszerű fejlesztése, 
ha talán még nem is mindenütt, de általában már biztosítani tudná ezeket 
a lehetőségeket, ha - miként az más, e tekintetben fejlettebb országokban 
történt és történik - a két "eszköz-tár" fejlesztését, már csak ésszerű
ségi és gazdaságossági okokból is, nálunk is összekapcsolnák.

Az AV-eszközök központosítását, felhasználásuk maximális megtervezését 
és megszervezését a szocialista könyvtárügy egészének fejlődését befolyá
soló mozzanatok mellett, más tényezők is indokolják. Az AV-eszközök 
ugyanis költséges technikai eszközök; "gépek", amelyek kihasználtsága, 
’'amortizációja” (sokkal inkább, mint a könyveknél!) nagyon is fontos szem
pont. Mégpedig azért, mert itt nemcsak az információk, hanem az infor
máció-hordozók (igen gyors!) elavulásával is számolni kell.

Ilyen körülmények között félő, hogy mindazt, ámi eddig ezen a téren tör
tént - beleértve a "TV-t minden iskolának" lelkes mozgalmát is - a József 
Attila által kárhoztatott "meg nem gondolt gondolatok" körébe kell sorol
nunk. Mert mit ér a dolgozónak áldozatkészsége által biztosított iskolai 
TV, ha üzembentaríása nincs megoldva? És mit érnek a gyakran különbö
ző szertárakban elfekvő, jobb esetben is alig kihasznált eszközök - ha 
még használatlanul is elavulnak?

3. AZ AV-KÖZPONTOK FUNKCIÓJA ÉS SZERVEZETE

Az AV-központok vagy (oktatási) eszköz-központok különböző angol-ameri
kai elnevezéseinek s azok magyar fordításainak csokorba gyűjtése önma
gában felérne egy fogalom-meghatározással és elemzéssel. (8) Az azon
ban bizonyos, hogy az egyes központok létrejöttének körülményeit, vagy 
a súlypontinak tekintett feladatokat stb. tükröző elnevezések sokasága el
lenére az ujtipusu intézmény lényege, funkciója azonos. Olyan "tár"-ról 
van ugyanis szó, mely a hagyományos információs eszköz, a nyomtatott 
könyv mellett

1. mindenféle uj információs eszköz (taneszköz), főleg AV-eszköz "tára", 
központja is, s amely a hordozók megjelenési formájától függetlenül gyűj
tött információkat

2. a hagyományos könyvtári szervezés technikánál magasabb szintű, kor
szerűbb szervezéstechnikával (és technikai eszközök felhasználásával) 
gyűjti, tárolja és dolgozza fel, és mindenekelőtt

3. terjeszti-hasznositja, mégpedig

4. az egészében átalakuló, az oktatási folyamat megismerése terén elért 
(és elérendő) minden eredményt hasznosítani kivánó, korszerű oktatásügy 
érdekében, szolgálatában...
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Végeredményben tehát olyan szervről van itt szó, mely már sokkal inkább 
jellemezhető egy cél szolgálatába állitott szervezet aktivitásával, mint a 
gyűjtött információk tárolásával, (Ezért szorul háttérbe a korábbi Mkönyv
tár" elnevezés a "központ11 megjelöléssel szemben, ) Olyan központról van 
szó, melyet (nem tárolt, hanem mozgatott) anyagában a legnagyobb vál
tozatosság és színes ség, működésében a legnagyobb aktivitás és rugalmas
ság, minden korábbit meghaladó nyíltság, dinamika; nemcsak az uj irán
ti érzékenység, hanem annak tudatos keresése jellemez. (1-11)

Mindezek persze könnyen arra csábíthatnak, hogy az uj intézményben 
egyszerien egy továbbfejlesztett, korszerűsített könyvtárat lássunk, hi
szen ezek a funkciók és elvek - legalábbis mint célkitűzések - lényegé
ben a korszerű könyvtárakat is jellemzik. És könnyen felmerülhet az az 
ellenvetés is, hogy mindezek az AV-központok esetében is csupán csak 
elvek, célkitűzések, s más kérdés, hogy mi valósult meg azokból a gya
korlatban. További érv lehet az iskolai könyvtár és az AV-központ közti 
különbség elmosásában az is, hogy a nem-könyv jellegű információs esz
közök térhódítása az egész könyvtárügy fejlődésének általános jellemző
je. (12) Mégis az AV-központok tevékenységében tapasztalható (mennyisé
gi) változások hatására az a véleményem, hogy itt egy minőségileg is uj 
intézménnyel állunk szemben, s ennek a minőségileg újnak - valamiféle 
szakmai sovinizmustól gátolt - fel- és el nem ismerése, különösen szá
munkra, iskolai könyvtárosok számára lenne veszélyes, mert megnehezi- 
tené, hogy felnőjjünk az előttünk álló feladatokhoz...

Az a tény pedig, hogy az AV-eszközök könyvtári térhódításában a könyv
tárügy általános fejlődési tendenciáját kell felismernünk, véleményem sze
rint csak aláhúzza azt, hogy fokozott figyelmet kell szentelnünk az iskolai 
AV-központok kialakulásának, mert ebben a fejlődésben, úgy látszik, ép
pen az iskolai könyvtárügy átalakulása az iránymutató.

4. NÉHÁNY KONKRÉT PÉLDA. AZ AMERIKAI AV-KÖZPONTOK 
' C1 TANSZERKÖZ PONTOK*r) - ANGOL SZEMMEL

Európában - mint általában az oktatásügy egyéb változásaira - az ezirá- 
nyu amerikai kísérletekre is először Angliában figyeltek fel. (6, .13-14)
A kérdés legismertebb angol szakembere N. W. Beswick - úgy tűnik - nem 
érzéketlen, a fejlődés problémái iránt: természetesnek mondja, hogy az 
ókori agyagtábla és papirusztekercs (könyv)tárakat és az újkori nyomtatott 
könyv "tárait", az információs eszközök 20. századi forradalma nyomán, 
ujtipusu "tárak" váltsák fel, ahol a korszerű információs eszközök is he
lyet kapnak... Mégis tartózkodással, sőt szkepticizmussal közelíti meg 
a kérdést, s "objektív" tájékozódásának eleve elhatározott célja, hogy az 
amerikai információs ill. audio-vizuális eszközöket gyártó ipar "nyomá
sára" kialakult fejlődést kritikai vizsgálat tárgyává tegye. Bevallott szán
déka, hogy idejében felhívja angol kollégái figyelmét "az amerikai gyakor
lat gyermekbe ^gségeire"... "hogy az angol Iskolai Könyvtár-Szövetség 
(SLA) ezekből néhány tanulságot leszűrve, valamilyen tájékoztató vagy ké
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zikönyv formájában bocsássa azokat azon brit pedagógusok rendelkezésé
re, akik az amerikai példát szeretnék követni... " (6)

Álláspontja a 10-15 évvel korábbi amerikai ellenzék óvatosan kényelmes * 
állás foglalás ára emlékeztet, s megfogalmazása lépten-nyomon arról tanús
kodik, hogy nem jutott el a fejlődés belső szükségességének, az informá
ciós eszközök forradalma és az oktatásügy átalakulása közötti belső kap
csolatnak a felismeréséhez. (A fejlődésben az ipari érdekeltségek "nyo
másának" szerepét hangsúlyozza, túlzottan előtérbe állítja annak speciáli
san amerikai vonásait stb. ) A hűvös tartózkodást, vagy legjobb esetben 
tárgyilagos érdeklődést azonban a közvetlen élmények hatására egyre gyak
rabban váltja fel az őszinte elismerés, sót elképedés hangja: nEs attól, 
amit csinálnak, valamennyi brit látogatónak elakad a szava a bámulattól, 
még akkor is (és erre kell nekünk különösen figyelni!), ha nem vesszük 
figyelembe azokat a kiváltságos helyzetben lévő iskolákat, amelyek "testre- 
szabott" uj könyvtárépületeket tudnak építtetni,.. "

Az egész kísérletet talán túlzottan kívülről vizsgáló, de az európai (angol) 
viszonyokkal való összevetés alapján a lényeget olykor jól megragadó le
írásból itt csak a legjellemzőbb konkrétumokat emeljük ki, melyek talán 
számunkra is a legalkalmasabbak a kísérlet jelentőségének, sokoldalúsá
gának és a megoldás differenciált lehetőségeinek érzékeltetésére. Az el
ért eredmények bemutatása pedig ösztönzően hathat nálunk is, ahogy ez - 
minden késedelmeskedés ellenére - az angolszász nyelvterület iskolai 
könyvtárügyében tapasztalható.

Egy szerény példa: alsótagozatos középiskola (Madison, Wisconsin). A 
"Tanszerközpont" itt három egységből áll" az egyik a tanulófülkék (egy
személyes kutatók) sora, ahol a tanulók diafilmról, magnóról vagy hang
lemezről tájékozódnak témájukban. A másik egység ill. helyiség az esz
közök házi előállítására (diafilmek, hangszalagok másolására, programok 
összeállítására stb.) szolgál. A harmadik egység a szabadpolcos raktár, 
ahol az információs anyag - a hordozó jellegétől függetlenül szakok sze
rint csoportosítva található.

Hasonló szerényebb példa: elemi iskola (Hortonvilié, Wisconsin). Az uj 
iskola Tanszerközpontja 950 tanuló és 40 pedagógus ellátására készült, 
némileg hasonló szervezeti felépítéssel, de hat helyiséggel. Közülük a 
raktár 10 000 kötet könyv befogadására alkalmas, a szemináriumi szobák 
sora szolgál előadások, viták tartására.

A tanulságok szerint az ilyen gazdag és sokoldalú információs központ 
már az elemi iskolában is hasznos és szükséges, ha az iskola állni akar
ja a versenyt a köznapi élet információs áradatának szinességével és gaz- 
dagságával; a pedagógusok és a tanulók egyaránt mérhetetlenül sokat pro
fitálhatnak egy ilyen eszköztárból.

Az említett középiskolában pedig a korábbi külön intézmények egybeolvasz
tása nemcsak gazdaságosabbnak, hanem hatásfoknövelőnek is bizonyult.
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nA tanszerközpontban egybeolvad a könyvtár az au dió-vizuális osztályok
kal, és az intézményekkel együtt egybeolvad azok tisztviselői és techni
kusi személyzete is.. .. ennek az egybeolvadásnak az eredménye azonban 
több, mint a részek egyszerű összege..."

A Roosevelt Középiskola (Portland, Oregon) az uj feladatok régi (1922- 
bol való) épület keretei között való megoldására is példa. Az elavult, há
rom szárnyra tagolt épületben is megfelelően sikerült elhelyezni a Tan
szerközpont mindhárom egységét: a könyvtárat, a nyelvi oktató esz köz-köz
pontot és az Önálló tanulmányi központot (szabadpolcos raktározással és 
egyéni tanuló fülkékkel, melyek természetesen a nyelvi központban is van
nak).

Ez a Knapp-program egyik bemutató iskolájává vált 1 800 fő létszámú is
kola demonstrálja, hogy milyen előnyös a pedagógusok számára egy ilyen 
Tanszerközpont - 85 %-uk rendszeresen és intenziven használja! - de a 
tanár-tanuló kapcsolat elmélyítésének, a közös munkának is hatásos esz
köze lett; "sokan vállalkoztak arra, hogy szabad idejükben "tájékoztató 
munkát" is végezzenek... hogy segitségére legyenek a tanulóknak itteni 
munkájukban. "

A Knapp-program reprezentativ bemutató iskolája a Marcus Whitman 
Elemi Iskola (Richland, Washington). A 750 tanuló és 31 pedagógus ellá
tását biztositó központban a könyvállomány mellett 500 oktatófilmből, 300 
hanglemezből, sok térképből, földgömbből álló gyűjtemény elégiti ki az 
olvasók igényeit.

A Thomas A. Edison Elemi Iskola (Daly City, California) tanszerközpont
jának ellátottsága és működése egyaránt méltó az iskola névadójához, for
galma valószinüleg világrekordot jelent. Az iskola tanulóinak létszáma 
720, könyvanyagán kivül 700 oktatófilmmel, 1 000 rövidfilmmel, számta
lan vetítővel van ellátva. A különböző vállalatok (kiadók és gyárak) által 
az un. Discovery Project keretében létrehozott kísérleti intézmény "cél
ja az volt, hogy a lehető legszervesebb módon egyesítse az audio-vizuális 
eszközöket a meglévő könyvkészlettel". Teljes anyaga a Dewey-rendszer
ben van nyilvántartva, s az azonos témához tartozó, de különböző jellegű 
információs eszközöket a kartonok különböző szine jelzi.

A Központ forgalma elképesztő: egyetlen tanévben (1965/66) 41 026 könyv, 
6983 film és 4 935 rövidfilm! Ami nem kevesebbet jelent, mint hogy min
den tanulóra 80 könyv, 9 film és 7 rövidfilm használata esik. Külön ér
dekessége a központnak, hogy ezt a forgalmat a szülők bevonásával bo
nyolítja le. Figyelmet érdemelnek az itteni kísérletek egyéb érdekességei 
is: a gyerekeket már az első tanévben bevezetik a könyvtár használatába, 
s az egyszerű olvasás és az ABC sorrendjének megtanulását a katalógus
használat tanítása követi. Sőt még a Dewey-rendszerben való tájékozódás 
sem okoz problémát a gyerekeknek. A szülőket gyakran a gyerekek szer
vezik be a könyvtári munkába, sőt - mivel film-vetitő, filmet csak szülői 
jótállással lehet kölcsönözni - gyakran a könyvtári katalógusok használa
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tába is. Ha pedig a gyerek a kapott feladatokhoz kapcsolódó dia-képeket 
szóval még nem tudja leírni, le is rajzolhatja azt a munkanaplójába...
Mint N. W, Beswick megjegyzi - na pedagógusokat minden területen egye
nesen izgalomba hozták az elért eredmények... még saját oktató munká
juk eredményei is....M

Ezek után nem csoda, ha az az érzése az olvasónak, hogy a szkeptikus 
szerző egyszerűen ugratni akarja a következő megjegyzéssel: "Azért hoz
tam fel csak ilyen példákat a pompásan felszerelt... legkorszerűbb intéz
mények helyett (?!), mert helytelen lenne, ha az a vélemény alakulna ki... 
hogy a tanszerközpontok sikerének ti+ka az építészek és tervezők bőséges 
lehetőségeiben rejlik.. ." ( ! )

Ugyanis csak a fentieket követik a "jól felszerelt" központok, mint pl.
Los Banos (California), harminckét külön fülkével, ahol a diákok az el
mulasztott vagy meg nem értett órák anyagát magnóról bármikor és bár
mennyiszer lehallgathatják...

Ezek közül csak egy igazi amerikai méretű középiskola, az Oak Park 
and River Forest (Chicago) központját ismertetjük. (13) Tanuló lets zárna 
3 300, könyvtári állománya 44 000 kötet és 2 60 folyóirat (részben mikro
filmen) vagyis tanulónként 12 kötet. 12 könyvtárosa közül 7 diplomás. A 
nagy olvasóterem és az előadótermek mellett vannak kisebb szakolvasó- 
termek is a történelem, a nyelvek és a matematika-természettudományok 
számára, ahol a szemináriumokat is tartják. Itt helyezték el a korszerűbb 
taneszközöket, a magnókat, filmvetítőket, telexgépeket, az elektronikus 
számítógépet és az IBM rendszerű kártyalyukasztót... Az elektronikusan 
felszerelt kutatótermekre 2, 5 milliót fordítottak (ami egyébként meghalad
ja az egész Knapp-program, összegét). A kísérleti központ elsősorban az 
AV-központok továbbfejlesztési lehetőségeinek, hatásfokának, működésének 
tanulmányozását szolgálja. A tanárok és tanulók helyben (pl. telexen) már 
csaknem minden tartalmú és formájú információt megkaphatnak, s követ
kező lépésként azt tervezik, hogy mindezt telefonon a lakásukra is közve
títik. Es ami a leglényegesebb: mindez nemcsak a kiemelkedő és az átla
gos, hanem a leggyengébb tanulóknak is a rendelkezésére áll - az előbbiek 
számára gyorsabb előrehaladást, az utóbbiaknak lemaradásuk behozását 
biztosítva.

Szeretnénk, ha a fenti, s szándékosan nem szaporított, szélsőséges példa 
nem homályositaná el az előzőek jelentőségét, amelyeken keresztül, azt 
hisszük, világosan sikerült bemutatni a központok sokrétű tevékenysége 
mellett is egyértelmű funkcióját, vagyis azt, hogy "teljes tanszerellátó 
(információs) szolgálatot biztosítsanak mind a pedagógusok, mind a tanu
lók számára". (13)

A központ a pedagógus számára helyben és egy helyen nyújt mindent, ami
re szüksége van munkájához, amit kivan. De nem kevésbé fontos a köz
pont a tanuló számára sem: A modern hírközlési eszközök a technikai tár
sadalomban "A gyermekek életének mindennapos velejárói", alkalmazásuk,
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felhasználásuk a tanulás és ismeretszerzés folyamatában tehát a mai pe
dagógia nélkülözhetetlen ösztönző eszközévé vált - ha az iskola egyáltalán 
állni akarja a versenyt az élet információáradatának hatásával, szélessé
gével. (8)

A könyvtárosok érdeklődésére különösen számot tarthat mindaz, ami ezek
ből a kísérletekből a könyv szerepével kapcsolatban kiderült: a könyv - bár
mennyire is fontos és nélkülözhetetlen eszköz marad pl. a nyelvtanulásban, 
az irodalom megismerésében - nem pótolhatja sem az idegen nelvü okta
tó kiejtését, sem a jó előadóművész hangját, s illusztrációi sem verse
nyezhetnek a mozgóképpel. Ennek ellenére - s ezt a már régi s általá
nossá vált megállapitást számos felmérés, beszámoló igazolja - az AV- 
eszközök használata a szellemi érdeklődés felkeltésével, valamilyen irá
nyú elmélyítésével - az olvasási kedvet, a könyvek használatát is fokoz
za. (Ennek egyébként mi is tanúi lehettünk a TV-filmek által kiváltott 
olvasási láz alapján. )

Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy a feladatok sokrétűségének és a helyi 
körülmények változatosságának megfelelően a megoldási lehetőségek is igen 
változatosak, rugalmasak lehetnek. így pl. a távolibb, elmaradottabb he
lyeken, a kisebb iskolákban a tanszerközpontokat a mi bibliobuszunkhoz 
hasonló "mozgó tanszerközpontok" üzembe állitásával valósítják meg, ami 
a technika vivmáryait - bár szerényebb keretek között - de a legtávolab
bi helyekre is eljuttathatja.

Az amerikai kisérlet ismertetésében szándékosan támaszkodtunk elsősor
ban a "tárgyilagos" és kívülálló angol tudósításokra, s csak a minden ér
tékeléstől mentes adat- és tényközlésben használtuk az amerikai forráso
kat. ügy véltük hasznosabb lesz a probléma ilyen higgadtabb hangvételű 
megközeütése. Várakozásunkkal ellentétben azonban az angol tárgyilagos
ság álobjektivitásnak, sót konzervatív óvatos kodásnak, a kívülállás pedig 
információ-torzitó hatásúnak bizonyult. N. W. Beswick tájékoztatásainak 
ellentmondásossága, belső feszültsége több Írásának egybevetése után még 
az egyes cikkeken belül is szembeötlővé váük. De még nagyobb az ellen
tét az élményszerü, információ gazdag helyszíni tudósítások, (6, 13) és az 
üres általánosítások színvonalára emelt otthoni "tanulságösszegezés" között.
A szer zó itt korábbi megállapítása ellenére, mely szerint az uj intézmény 
"több, mint a részek összege" - nem tudni, hogy inkább az angol konzerva
tivizmusnak, vagy a könyvtárosi sovinizmusnak téve engedményeket - ameny- 
nyire lehet, igyekszik elmosni a különbséget a régi és az uj között. (14)

De végül is éppen ezért időztünk annyit, a rendelkezésre álló számos for
rás közül, éppen ennél az angol szerzőnél, tájékoztatásának belső ellent
mondásosságát nem eltompitva, hanem éppen kiemelve, hogy az olvasó e 
belső feszültség hatására valóban végiggondolja - nem feledkezve meg a 
József Attila intésről - a felvetett gondolatokat: az adatok és tények követ
kezményeit, a problémában rejlő lehetőségeket és feladatokat.
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Beswick interpretációja ugyanis nemcsak mint konzervativ magatartás ti
pikus, hanem mint könyvtárosi szemlélet is kívülálló és egyoldalú. Az 
A V -eszközök problémája pedig csak belülről, az iskola- ill. oktatásügy 
egészének átalakulása felöl érthető meg. Ezért kell az első tekintetre 
annyira megtévesztően teljes értékű könyvtárosi megközelítés mellett, az 
átalakulás sodrában élő, abban részt vevő sót azt elóbbrevivó amerikai 
pedagógus-könyvtáros szakemberek tájékoztatását is igénybe vennünk. A 
téma ilyen - lényegileg pedagógiai-oktatásügyi - megközelítése azonban 
messze túllépné a rendelkezésünkre álló kereteket. (15)

Befejezésül azonban - ha csak egyetlen bekezdés erejéig is - mégis utal
nunk kell a legfontosabb pedagógiai vonatkozásra: az AV-központok szak
embereinek képzésére. Mert az ismertetett változás következményei el
sősorban a pedagógusképzésben, az egyetemeken és főiskolákon jelentkez
nek majd. Ezek M könyvtár ainak11 (AV-köz pontjainak) kell legelőször ilyen 
kísérleti laboratóriummá válniok, hogy a pedagógusképzés minél több ilyen 
ujtipusu szakembert, az iskolai könyvtárügy egészét átalakító pedagógust, 
tudjon kibocsájtani. (16, 17)
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