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Az amerikai nagyvárosi központi könyvtárépületek 
tervezésében mutatkozó fejlődés

Harry N. PETERSON

A tanulmány, melynek szövegéről a SALLAI István által 
készített tömörítést közöljük, "Developments in the plan
ning of main library buildings" címmel jelent meg (Lib
rary Trends, 20. voL 1971-72. 4. no. 693-741. p, ).

A központi könyvtárak iránti követelményeket a szolgálat természete és 
mérete határozza meg, amit az ellátandó terület lélekszáma, művelődési 
színvonala stb. alapján állapítanak meg. A könyvtár nem pusztán épület, 
hanem szolgáltatások szervezete. A meghatározott közösség számára vég
zendő szolgáltatások határozzák meg az épületet, az építési terv tehát 
nem lehet szabvány.

A városiasodás nagy könyvtárak létrehozását igényli a városközpontokban, 
akkor is, ha maguknak a központoknak a lélekszáma csökken. Ezek egé
szítik ki ugyanis a helyi (kerületi és fiók) könyvtárak szolgáltatásait.

Â könyvtárak régen csupán városuk számára működtek, most megyei, vi
lágvárosi, vagy regionális rendszerek részeivé váltak. Ezért az uj köz
ponti könyvtárak tervezése szélesebbkörü szolgálat megszervezését követe
li meg, s ma már külön szakembert kíván. Ezek a szakemberek számos
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elemzést végeztek (ezekre a cikk számos példát hoz). Egy uj könyvtár 
létrehozása alkalmával azonban a szolgáltatásokat, a célokat, az eszközö
ket stb. magukba foglaló elemzések nem pótolják az írott programot.

E programnak tartalmaznia kell: 1. a 20 évre előrelátható szolgáltatások 
leírását; 2. a könyvtári állomány mennyiségét; 3. a szakrészlegek szer
vezetét; 4. személyzetét; 5. a bútorzat és felszerelés jegyzékét; 6. az 
alapterületet, együtt és helyiségenként, 7. a helyiségek egymáshoz való 
kapcsolatát; 8. a tervnek azokat a vonatkozásait, amelyek a működés költ
ségeit, a szolgálat hatékonyságát érintik. A program minden, bármely 
méretű és feladatkörű könyvtár sikeres működésének alapja.

A tervezési folyamat legfontosabb állomása a könyvtár helyének kijelölé
se, Az épület legyen a városközpont kereskedelmi és hivatali övezetének 
szivében. A könyvtár egy nyilvános szolgálat ’’telephelye" és nem "műem
lék”. Kényelmes megközelítése ugyanolyan fontos, mint egy hivatalé vagy 
üzleté. Inkább az épületköltséggel kell takarékoskodni, mintsem a telek 
árával.

A központba helyezés a következő megfontolásokon alapszik: - A könyvtár 
a népesség lehető legnagyobb számát fogadja be, s mivel a tájékoztató 
szolgálat jelentősége állandóan no, nagy figyelmet kell szentelni a felnőtt 
olvasóknak, akik szempontjából az elhelyezés, a jó beosztás és a vonzó 
megjelenés fontos tényezők. A parkírozást mindenképpen meg kell oldani, 
esetleg az épület alatti parkolóhely révén. Bár ismert jelenség, hogy a 
lakosság kiköltözik a külső városrészekbe, ugyanakkor azonban a városok 
százaiban megújulnak a központi kereskedonegyedek és a városközpontba 
való visszaköltö zés is megindult, A városközpont az üzleti, a bank és a 
hivatali tevékenység fo helye, következésképpen ez vonzza a lakosság leg
nagyobb számát. Egyre több gondot fordítanak a városközpont parkirozási 
problémáinak megoldására. A könyvtárnak mindenképpen ott kell fenntar
tania szolgálatát, ahol a legtöbb ember összegyűlik. Ezért a vezető könyv
tár helye a városközpontban van, A városközpontok csak ott hanyatlanak, 
ahol egyáltalán nem készültek ujrafejlesztési programok, ill. ehhez hiá
nyoznak a pénzügyi alapok.

A számítógépeknek is nagy hatása van a közművelődési könyvtár központi 
szolgálatára. A számitógép jelentősen átalakítja a könyvtár működését, az 
adatokat géppel tárolják, a dokumentumok számára uj kezelési rendszer 
alakul ki, a katalógusokat gépi utón állítják elő, az információkat adatbank 
szolgáltatja, a másolatok gyors továbbítása telekommunikációs eszközök ut
ján történik. Az általános technikai fejlődés is indokolja tehát, miért kell 
nagy központi könyvtár a nagyvárosokban.

A tervezők azonban azt is látják, hogy a következő félszázadban is szük
ség lesz rá, hogy az olvasók személyesen és közvetlenül hozzáférjenek a 
könyvtárak anyagához.
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A legtöbb régi könyvtárépület valójában gyengén tervezett épület volt: a- 
helyett, hogy a funkcionális követelményeknek felelt volna még, pöffesz- 
kedo műemléknek akart látszani. Tér pazarló volt, drága, nehezen világít
ható és fűthető, nagy volt a személyzeti igénye, működése mégsem volt 
eleg hatékony, és alkalmatlan volt э bővítésre. A modern könyvtárépület 
az ALA megfogalmazása szerint olyan kell hogy legyen, hogy kifejezze a 
könyvtári szolgálat szellemét, s a közösséget szinte kényszerítőén hívja 
belépésre, olvasásra, tanulásra. Funkcionális szempontból érje el a tö
kélyt, a szépséget pedig a legjobb építészeti eredmények felhasználása 
révén keresse.

A legutóbbi évtized könyvtári tervezésén erősen érezhető más épületek 
építészeti befolyása. Ezek között van az építészet un. "brutális" irányza
tának érvényesülése - azaz olyan épület, amelynek alapanyaga csaknem 
egészében nyers beton, és amelyben a (tégla) falazás szerkezeti sajátos
ságai is hangsúlyt kapnak. Ez a hatás azonban ezideig csupán a közepes 
vagy kis városokat érte. A legtöbb nagy városi könyvtár a kereskedelmi 
es középületekben látható mintákat követi. Az alkalmazott anyagok között 
a hagyományosak mellett (gránit, márvány, mészkő, tégla, beton stb. ) az 
aluminium, valamint az üveg tör előre. Sokszor használnak bronzüveget 
(bronzeglass), amely esztétikai hatása mellett csökkenti a besugárzó hót 
®s a vakító fényt is.

Az ALA előírások hangsúlyozzák, hogy a bejáratot az utca szintjén kell 
elhelyezni. E téren a visszafejlődésre is vannak példák: viszonylag uj 
könyvtárakban is bejárati lépcsőket alkalmaznak - a gyengék és rokkantak 
rovására. A csökkent mozgásképességnek és rokkantak száma az USA-ban 
22 millió körül van, a lakosság 10 %-a pedig 65 év feletti. Mégis megle
pően kevés központi könyvtárban alkalmaznak automatikusan nyíló ajtókat.

Â  könyvtárak csaknem kivétel nélkül téglalap alakúak. A flexibilis terve
zés elvei szerint a könyvtár belső terében-a fix tartófalakat minimumra 
csökkentik. A lépcsőket, lifteket, a vízvezeték, fűtés és légkondicionálás 
csöveit úgy telepitik, hogy a flexibilitást ne gátolják. A nagy terek ellen
őrzésére viszonylag kevés személyzetet alkalmaznak, ezt a flexibilis ter
vezés teszi lehetővé és különösen a szakrészleges szervezetben nagy a je
lentősége.

Bár a jelen könyvtárai flexibilis tervezésüek, sokat terveztek 610 kg/m2 
terhelésre, ami kétsoros állványok esetén ijesztően kevés. A flexibilitás 
legnagyobb gátjai a galériák. A moduláris tervezés újra és újra bebizo
nyította, hogy a galéria nem kívánatos. Aránytalanul növeli a beruházás 

felesleges légterek miatt) és a fenntartás (fűtés és légkondicionálás) 
költségeit. Az öregek és rokkantak számára odavezető lift nélkül szinte 
használhatatlanok, de a személyzetnek sem kellemes a lépcsőzés.

Néhány épület túlságosan is nagy szabad lépcsó'vel rendelkezik. Ha a lép
cső rosszul van elhelyezve, csökkenti a flexibilitást, nehezíti az ellenor- 
Zes megszervezését. Előnyös a lépcsőt az épület szivébe helyezni, a lif
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tekkel és egyéb nem flexibilis elemekkel együtt. A Hexibilitásra káros a 
rosszul telepitett előadóterem vagy belső udvar is. Szemmellátható irány
zat a mozgólépcsők alkalmazása. Elhelyezésükre az előbb említettek vonat
koznak.

A  cikk hangsúlyozza a megfelelő ellenőrzést. A legtöbb mai könyvtárban 
a kölcsönzőpult a kijárat közelében van. Néhány esetben elektronikus el
lenőrzést is alkalmaznak. A vészkijáratok rendszerint vész csengőkkel van
nak ellátva. Az olvasói liftek, lépcsők, mozgólépcsők úgy telepítendők, 
bogy jól ellenőrizhetők legyenek. A zavartalan működés fontos része a 
forgalom helyes megtervezése. Az olvasóknak simán kell eljutniok az át
vevő pulthoz, onnan a tájékoztató asztalokhoz, a katalógushoz, majd a 
földszinten a nyilvános szolgálathoz, vagy a lifthez ill. lépcsőhöz. Bár a 
folyosókat a minimumra kell tervezni, az olvasó zavar nélkül és gyorsan 
érje el a keresett szolgálatot. Az olvasói tereken ne vezessenek át for
galmi vonalak. A legforgalmasabb részlegek legyenek a földszinten, azok 
a részek pedig, amelyek várhatólag gyorsabban fejlődnek, a majdan bővít
hető épületrészbe kerüljenek, s ne zárt területre. Az uj könyvtárak leg
többjét éppen ezért a vízszintes vagy a függőleges irányú bővités lehető
ségével tervezték. Az ezzel járó többletköltség ugyanis az eredeti beruhá
zási összeg alacsony százaléka.

A legtöbb épület világitása kitűnő, kivételek a régi épületek, ahol a fény
értékek hihetetlenül alacsonyak (az olvasói és a könyvkiválasztó terekben 
323 lux, a .’raktárakban 161, az üzemi területeken 54-108). Az irányzat: 
1000 lux az olvasóterekben.

A belső tervezésben a szinek használata fokozódik, hangsúlyt kap a szin- 
dinamika. Hangtompító hatása és gazdaságos kezelése miatt gyakran sző- 
nyegpadlót alkalmaznak. Jóformán mindegyik könyvtárban található egy 
vagy több, klubfotelekkel, pamlagokkal, szőnyegekkel berendezett helyiség, 
amely otthonos környezetet biztosit. Figyelmet szentelnek az audiovizuális 
eszközökre, és anyagokra; ugyanakkor, bár számos könyvtárban található 
a gépi adatfeldolgozás valamilyen formája, kevés készült fel az informá
ció gépi visszakeresésére.

A jelen cikk számos, az utolsó 10 évben épült központi könyvtár tapaszta
latát foglalja magába, tervezésben való részvétel, látogatás, tervfelülvizs
gálat, építészeti leirások alapján. Az adatgyűjtéshez a 250 000 lakosú és 
ennél nagyobb városok központi könyvtárainak igazgatóihoz intézett kérdőiv 
is hozzájárult. (A válaszokat a cikk függeléke tartalmazza. )

A cikk több példát hoz arra is, hogy a tervezéskor mutatkozó rövidlátó 
takarékoskodás következtében milyen "büntetést" kellett fizetni a későbbi 
többletkiadásokkal. Nem ajánlja sem egyes részek kitelepítését távolabbi 
épületbe, mert az növeli a személyzeti gondokat és a működés költségeit, 
sem a részenkénti, fokonkénti bővítést, mert ez minden alkalommal sok 
átszervezést követel meg. Sokkal előnyösebb egyszerre megoldani a bőví
tést emeletráépítéssel vagy toldaléképülettel.
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Az építésszel történő konzultációk elmulasztásából számos súlyos hiba 
szármázik (pl. az ellenőrzés fogyatékossága, felesleges bejáratok, olvasói 
terek hiánya az utca szintjén, közönség számára szánt liftek szétszórása, 
ill. bevezetése olvasói terekbe, ellenőrzési pont nélkül).

Az igazgatók jelentéseiből számos javaslat bontakozik ki: Az előadóterem 
forgalma ne zavarja az olvasó forgalmat (azaz ne legyen annak terében); 
ne használjunk túl sok üvegfalat, a túlságos nagy besugárzás miatt; az 
olvasói pihenőhelyek a régi gyakorlattal (mezzaninon voltak) szemben a 
földszintre helyezendók; automatikus bejárati ajtók rendszeresitendók; 
automatikus, pénzbedobásos sokszorosítókat kell beállítani az olvasói tér
be; a nyilvántartási övezet a földszintre helyezendő. Több hivatali helyi
seget a jelenleginél, több parkolóhelyet. Légkondicionálás: jobb két kis 
berendezés, mint egy nagy, kevésbé gazdaságos, de biztonságos, A lég
kondicionál ó berendezés vezetékeit a könnyű javítás érdekében hozzáfér
hetőbbé kell tenni.

Befejezésül a szerző arról a tapasztalatáról számol be, hogy mindazok 
a követelmények, amelyeket cikke támaszt, általában olyan épületekben 
valósultak meg összességükben, ahol a könyvtáros és az építész között 
megvolt a jó együttműködés.

x

A cikk függeléke 16 uj és 3 kibővített (átalakított) könyvtárépület igen 
részletes adatait tartalmazza: a városoknak és a könyvtár által ellátott 
környéknek a lakossága; az épület telke és fekvése, alapterülete; építé
sének és berendezésének költségei; az elhelyezhető könyvek, ill. az ol
vasói ülőhelyek száma; az épület formája és anyaga, bővítési lehetőség, 
a födémek teherbírása; az olvasók ellenőrzésének megoldása; világítás, 
szellőztetés, padló, faburkolat; adatfeldolgozó és egyéb gépi berendezé
sek; stb.

A vizsgált könyvtárak méreteinek érzékeltetése, az összehasonlítás lehe
tővé tétele céljából közöljük az uj könyvtárak legfontosabb paramétereit.
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A könyvtár neve

Akron Public Library

Buffalo and Erie County 
Public Library

P# L. of Cincinnati and 
Hamilton County

Dayton and Montgomery 
County P# L.

District of Columbia P. L.

Kansas City P. L.

Minneapolis P. L.

P. L. of Nashville and 
Davidson County

New Orleans P. L.

Norfolk P. L.

Queens Borough P. L.

San Antonio P. L,

San Diego P, L,

Tampa P. L.

Tulsa City-County 
Library System

Wichita Pe L.

A város 
(a régió) 
lakossága

A könyvtár 
alapterülete 

(m2)

Elhelyezhető 
kötetek olvasók

275
(156

425
486)

13 800 800 000 445

462 
(1 113

768
494)

37 386 2 072 000 830

452
(924

524
018)

16 300 1 650 000 468

243
(606

601
148)

11 800 750 000 468

756 510 34 000 1 500 000 900

507 08 7 15 400 ?

434 
(1 800

400
000)

25 000 1 600 000 800

(447 877) 6 500 480 000 300

593 471 13 700 1 050 000 ?

3 07 951 7 100 350 000 300

(1 973 708) 18 200 860 000 1000

654
(830

153
460)

9 300 500 000 400

696 
(1 354

769
854)

13 450 750 000 462

277 
( 490

767
265)

11 700 500 000 328

331 
( 423

638
580)

12 600 510 000 1000

276
(347

554
928)

10 400 500 000 427
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