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AZ AMERIKAI KÖNYVTÁRAK ÉS A TÖMEGKULTÚRA

A Drexel Library Quarterly tematikus számának (16.vol. 1980. 3.no.: Popular 
culture and libraries. Ed. WIEGAND, W. A.) írásai alapján ( R. В.,
Cooper, В. L., Fiore, J., Schroeder, J. K., Schurk, W. L. -  1 2 -7 2 .p.) 
UZSOKI ANDREA szemléje.

Elit vagy tömegkultúra — Henry James vagy Mark Twain?

A kultúra fogalomköre rendkívül heterogén, nagyon sokféle és gyakran egymásnak 
ellentmondó elemet tartalmaz. Az elemek minőségi jellemzői, strukturális kapcsolataik és 
még számos csoportképző ismérv alapján a kultúrát részeire, alcsoportokra lehet — és 
szokták is — bontani. Nem újkeletű az a felosztás, mely megkülönböztet elit és tömeg- 
kultúrát, illetve a kultúrának ezt a két vetületét élesen elkülöníti egymástól. A problé
mával foglalkozó szakirodalom azt jelzi, hogy az Amerikai Egyesült Államokban jelenleg 
is heves viták folynak arról, létjogosult-e a csoportosításnak ez a módja. Több elismert 
szakember is azon a véleményen van, hogy nem.

Mielőtt azonban rátérnénk a részletekre, meg kell határoznunk, mit is értenek az 
Amerikai Egyesült Államokban a tömegkultúra fogalmán. A magyar és az angol terminus 
technicus nem teljes mértékben fedi egymást, az amerikai tömegkultúra (public culture) 
fogalma némileg eltér ennek magyar megfelelőjétől. Szószerinti fordítása „népszerű kultú
ra” vagy „közkultúra” lehetne. Nyelvünkben a tömegkultúra fogalomhoz elkerülhetetle
nül kapcsolódik bizonyos pejoratív értelmezés, az amerikai szóhasználat ezt nem 
tartalmazza.

Meglehetősen nehéz feladat meghatározni ezt a szókombinációt, mivel a tömegkul
túra bármelyik definíciójának mind magát a tevékenységet, mind annak termékét 
magában kell foglalnia. A könyvtáros számára természetesen az utóbbi a lényeges. Az 
amerikai Tömegkultúra Egyesület (Popular Culture Association) azokat az — akár 
művészi, akár kommersz — produktumokat sorolja a tömegkultúra körébe, amelyeket 
alkotóik tömegfogyasztásra szántak, illetve amelyek a sajtón, a filmművészeten, a televí
zión és a rádión, a képregényeken és a hirdetéseken stb. keresztül tükrözik az amerikai 
társadalom által általánosan elfogadott értékrendszereket, gondolkodásmódokat, maga
tartásformákat.

A tömegkultúra ilyen módon való értelmezéséből keletkezett az a nézet, hogy 
a tömegkultúra nem az elit kultúra ellenpólusát jelenti, sőt tulajdonképpen az elit kultúra 
körének kiszélesedése. A tömegkultúra tehát mindennapi életünk mintegy tükörképeként
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jelenik meg, kifejezésre juttatja azt a módot, ahogyan dolgozunk, pihenünk és szórako
zunk: magában foglalja étkezési szokásainkat, lakáskultúránkat stb., és általában — bár 
nem szükségszerűen — a gyors információközlő képességgel rendelkező tömegkommuni
kációs eszközök közvetítésével áramlik a fogyasztókhoz.

Ez az újraértelmezés egyben azt is jelenti, hogy mindenfajta művészi munka tulaj
donképpen csak fokozatokban különbözik egymástól. Tételezzük fel, hogy a művészet 
egy olyan kontinuum mentén helyezkedik el, amelyet a következőképpen jellemezhe
tünk: vegyünk egy vízszintesen fekvő, lapított ellipszist, amelynek a jobb oldalán helyez
kedik el a népművészet (folk art), bal oldalán pedig — mind politikailag, mind a kreativi
tás szempontjából — az ún. komoly művészet (serious art). A kettő között található 
a népszerű művészet (public art). Természetesen a kategóriák között nem húzhatunk éles 
határvonalakat, mivel vannak egymást átfedő területek. Az ellipszis formájából követke
zik, hogy a népszerű művészet tartományában található mind a legtöbb rossz, mind 
a legtöbb jó alkotás, mivel e területen belül történik a legtöbb művészi próbálkozás is.

Az új álláspont képviselői szerint — a tömegkultúrát a népszerű művészetre vetít
ve — az a felfogás, amely a népszerű művészetet azzal akarja megbélyegezni, hogy nem 
hoz létre értéket, téves, ugyanis ez nem törvényszerű. Ezt akarja alátámasztani az a meg
állapítás is, mely szerint Mark Twain Huckleberry Finn-jét mindig is többen fogják elol
vasni, mint pl. Henry James Az amerikai c. művét. Azzal érvelnek továbbá, hogy az ún. 
szórakoztató művek óriási vonzáskörének az a titka, hogy mindannyian — valamilyen 
módon — elkerülhetetlenül kapcsolatba kerülünk velük, és ebből a szempontból az eszté
tikai érték irreleváns. Jó, ha jelen van, de nem feltétlenül szükséges. A népszerű művésze
ten keresztül a tömegkultúra távlati célját is megpróbálják meghatározni. Ez pedig: egye
síteni ill. újraegyesíteni a társadalom tagjait egy olyan közösségbe, amely egy kicsit az 
osztály, műveltség stb. szerinti elkülönülés előtti idők közösségére hasonlítana. Itt ismét 
hangsúlyozzák a tömegkommunikációs eszközök szerepét, ezek közül is elsősorban a tele
vízióét, mivel az a leguniverzálisabb. Egyben kiemelik a történetileg ősibb orális közlés 
elsődlegességét szemben az írott kultúrával.

A könyvtár a tömegkultúra új definíciójának tükrében

Amerikában jelenleg az a kultúrális forradalom zajlik, amely az 1960-as években 
kapott lendületet és amelynek intenzitása az 1970-es években sem csökkent. Ez a forra
dalom a kultúra egész területén kifejti hatását, így ennek keretében a könyvtár fogalmá
nak újraértelmezése is szükségessé vált.

A magát demokratikus országnak tartó Egyesült Államokban még ma is sok helyütt 
az arisztokratikus szellem az uralkodó. így van ez az oktatás-nevelés és így a könyvtáros
képzés terén is. Gyakran hangoztatják ugyan Amerika nagy demokratáinak nézeteit, elő
fordul azonban, hogy nem a megfelelő idézeteket választják ki. Ki tagadhatná pl., hogy 
manapság már kissé elavult Emerson kortársának és barátjának, Thomas Carlyle-nak az az 
állítása, miszerint a könyvtár nem több mint az odaillő könyvek gyűjteménye.
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A könyvek beszerzésének az a helytelen gyakorlata alakult ki, hogy túlságosan is 
figyelembe vették az elit kultúra sznob megnyilvánulásait. Jól jellemzi ezt a Metthew 
Arnold (XIX. századi költő és esszéíró) tollából származó kultúra-definíció, amely szerint 
a kultúra: Megismerni a legjobbat abból, amit eddig a világon mondtak és gondoltak.

Hagyományos értelemben a könyvtár arra való, hogy raktározza ill. közreadja az 
írott vagy nyomtatott tudást. Ez a meghatározás — érthető módon — tükrözi azt, hogy 
történetileg az írott, majd a nyomtatott szöveg volt az információ rögzítésének elsődleges 
eszköze. Az emberiség azonban — a technikai fejlődés adta lehetőségeket kihasználva — 
fokozatosan a kommunikáció más közvetítőit is igénybe veszi. A könyvtárnak ma már az 
is feladata, hogy a hagyományos dokumentumok mellett az új technika által felkínált 
információ-források gyűjtésére, tárolására és közreadására is gondot fordítson. Ebből 
a szemszögből vizsgálva a könyvtár funkciója megegyezik egy olyan adatbankéval, amely 
az összes információt — vagy legalábbis az összegyűjthető információkat — tartalmazza.

Az 1930-as évek óta az amerikai könyvtárak egyre inkább megpróbálnak eleget 
tenni az új követelményeknek, ami azt is jelenti, hogy a könyvtárosok lassan felhagynak 
azzal a szemlélettel, amely szerint csak az ún. elit kultúra körébe tartozó műveket kell 
gyűjteni; ma már a polcokon egyre nagyobb számban találhatók aktuális bestseller-ek és 
detektívregények, western és sci-fi irodalom is. Miért van szükség erre a szemléletbeli 
változásra? A témával foglalkozó amerikai szakemberek álláspontját röviden a következő
képpen fogalmazhatjuk meg:

A mai ember általános művelődési igényeinek kielégítéséhez feltétlenül szükség van 
arra, hogy korlátlan mennyiségű információ birtokába juthasson. Ezen igények valóra 
váltásában elsősorban a könyvtár segíthet, mégpedig úgy, ha az információk olyan megbíz
ható és elsődleges forrásává válik, olyan „információ-tárrá”, amely mindenfajta informá
ció iránti keresletnek képes kínálatot biztosítani, hiszen a könyvtár információt-közlő 
funkcióját úgy is lehet értelmezni, mint olyan duális koncepciót, amely a szerzeményezés 
és az olvasói szükségletek funkcionális tervezésére vonatkozik. Ahhoz, hogy a könyvtár 
a feladatoknak eleget tudjon tenni, az előbb említett két tényezőnek szoros korrelációban 
kell lenni egymással. Amennyiben pedig mindent átfogó, széles körű információs szolgál
tatásra törekszünk, flexibilis, energikus, kreatív könyvtárosi szemléletre van szükség. Nap 
mint nap beszélünk a permanens nevelésről, a permanens önképzésről. A gyakorlati meg
valósításnak viszont egyik előfeltétele olyan könyvtárak létrehozása, amelyek a dokumen
tumok lehető legszélesebb választékát nyújtják.

Mit kell tehát beszerezni? Számos konferencián felvetődött már a kérdés, hogy a 
könyvtáraknak mit kell megmenteniük a jövő számára. Még sürgetőbb megoldásra vár az 
a feladat, mely így hangzik: mit kínáljunk a jelenlegi olvasók számára? Természetesen van
nak olyan alapvető szolgáltatások, amelyeket mind a jelen, mind a jövő könyvtári közön
sége részére biztosítani kell. Ma is szükség van és a jövőben is szükség lesz arra, hogy bizo
nyos könyvtárak gyűjteményében a hagyományos dokumentumokon kívül megtalálhatók 
legyenek az egyoldalas nyomtatványok, ponyvaregények, szakácskönyvek, filléres regé
nyek és képregények épp úgy, mint a képeslapok, étlapok, nudista magazinok, gyufacim- 
kék, főiskolai évkönyvek, végrendeletek, leltárkönyvek és még sok más dokumentum; 
minden, ami a hétköznapi életben, a világban való eligazodáshoz segítségül szolgálhat.
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Kooperáció a könyvtárosképzés érdekében

Az Amerikai Egyesült Államok felsőoktatási könyvtáraira nem jellemző a hagyomá
nyos tananyag irodalmának témakörén kívül eső dokumentumok gyűjtése. Azon kevés 
felsőoktatási könyvtár közül, amelyek a tömegkultúra körébe tartozó információhordo
zók beszerzésével és megőrzésével is foglalkoznak, kettőt érdemes talán megemlíteni. 
Az egyik — mely az első és egyben a legnagyobb — az 1969-ben megnyitott Bowling 
Green Állami Egyetem könyvtára, a másik a Michigani Állami Egyetem könyvtára, ahol 
szintén az 1960-as évek vége felé kezdték gyűjteni a népszerű irodalmat és a témára vonat
kozó kritikai műveket. Ez utóbbi az ún. Nye gyűjtemény, melyet annak szellemi atyjáról, 
az egyetem angol tanszékének professzoráról, Russel В. Nye-ról neveztek el. Példa tehát 
van már, a kezdeményezés azonban nehezen talált és talál ma is követőre.

Bár több mint 15 év telt el azóta, hogy a tömegkultúra vizsgálata hírnevet és függet
len egzisztenciát vívott ki magának az Egyesült Államokban, még manapság is nehezen 
hódít teret az a nézet, hogy a népszerű irodalomnak a felsőoktatási intézmények könyv
táraiban is helye van. Természetesen ezeknek a könyvtáraknak elsődleges feladata az, 
hogy típusuknak megfelelő anyagokat gyűjtsenek. Kívánatos lenne azonban — mondják 
az amerikai könyvtárügyi szakértők — hogy az ilyen típusú könyvtárak is preferáljanak 
valamilyen más gyűjtési területet is az intézmény aktuális tevékenységének megfelelően, 
figyelembe véve pl. az érdekelt fakultásokat. Érthető módon szó sincs arról, hogy a felső- 
oktatási könyvtáraknak a népszerű dokumentumok egész körét gyűjteníük kellene, hiszen 
erre nincs szükség, elég, ha néhány széles gyűjtőkörű könyvtár foglalkozik ezek beszer
zésével.

Az elmúlt tíz év amerikai szakirodaimában viszonylag alig-alig találni olyan publi
kációt, amely a népszerű művek kritikai elemzésével foglalkozna. A könyvtárosképző 
intézmények közül is csak kettőben indítottak eddig ilyen jellegű kurzust. A felsőoktatási 
könyvtárosképző intézmények könyvtárainak állománya is általában csak a hagyományos 
tananyag szükségleteit elégíti ki. Mindezt pedig kevésnek tartják az oktatók ahhoz, hogy 
a leendő könyvtárost olyan szemléletre neveljék, mely alapján képes lesz figyelembe 
venni az aktuális eseményeket, a divatot, készen áll majd arra, hogy mindig mindenről 
információval szolgáljon, a legújabb rock együttesektől kezdve az elfogadható öltözkö
désig. Többen vannak azon a véleményen, hogy a könyvtárosképzés gondjain sokat 
segíthetnének a közművelődési könyvtárak. Ezeknek a könyvtáraknak ugyanis ahhoz, 
hogy olvasóik igényeit kielégíthessék, nagy mennyiségben kell gyűjteníük — a „klassziku
sok'’ mellett — a „könnyű fajsúlyú” irodalmat is. így nemcsak az átlag olvasók többségére 
jellemző igényeknek felelnek meg, hanem a könyvtárosképző intézmények tömegkultúrá
ra szakosodott hallgatói számára is biztosíthatják az alapvető irodalmat. Ez a készlet 
azonban csak az elsődleges forrásokat jelenti, mivel kizárólag a legnagyobb amerikai köz- 
művelődési könyvtárak törekszenek teljes gyűjteményre, a legtöbb helyen az a gyakorlat, 
hogy a témával foglalkozó kritikai elemzéseket, a másodirodalmat egyáltalán nem szerzik 
be, ill. egy idő után — pl. amikor az olvasók érdeklődése bizonyos művek iránt csökken — 
magát az elsődleges forrást is leselejtezik. Tulajdonképpen ez a két jelenség: a kritikai 
munkák hiánya (mely érthetően abból fakad, hogy a közművelődési könyvtár elsősorban
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a népszerű irodalom fogyasztóit és nem pedig tanulmányozóit szolgálja ki) és az állomány
selejtezés gyakorlata (hiszen a legnagyobb közművelődési könyvtárakat kivéve nem cél 
az állomány egészének megőrzése) oda vezetett, hogy az Egyesült Államokban egyre 
égetőbb szükségét érzik a felsőoktatási és a közművelődési könyvtárak közötti hasznos 
együttműködés kialakításának. Többek között ez azzal az előnnyel is járna, hogy az olyan 
felsőoktatási intézmények könyvtárai, amelyek körzetében vannak nagyobb közművelő
dési könyvtárak, korlátozhatnák anyagi kiadásaikat a népszerű művek irodalmát illetően. 
Ehhez olyan gyakorlat kialakítására lenne szükség, melynek első lépéseként a felsőoktatá
si könyvtárosok tájékoztatnák a közművelődési könyvtárosokat arról, hogy intézményük 
éppen milyen jellegű kurzust indít, milyen speciális irodalomra van szükségük, milyen 
anyagokat kívánnak könyvtárközi kölcsönzés útján beszerezni.

Téveszmék

A felhasználók maguk tudnak tájékozódni a könyvtárban.
A felhasználók teljesen gyámoltalanoka könyvtárhasználat minden fokán.
A könyvtár látogatóit arra lehet nevelni, hogy jó felhasználók legyenek.

A könyvtári könyvek ingyenesek.
A könyvtárak közötti együttműködés pénzt takarít meg.

Az állomány fontosabb mint a szolgáltatás,
(először Carlyle írta le, hogy „Napjaink igazi egyeteme a könyvgyűjtemény!”)

Az anyagiakkal jól ellátott könyvtárak működése nyilvánvalóan jó.
Az a jó könyvtár, mely ellen nem merül fel kifogás.

A könyvtárosképzés hasznos felkészülés a könyvtári gyakorlatra.
A tudományos könyvtár a jelen ismert igényeivel szemben, 

a jövő ismeretlen igényeinek adjon prioritást.
A könyvtár kulcsa a katalógus.

A könyvtárközi kölcsönzés költséges.
A könyvtárközi kölcsönzés olcsó pótlása a gyarapításnak.

A könyvtárközi kölcsönzés nem pótolja a gyarapítást.
Lehetséges olyan osztályozási rendszer tervezése, amely a tudást olyan összefüggő, 

hasznos és érthető módon rendszerezi, hogy az elTogadhatô legyen és az is maradjon.
Létező osztályozási sémákat helyi módosítással fejleszteni lehet.-7 

Egy bizonyos könyvtár számára kialakított rendszert más könyvtár nem alkalmazhat. 
A könyvek szeretete a könyvtárosok részéről hasznos előfeltétel.

A könyvtári szolgálat javításához több pénzre és nagyobb számú személyzetre
van szükség.

Az a könyvtárépület, amely építészeti díjat nyert, funkcionálisan is jól működőnek
számít.

B. L. MOSES publikációja alapján (New Library World. 1981 .979.no. 6.p.) 
válogatta és fordította CZ1NNER T1BORNÊ.
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