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A felvetett kérdések nem csupán tengerentúliak, hasonlókkal találkozunk Euró
pában is.

P. Wilson cikke hatol leginkább a probléma mélyére. Az Egyesült Államok és 
Kanada gyermekkönyvtárairól szólva megállapítja, hogy a gyermekkönyvtárak — amelyek 
hajdan a közművelődési könyvtárügy „ékkövei” voltak — veszítettek fényükből, a hanyat
lás jeleit mutatják. Csökken a gyermekkönyvtárak forgalma: amíg 1964-ben a közműve
lődési könyvtárak összes kölcsönzésének 52%-át, 1976-ban már csak 37%-át adták a gyer
mekkönyvtárak. Nem elég, vagy nem megfelelő a gyermekkönyvtárak személyzete. 
Alacsony a ráfordítás aránya a gyermekkönyvtárak teljesítményéhez képest. Az Egyesült 
Államok egyes közművelődési könyvtáraiban megszüntették az életkorok szerint differen- 
cált szolgálatot, nincs gyermekkönyvtáros és vitatják a gyermekkönyvtári módszertani 
instruktorok (koordinátorok) szükségességét is. Régi panasz, hogy a gyermekkönyvtáro
sok nem kapnak elegendő megbecsülést, gyakran tapasztalnak csupán barátságos leeresz
kedést a könyvtárvezetők és más könyvtárosok részéről.

A szerző abból indul ki, hogy a gyermekkönyvtár mint intézmény nem vesztette 
el időszerűségét, a problémák okait a társadalmi környezetben kell keresni. Megváltozott 
a társadalmi, politikai, kulturális és gazdasági környezet, és ebből a gyermekkönyvtárak 
nem vonták le a szükséges következtetéseket. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyermek
könyvtári tevékenység témaköre tágabb, mint a gyermekirodalom és ennek népszerűsí
tése. Alihoz, hogy a gyermekkönyvtár a jövőben is betölthesse társadalmi feladatait, 
helyzetének, céljainak, tennivalóinak alapos elemzésére van szükség. Az elemzésekből 
nyert ismeret az, amely segítheti a jelenlegi holtpontról való elmozdulást.

Hol tart a gyermekkönyvtár a jövő felé vezető úton? Az USA és Kanada egyaránt 
a posztindusztriális társadalom állapotába érkezett el. Jellemzője, hogy a gazdasági élet 
magas szintű elméleti alapokon nyugszik. Az absztrakt tudományoknak ez a magas 
színvonala teszi lehetővé az új tudományos és technikai eredményeket. Ehhez a tudomá
nyos tevékenységhez alkotóképes, képzelőerővel rendelkező, intelligens, kultúrált és 
szakmailag magas szinten képzett emberekre van szükség. Ezek nevelését gyermekkorban
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kell elkezdeni. Vegyük pl. a nyelvet mint a gondolkodás kifejező eszközét. A nyelvi 
kifejező készséget is gyermekkorban kell elsajátítani. Ha a tanulók rossz olvasási és kifeje
zőkészséggel érkeznek a középiskolába, ezen itt már nehéz segíteni. A gyermekkönyvtár
nak kezdeteitől fogva célja az olvasási készség fejlesztése és az olvasás egész életen át tartó 
szokásának kialakítása.

Tapasztalati tények mutatják, hogy a könyvtárat használó gyermekek — a felnőt
tekhez hasonlóan — tágabb témakörben olvasnak, magasabb szintű pályákra törekednek, 
inkább közösségi magatartásúak és alkalmasabbak arra, hogy közösségek vezetői legyenek. 
A könyvtárat nem használók indokai — a felnőttekéhez hasonlóan — az idő-, igény- és 
érdeklődés hiánya. Az a tapasztalat tehát, hogy az olvasási szokásokat a gyermekkorban 
kell kialakítani, megérdemli, hogy további vizsgálódások tárgya legyen, mivel ennek érvé
nye az egész könyvtári szolgálatra kiterjed.

A posztindusztriális társadalomnak, éppen elméleti szükségletei következtében 
fantáziagazdag, alkotó emberekre van szüksége. A gyermekek képzeletének fejlesztése 
a szépirodalom segítségével ugyancsak régen felismert módszere és egyben nevelési célja 
a gyermekkönyvtárnak. A gyermekkönyvtárosok régtől fogva értik, hogy az ember a kép
zelet segítségével alkot és hogy a képzelőerő fejlesztése a szépirodalom segítségével hozzá
segíti az egyént társadalmi szerepének jobb megértéséhez. De meg kell érteniük a képzelet 
szerepét olyan gyakorlati vonatkozású tevékenységben is, mint a gazdasági élet, és meg 
kell értetni a fenntartókkal, hogy ha a gyermekek túlnyomóan szépirodalmat olvasnak, 
ez nem pusztán könnyed szórakoztatásukat szolgálja.

Vannak azonban tényezők, amelyek a szolgálat hatékonyságát zavarják. Mindkét 
országban problémák vannak az ifjúsággal. Egy kanadai pedagógus igen lehangoló jellem
zést ad az ifjúságról: „durva, kihívó, felületes, élvezethajhászó, a mának élő nemzedék, 
éppen olyan tudatlan, mint amilyen lusta”. (E jellemzést a szerző az USA-ra nézve sem 
tartja túlzásnak.)

Mindkét országban sokat foglalkoznak az erkölcsi értékrendszer kérdéseivel, és 
hasonló álláspontok alakultak ki: a gyermekek azt fogadják el értékesnek, amit a felnőt
tek is annak tartanak; az erkölcsi nevelés akkor hatékony, ha a felnőtt társadalom is 
magasrendű erkölcsiséget mutat.(!) Ezzel szemben hódít az alkohol és a kábítószer. 
Kanadában egy millió 18 éven aluli fiatal fogyaszt kábítószert (marijuanát). (A kábítószer 
elleni küzdelemre 10 év alatt 400 000 dollárt költöttek.)

Probléma a városi élet bomlása is, amely a társadalom különféle betegségeit termi, 
többek között a bűnözést és az erőszakot. Ebben az USA-ban rosszabb a helyzet, de 
aggasztó jelenségek mutatkoznak Kanadában (főként a nagyvárosokban) is: mint a „Paki- 
busting” , a pakisztáni és egyéb keletázsiai bevándorlók és négerek bántalmazása, lakásaik 
lerombolása. Feltűnnek olyan jelszavak, mint „Kanada maradjon fehér!” . A városokban 
különböző etnikai csoportok gettói alakulnak ki. A hivatalosan vallott társadalmi pluraliz
mus inkább Hobbes tételére emlékeztet: mindenki harca mindenki ellen.

Az iskolai oktatás normái alacsonyabbra süllyedtek mindkét országban: a tanulmá
nyi eredmények állami tesztelése egyre csökkenő eredményeket mutat. Mindkét ország 
szakemberei szorgalmazzák, hogy a kérdések vizsgálatában az alapokig kell visszamenni. 
Túl sok embert érint az olvasási kultúra fogyatékossága. A felnőttek olvasási készsége
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az US А-ban 1970—1976 között romlott, ezen belül legnagyobb hanyatlás a reprodukáló 
készségben mutatkozik, pedig éppen ez tükrözi, hogy képes-e az egyén valamit tanulni 
olvasmányaiból, képes-e ezeket megérteni, gondolkodásába beépíteni, vagy számára az 
olvasás csupán szavak mechanikus egymásutánja.

Akadályozzák az olvasási kultúra kialakulását az elektronikus tömegközlési rendsze
rek, elsősorban a televízió terjedése is. MacLuhan hívta fel a figyelmet egy évtizeddel 
ezelőtt a vizuális információközvetítés terjedésének várható hatásaira. Ekkor ezt sokan 
nem értették meg. Sok könyvtáros úgy üdvözölte a televíziót, mint az új nap hajnalát, 
amely „megszabadít a poros könyvektől és a nyomtatványokra koncentráló, szemüveges, 
gumicipős öreglány októl”. Kezdjük ma már megérteni, hogy az új közvetítő eszköz hatása 
igen szerteágazó, és érdemes a további vizsgálódásra. A Harvard Egyetem vizsgálatai azt 
mutatták, hogy az olvasó gyermekek jó kifejezőkészséggel tudtak elmesélni egy tévéjáték
ként bemutatott ifjúsági művet, miközben kapcsolatba hozták saját tapasztalataikkal, 
környezetükkel. A nem olvasó gyermekek csak a képek mutatta felületet érzékelték, nem 
tudták a lényeget megragadni, sem más forrásból származó élményeikkel összekapcsolni. 
Alaposabban ki kell elemezni tehát a közvetítők lehetőségeit, határait és hosszabb távon 
kifejtett hatásukat.

Sokan foglalkoznak a televízió káros hatásaival, főként az erőszakkal és a szexszel. 
Ch. Lash a kiváló kutató nem a szexszel és az erőszakkal foglalkozik „The Culture of 
Narcissizm” című müvében, hanem ezeknél alapvetőbb problémával. Szerinte az elektro
nikus tömegközlési eszközök káros hatása abban van, hogy a valóságérzéket csökkenti. 
Valódi események helyett naponta ál-, ill. közvetített események képét érzékeljük a tévén 
keresztül nagy mennyiségben. Ez oda hat, hogy elpusztul a képességünk arra, hogy 
a képet a valóságtól megkülönböztessük. A gyermekekben ez úgy jelentkezik, hogy 
tudomásul veszik az illúziót, és elvesztik érdeklődésüket bármi iránt, ami személyükön 
kívül esik. Az illúzió iránti igényt állandóan táplálja a televízió nyújtotta látvány. A gyer
mek végül képtelen lesz arra, hogy bármin meglepődjék, hűvösen kívül áll mindenen, 
kifáradt! A napi vizuális illúziót keltő élmények megrabolják a gyermeket a természetes 
érdeklődéstől, a kíváncsiság képességétől, és attól, hogy képzeletben beleélje magát mások 
helyzetébe. Pontosabban kell ismerni a gyermekiélek mai alakulásának okait, mecha
nizmusát.

A mai gyermekfogalom a 19. század szülötte, tehát viszonylag modern, azonban 
változó tartalmú. A gyermekkönyvtárosnak értenie kell a változás lényegét, és az ezeket 
előidéző társadalmi okokat. Nemcsak a tömegközlési eszközök hatását kell megismerniük, 
de a kitűzött nevelési célokat is, amelyek végső fokon függvényei a társadalom politikai, 
szociális, gazdasági helyzetének.

A szerző reméli, hogy a gyermekkönyvtárosok mélyebben megértik és újból élővé 
teszik történelmi hivatásukat a nevelésben azáltal, hogy jobban megértik a társadalmi 
változásokat és ezek hatását a gyermekkorra.

A gyermekkönyvtár megújulásának egyik kulcskérdése a gyermekkönyvtárosok 
személye, felkészültsége. Jelzi a gyermekkönyvtárak helyzetének problematikus voltát 
a gyermekkönyvtáros helyzete, szakmai közérzete is. V. Van Vliet és A. Fasick azt 
vizsgálják, hogy milyen a gyermekkönyvtárosok felkészültsége, milyenek az előmeneteli
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lehetőségeik, és milyen követelményeket támasztanak önmagukkal szemben, milyen felté
telek mellett várható tőlük az intézmény megújítása. A gyermekkönyvtárat nem tartják 
elavult intézménynek. A gyermekkönyvtárosokat kell olyan helyzetbe hozni, hogy harcol
hassanak céljaikért, munkafeltételeikért. A gyermekkönyvtárosok látóköre túlságosan 
leszűkül a gyermekirodalomra és a gyermekfoglalkozások módszereire. Ebben nagy szere
pe van a mostani képzésnek. A jövőben a gyermekkönyvtárosi ismeretek mellett vezetési 
és adminisztrációs ismereteket is nyújtania kellene a képzésnek.

A gyermekkönyvtárosok szinte teljesen ki vannak zárva a vezetői posztokról. Még 
fiókvezetők sem lehetnek. A legtöbb könyvtárvezető úgy vélekedik, hogy a gyermek
könyvtárosi pálya felfelé vezető útja egyben kifelé is vezet a gyermekkönyvtárból.

Vajon a gyermekkönyvtárosok hogy fogadják ezt a véleményt? Nem támogatják-e 
maguk is azzal, hogy „befelé fordulnak”, nem érdeklődnek a vezetés problémái iránt? 
A. Fasick szerint a gyermekkönyvtárosoknak mintegy 40%-a kíván vezető lenni, tehát 
a nagyobb részük nem érdeklődik a vezetői feladatok iránt. Következésképpen kevéssé 
látják saját munkájukat a vezetés szempontjából.

Egy új szemlélet kialakítása érdekében az alábbi változtatásokra lenne szükség.
1. A könyvtárosiskolák nyújtsanak megfelelő vezetési és adminisztratív ismerete

ket a gyermekkönyvtárosoknak is. (Egyelőre sokszor meg kell győzni a hallgatókat,hogy 
ilyen ismeretekre szükség van.)

2. A könyvtárak fenntartóit rá kell bírni arra, hogy több középvezetői állást bizto
sítsanak gyermekkönyvtárosoknak, a gyermekkönyvtárosokat pedig bátorítani kell arra, 
hogy ezeket elvállalják.

3. A gyermekkönyvtárosoknak szakmai befolyásra kell szert tenniük, felelősséget 
kell vállalniuk a célok meghatározásában, részt kell venniük a költségvetés összeállításá
ban, a felügyeletben, és a szakmai szervezetek munkájában. Terjesszék ki érdeklődésüket 
a könyvtári feladatok egészére. Ügy kell teret nyerniük, hogy ne adják fel gyermek
könyvtárosi feladataikat.
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