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Az angol közművelődési könyvtárak több mint száz éve a hagyományos értelemben 
vett könyvtári funkciókat szakmailag nagyon jól, de a maguk szerény és csendes módján 
töltötték be. Napjaink szakirodaimában egyre inkább tért hódít az a szemlélet, hogy 
a passzív szerepet játszó könyvtárak létjogosultsága leáldozóban van; a jövőben ezeknek 
az intézményeknek is egyre aktívabban kell segíteniük a közművelődést.

1981 februárjában, a Lancaster Egyetemen szemináriumot tartottak a könyvtárosok 
és felnőttoktatók részére. A szemináriumon a könyvtár hagyományos feladatának szem- 
beállítása annak új szerepével volt a fő téma. Ez a találkozó az egyetem azon szeminá
rium-sorozatának volt része, melyet azért rendeztek, hogy a felnőttoktatók találkozhas
sanak a rokonszakmákban tevékenykedő szakemberekkel.

A közművelődési könyvtár úgy töltheti be az új kívánalmaknak megfelelő funkció
ját — hangzott el többször is ezen a februári szemináriumon —, ha egy-egy kisebb 
közösség művelődési igényeinek kielégítésében aktívan is részt vesz, vagyis nem korláto
zódik tevékenysége a felnőttoktatási formális könyvtári ellátására, hanem célul tűzi ki 
a foglalkozások „élettel” való megtöltését: azaz „élő”, „mozgékony” közösségek létre
hozását — bevonva mindebbe magát a könyvtári személyzetet is. Természetesen nem 
szabad elfeledkezni azokról sem, akik nem a hagyományos módon szervezett felnőttokta
tás keretein belül kívánják képezni magukat, és akiknek száma a modern módszereket 
alkalmazó oktatási intézmények (pl. az Open University), valamint a televízió és a rádió 
oktatási programjainak eredményeképpen jelentősen megnövekedett.

Angliában az 1970-es években mozgalom indult a hátrányos helyzetűek megsegíté
sére. Ennek egyik kiemelkedő példája a felnőtt lakosság műveltségi szintjének emelése 
érdekében indított kampány. Az ezzel kapcsolatos észrevételeket röviden így foglalhat
juk össze:

A kitűzött célok eléréséhez arra van szükség, hogy a könyvtárakat művelődési 
központ jellegű intézményekké alakítsák át; a könyvtárak, a múzeumok, a művészeti 
központok és a felnőttoktatási központok hatékonyabban működjenek együtt; a felnőtt- 
oktatást jobban szervezzék meg (tekintetbe véve a közművelődési könyvtárak kínálta 
lehetőségeket is) és végül, de nem utolsósorban a kulturális intézmények koordinálják 
munkájukat általában — országos, regionális és helyi szinten egyaránt.
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Az angol Könyvtáros Egyesület (Library Association) 1970. évi jelentésében arról 
számol be, hogy a Russel Bizottság (Russel Committee) kívánatosnak tartja a könyvtáro
sok és a felnőttoktatók közötti lehető legszorosabb együttműködést. Azóta számos, 
hasonló célzatú felhívás született mind az állami vezetés, mind az oktatás- és könyvtárügyi 
szervek részéről.

Észak-Nyugaton és Közép-Anglia keleti részén ezek a „szónoki” felhívások konkrét 
eredményekhez is vezettek. Az e területek felnőttoktatási és könyvtárügyi bizottságai 
irányelveket bocsátottak ki, hogy megerősítsék és kiterjesszék a könyvtáraknak a közmű
velődésben elfoglalt központi szerepét. A bizottságok jelentős kutatási tevékenységet is 
végeznek, egyik felmérésükben például rámutattak arra, hogy a múlt században a könyv
tárak készségesen együttműködtek a népművelőkkel, a XX. században azonban ez a kap
csolat nagymértékben meglazult. Véleményük alapján a megoldás az lenne, ha minden 
helyi felügyeleti hatóság területén létrehoznának egy felnőttoktatási tanácsot, illetve 
minden könyvtárügyi hatóság alkalmazna egy felnőttoktatási szakemberekből álló gárdát, 
amely egyben összekötő szerepet is játszhatna más felnőttoktatási szervekkel. Nyilvánvaló 
segítséget jelentene, ha minden nagyobb könyvtárban megfelelően kvalifikált, ún. „olva
sási tanácsadók” állnának az olvasók rendelkezésére.

1979—80-ban a Lancaster Egyetem vezetésével felmérést készítettek Anglia észak- 
nyugati részének felnőttoktatási és könyvtárügyi helyzetéről. A választás azért esett 
éppen erre a területre, mivel itt a könyvtárak és a felnőttoktatás jó kapcsolatának lassan 
már hagyományai vannak, amely az együttműködés sokrétűségében nyilvánul meg. 
A szervezett felnőttoktatásban részt vevő felnőtt lakosság sokféle képzési lehetőség közül 
választhat, aránylag jól megoldott ezeknek a könyvtárak részéről történő támogatása is, 
szemben a lakosságnak azzal a részével, akik elszigetelten, magánúton, otthon tanulnak 
felnőttoktatói, illetve könyvtárosi segítség nélkül. A felmérésben szereplő közművelődési 
könyvtárak (a helyi hatóságok felügyelete alá tartozó összes észak-nyugati városi könyv
tár) több mint egyharmadában dolgozik olyan könyvtáros, aki külön felelős a felnőtt- 
oktatással kapcsolatos szolgáltatások és a könyvtár közötti jó kapcsolat gyakorlati megva
lósításáért. Szintén kb. minden harmadik könyvtár tart fenn külön könyvgyűjteményt 
a tanuló felnőttek számára. A könyvtárak csaknem 90%-a felnőttoktatási lehetőségeket 
biztosít a helyszínen, egyharmaduk állít össze bibliográfiákat tanfolyamok, mintegy 
kétharmad részük pedig magántanulók számára. (Érdekes módon sok könyvtáros kijelen
tette, hogy el tudnák látni ezt a feladatot, de ritkán kérik fel erre őket.) Az etnikai 
kisebbség ellátásáról is gondoskodnak, a könyvtáraknak több mint fele könyveket, leme
zeket, kazettákat, 10%-uk könyveket biztosít részükre.

A fentiekből is kitűnik, hogy ezen a területen szoros a kapcsolat a közművelődési 
könyvtárak és a felnőttoktatás között. Az angol szakértők feltételezése szerint azonban 
még sokkal több felnőtt fordulna a könyvtárakhoz segítségért, ha azok és az oktatási 
szervek az eddiginél figyelemfelkeltőbb propagandamunkát végeznének.
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A manchesteri példa

Manchester két belső kerületének könyvtárában, az utóbbi években — a felnőtt- 
oktatással szorosan összefüggő — új szolgáltatásokat vezettek be. Az 1965-ben megnyitott 
Hulme könyvtárban 1974-ben a tájékoztató részleg korábbi helyén kiscsoportos foglal
kozásokra alkalmas klubszobákat, műhelyeket, büfét nyitottak. A Longsight könyvtár, 
mely 1978-ban nyitotta meg kapuit, a komplex központ részeként működik, és mind 
kerületi, mind városi viszonylatban kiemelkedően sokféle művelődési lehetőséget kínál. 
Mindkét könyvtárban a hagyományos tájékoztató szolgáltatások új elemekkel bővített 
információs szolgáltatássá módosultak. Ennek keretein belül a könyvtárosok első lépés
ként igyekeznek megismertetni a felnőtt lakossággal a tanulási-képzési lehetőségeket és 
az azok kihasználásából fakadó potenciális előnyöket. A két könyvtár állományát is meg
próbálták a feladatnak megfelelően kialakítani. Az olvasó — a megszokott kézikönyvek, 
szótárak, lexikonok mellett — tanfolyami prospektusokat, szakmai továbbképzéssel; 
pályaválasztással kapcsolatos brosúrákat is talál itt, melyek kiegészítésül szolgálnak 
a helyi vonatkozású információkhoz. Figyelembe véve a két kerület lakosságának alacsony 
műveltségi szintjét (főleg betanított és segédmunkások, alacsony jövedelmű családok, 
munkanélküliek, azonosíthatatlan etnikai kisebbségek laknak itt) nagy szükség volt 
a könyvtári propagandamunkára. A könyvtárosi munka is eltérő itt a hagyományostól, a 
könyvtárosok aktív részvétele a tájékoztató szolgálatban különösen a Longsight könyv
tárban említésre méltó. A Hulme könyvtár viszont a helyi művelődési központtal tart 
fenn szoros kapcsolatot és ez olyan gyümölcsöző kooperatív tevékenységhez vezetett, 
amely alátámasztja a szoros együttműködést helyi szinten is kívánatosnak tartó irányelvek 
helyességét.

A két kerületi könyvtár aktívan részt vesz mind a formális, mind az informális 
felnőttoktatásban (speciális tananyagok, audiovizuális felszerelések, reprográfiai szolgál
tatások, előadás-sorozatok, illetve azokhoz kapcsolódó szemináriumok szervezése stb.).

Szakmai körökben gyakran hangoztatott vélemény, hogy a hagyományos felnőtt- 
oktatás hanyatlóban van. Az emberek információszükséglete viszont még sohasem volt 
ilyen nagymértékű. A könyvtár aktív tájékoztató funkciója és „adatbank” jellege talán 
még sohasem volt ilyen fontos, érdemes tehát a szolgáltatásokat mindenki által hozzáfér
hetővé tenni és az új kezdeményezéseket fokozottan támogatni.
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