
Társadalom-művelődés

Sallai István

Könyvtárügyünk fejlődési iránya 
és a könyvtárépületek*

* A szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár új épületének avatása alkalmá
ból tartott tudományos ülésszakon elhangzott előadás.

Az utolsó 10 év alatt létrehoztunk néhány könyvtárépületet. Ezek több 
szocialista országban is figyelmett keltettek és példájuk is hat. Egy-két 
könyvtárépületünkről a külföldi sajtó is elismerően nyilatkozott. A siker 
oka úgy véljük abban van, hogy tervezésük során igyekeztünk figyelembe 
venni a könyvtárak világszerte érvényes működési elveit, saját könyvtá
raink funkciórendszerét és a lehetőségeinken belül megkíséreltünk olyan 
térarányokat kialakítani, ami szerény méreteik mellett is korszerű szol
gálatot tett lehetővé: elsősorban az olvasó közvetlen hozzáférhetőségét a 
jól feltárt állományhoz, emellett otthonosságot és kényelmet.

A könyvtárakkal szemben támasztott és világszerte támadó igények a 
„gyorsuló idő” szellemében igen rohamosan változnak és növekednek. A 
már közhellyé váló „információs robbanás”, a „permanens nevelés” korá
ban nem elég ezekről a jelenségekről önmagukban elmélkedni. Le kell 
vonni mindezek művelődéspolitikai konzekvenciáit: meg kell teremteni a 
korszerű információ gyűjtő, tároló és szétsugárzó helyeit, a permanens, 
önművelődés korszerű iskoláit, tehát ezeket az igényeket kielégítő könyv
tárakat.

A könyvtárak a modern tájékoztatás és felnőtt nevelés rendszerében 
világszerte központi helyet kaptak. Nem árt ezt erősen hangsúlyozni Ma
gyarországon, különösen azért, mert művelődéspolitikánk irányítói közül 
sajnos még ma is igen kevesen ismerték fel a könyvtárak jelentőségét. 
Éppen ezért bár a jogos büszkeség érzésével, de kellő kritikával kell nézni, 
amit eddig a könyvtárak építése terén tettünk.

Építészeti, berendezési követelmények önmagukban nem támasztha
tók. Lehet pl. egy könyvtár jól berendezett, esztétikai szempontból kifo
gástalan, ez még egyáltalán nem biztosíték arra, hogy a vele szemben tá
masztott követelményeknek megfelel. A könyvtárakra vonatkozó fel-
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fogás éppen az ulolsó években Magyarországon nagy mértékben átalakult, 
úgyhogy mialatt egy-egy könyvtárunk az első program megállapításának 
időpontjától az avatásig jutott, lényegesen változtak és bővültek a vele 
szemben támasztott és jelentkező követelmények.

Ez az ülésszak a magyar könyvtárügy története folyamán az első alka
lom, hogy tanácsi vezetők és művelődés-politikusok, könyvtárvezetők és 
építészek közösen tanácskoznak a könyvtárügyünk legfontosabb kérdésén. 
Ahhoz azonban, hogy könyvtárépületek dolgában állást foglalhassunk, az 
első szót a művelődéspolitikának kell adnunk, az első követelést művelő
déspolitikusainknak kell támasztaniok: mi a szerepe a könyvtárnak a mo
dern társadalomban, melyek a modern könyvtár szolgáltatásai? S ha mind
ezek világosan állanak előttünk, ezeket kell lefordítanunk a könyvtárépí
tés nyelvére.

III. Országos Könyvtárügyi Konferencia téziseiből szeretnék néhány 
megállapítást felidézni:

Minden más művelődési intézmény hatékonysága gyakorlatilag az is
kola függvénye. Az iskola mintegy kulcsot ad a művelődési eszköz- és in
tézményrendszerhez, ezért a művelődés egész életen át tartó folyamata 
szempontjából nem is az a leglényegesebb, amit az iskola konkrét ismeret- 
tartalomként átad a tanulóknak, hanem az, hogy kifejlesztette-e bennük az 
önálló művelődés készségét és szokását, felkészítette-e őket a lehetőségek
kel való élésre.

A művelődési készség gyakorlására — az iskolával párhuzamosan, 
illetve azt folytatva, — az iskolával és a továbbképzéssel mind szorosabban 
együttműködő művelődési eszköz- és intézményrendszerek adnak lehető
séget. Ezek között megkülönböztetett és mással nem helyettesíthető sze
repet töltenek be a könyvtárak, minthogy a társadalom valamennyi élet- 
tevékenysége rászorul az írásos információkra:

— Valamennyi művelődési eszköz és intézmény igénybevétele időhöz kö
tött. Ezért mind a tanulók, mind a dolgozók számára több-kevesebb ne
hézséggel jár a művelődési programnak az alapvető elfoglaltság és a 
pihenés stb. közti időszakba való beillesztése. Ez alól csak a könyv és a 
könyvtár kivétel.

— A könyvtári szolgáltatás az, amely az egyéni igényekhez, életritmushoz, 
stb. a legteljesebb mértékben képes igazodni, minthogy a könyvtárban 
összegyűjtött információk időbelileg nem korlátozottak, tematikailag 
rendkívül gazdagok, igényszintek szerint differenciáltak.

— A szükséges információk bármikor visszakereshetők.

— A könyvtári dokumentumokban rögzített információk a társadalom min_ 
den élettevékenységében (termelés, kutatás, műalkotás, oktatás-képzés, 
önképzés, kulturált szórakozás, köz- és magánélet) szükségesek, más 
forrásokból csak esetlegesen pótolhatók.
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— A könyvtár alkalmas arra, hogy az információs és a nevelőfunkciót 
szolgáltatásaiban egyesítse.

— Alapvető könyvtári szolgáltatások már eddig is ingyen álltak a lakos
ság rendelkezésére.

— A lakosság legalább 80 százaléka potenciális könyvtári olvasónak te
kinthető, értve ez alatt azt, hogy az olvasási készséggel rendelkezik,

— Végül egyetlen kulturális intézmény sem, még maguk a tömegkommu
nikációs intézmények sem működhetnek tájékoztató (dokumentációs), 
azaz könyvtári bázis nélkül.
A könyvtár azáltal, hogy egy helyen biztosítja a hozzáférhetőséget az 

írásban és sok más módon (audió-vizuális ismerethordozók) rögzített infor
mációkhoz, illetve azok visszakereshetőségét, más információs csatornák 
vagy intézmények által át nem vállalható feladatot tölt be a társadalom 
tájékozódási- művelődési rendszerében. A könyvtár a társadalom azon in
tézménye, amely használójának lehetővé teszi a sokféle forrásból származó 
információk, ismeret- és művészi tartalmak értékét és igazság szerinti 
ellenőrzését, kritikáját, majd elmélyítését, elsajátítását és szintézisbeho
zását.

A mondottakkal megkísérlem azt vázolni, milyen követelményeket tá
maszt a társadalom a könyvtárral szemben. A kérdést azonban meg kell 
fordítani: csak az az intézmény tekinthető modern értelemben könyv
tárnak, amely ezeknek az igényeknek megfelel. A modern kor feladatait 
elmaradott könyvtárügytől várni ugyanolyan lehetetlen volna, mint vala
mely országút befagyott árkában nemzetközi korcsolyaversenyt hirdetni.

Könyvtári fejlődésünk korábbi szakaszát az jellemezte, hogy — a 
könyvtárügy egységének jogi elismerése mellett — meglehetősen élesen 
határolódtak el egymástól az alacsonyabb szintű igények kielégítésére 
szánt általános, jelenleg közművelődésinek nevezett könyvtárnak és a 
tudományosnak minősített szakkönyvtárak.

Az általános és szakkönyvtárak munkamegosztásában egyoldalúan az 
igényszinteket hangsúlyozó szemléletnek napjainkig érezhető következmé
nyei vannak. Az országos nyilvános szakönyvtárak az egyéni használatot 
lényegében székhelyükön (tehát az esetek nagy részében — Budapesten) 
tették lehetővé. A csak közművelődési feladatokkal felruházott könyvtári 
hálózatok nem feleltek meg a tudományos és szakinformációk terjesztésé
ben, szétsugárzásában rájuk váró feladatoknak. Ezekben szinte kizárólag a 
tömegesen jelentkező igények kielégítése, az olvasás tömegességének növe
lése s a szocialista öntudat terjesztése kapott csupán hangsúlyt. A vidék, 
különösen a gazdasági- kulturális központtá fejlődő nagyobb vidéki városok 
szakirodalmi ellátásuk tekintetében a fővárosi könyvtárakra voltak utalva. 
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Ki kell mondanunk, hogy az a megye, ill. város, amely nem fejleszti ki a 
maga nagy információ értékű könyvtári bázisát, nehezen fejlődhet kulturá
lis központtá. Ez annyira nyilvánvaló, mint ahogy nem lehet egyetem, 
egyetemi könyvtár nélkül.

Ezért nem véletlen, hogy az elmúlt egy-két évben éppen az általános 
könyvtári rendszer teljesítőképessége került a viták középpontjába. A la
kosság műveltségi színvonalának általános növekedése, a közélet demokra
tizálódása, a termelés korszerűségére való törekvés, a vidéki termelőerők 
fejlődése egyaránt azt sugallja, hogy az általános könyvtári ellátás rendsze
rét a továbbiakban nem szabad csak a közművelődésre leszűkítve szemlélni 
és fejleszteni, hanem a társadalom és gazdaságfejlődési irányzatokkal és 
tervekkel összhangban álló többlépcsős általános könyvtári ellátássá kell fej
leszteni. Ez az új általános könyvtári koncepció semmiképpen sem jelent
heti a korábbi feladatok elhanyagolását; ellenkezőleg azok továbbfejlesz
tését, a lakosság mind szélesebb körére való kiterjesztését feltételezi. Az 
általános nyilvános könyvtár tehát nemcsak a közművelődés intézménye, 
hanem közvetlen szálak fűzik a társadalmi tevékenység és a művelődés 
többi szférájához is.

Az ország lakosságának nyilvános könyvtári ellátása nincs megnyug
tatóan megoldva. A jövőben a művelődési téren alapvető feladatot ellátó 
könyvtáraknak az állami erőforrásokból kiemelten kell részesülniük.

Az általános nyilvános könyvtári rendszernek mindenekelőtt azt az 
immár világszerte általánosan elfogadott elvet kell megvalósítania, hogy az 
ország bármely lakott pontján élő állampolgár, intézmény, vállalat, szerve
zet stb. a lehető legkényelmesebben és legjobban juthasson hozzá a számá
ra szükséges információkhoz, dokumentumokhoz.

Az általános nyilvános könyvtári ellátásnak a jövőben sokkal tudato
sabban keli törekednie arra, hogy a könyvtárak állománya olyan válasz
tékot, a könyvtár pedig olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyre egy ma
gasabb szintű, a szocializmus iránt elkötelezett igényskálának szüksége van, 
s ezzel párhuzamosan az igények nemcsak mennyiségi, hanem minőségi 
fejlesztését is célul kell kitűznie.

A jövőben egy-egy általános nyilvános könyvtári hálózatot olyan rend
szernek kell felfogni, amelyek központja a kor társadalmi, gazdasági, poli
tikai követelményeinek megfelelő, tudományos szintű tájékozódásra is 
alkalmas nagykönyvtár, tagjai pedig a különféle alközpontok, illetve ható
sugarán belül helyi könyvtárak. Az ellátás színvonalát az egész rendszerre 
vonatkozóan a központi könyvtár szolgáltatásainak színvonala határozza 
meg.

Az előbbiekben ismertettek lényegében érvényesek a Budapesten lé
tesítendő, több kerületet ellátó könyvtárakra, a megyeszékhelyek könyv
tárára néhány olyan vidéki város könyvtárára pl. Sopron, Baja, amely 
ugyan nem megyei székhely, de amelynek történelmi hagyományai és 
gazdasági, valamint kulturális-kommunális szempontból betöltött jelenlegi 
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szerepe alapján könyvtári vonatkozásban is kiemelt helyet kell elfoglalnia. 
Természetesen e könyvtárakat a helyi szükségletek, nagyságrend stb. fi
gyelembe vételével differenciáltan kell kialakítani.

A mondottakkal talán sikerült érzékeltetnem a könyvtárak művelődés- 
politikai jelentőségét, és a könyvtárak rendszerének differenciált fejlesz
tésére mutató szükségletét. Szeretném hangsúlyozni, hogy a városok leg
fontosabb kulturális beruházása a könyvtár, amely optimálisan gazdaságos, 
szinte már szerény keretek mellett is a legnagyobb hatékonysággal biz
tosítja a város és környezete kulturális fejlődését. Szilárd meggyőződésem, 
hogy amíg korszerű, nagy tömegeket befogadó könyvtárak nem létesülnek 
városainkban, formális marad a közművelődés fejlesztésére tett minden 
egyéb erőfeszítés is, illetve kétségessé válik, hogy érdemes-e azokba pénzt 
belefektetni.

Milyen legyen az általunk javasolt könyvtár? Legyen az egész helyi 
társadalom szellemi kútforrása!

Az információ igen széles körének biztosítása mellett, a kezdő olvasó
tól a szakemberig helyet adjon mindenki számára, szakolvasótermek 
rendszerével rendelkezzék, százezres nagyságrendben tárja fel anyagát 
szabad polcon, emellett barátságos otthon legyen s egyben vitafórum. 
Rendelkezzék tehát előadó, konzultációs termekkel, hogy a kulturális élet 
központjává válhasson. A kulturális élet egyik területe sem választható el 
információs bázisától. Irodalmi kört, értelmiségi klubot stb, ott érdemes 
fenntartani, ahol az irodalom (könyv és folyóirat stb.) bázisa van.

Szólni kell a szükséges épületnagyságról is. Az amerikai könyvtárak 
már a múlt század vége óta a városok természetes kulturális központjai 
voltak. Ebben az irányban fejlődött a szovjet könyvtárügy is. S ha azt 
akarjuk, hogy az urbanizációs fejlődés ne menjen a rovására a kulturált 
emberi környezetnek, a művelődés a civilizáció kényelmét élvező tömegek
nek is eszményévé váljon, mi sem követhetünk más utat!

A szükséges épületnagyságot könyvtárépítési normák jelzik. Magyar- 
országon a régi, u.n. népkönyvtári felfogás még a második világháború 
után is sokáig uralkodott, aminek következtében falvaink legtöbbjében 
20-25 m2-es könyvtárakat nyitottunk. A KMK 1964-ben normákat dolgo
zott ki a hosszú tapasztalatok és a külföldi (szovjet, lengyel, dán, nyugat
német) normák figyelembe vételével. Eleinte — nagy szegénységünk dik
tálta kényszer alapján — kettős értékkel adtuk meg a normákat: úgyneve
zett minimumot és a szükséges értéket. Az alsó értékek szerint a mini
mális szükséglet pl. a 10 000 lakos feletti lakosságkategóriákban mindössze 
25-30 m2 volt 1000 lakosonként. A mai normarendszerünk alapját a régi 
kettős normarendszer felsőbb értéke adja. Bár e normák nem voltak 
kötelező erejűek, mégis igen nagy hatásúak voltak. Hatásukra létrehozott 
falusi könyvtárak alapterülete a régiek három-négyszeresét is elérte.
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A gyors fejlődés mindenekelőtt azt követelte meg, hogy az alsó érté
keket elvessük. Mai normáink: 3500 lakosig minden 1000 lakosra 55 m2. 
5000 lakostól 50, illetve 44 m2/1000 lakos, 12 000 lakoson felül pedig 36 m2 
1000 lakosonként. Nemzetközi mértékkel mérve, nagyjában a nyugat
német és az angol normákkal egyeznek meg.*

*

Az 1000 lakosra szükséges alapterület normái néhány európai országban:

**

Ma hozzávetőleg úgy közelítjük meg a szükséges alapterületet, hogy a 
központi könyvtár közvetlen ellátási területére eső lakosságszám minden 
1000 lakosára 55 m2-t tervezünk. A város többi részére, továbbá a város 
vonzáskörére (járás vagy esetleg a megye egész területére, mint külső öve
zetre) 1000 lakosonként 2 m2-t számítunk.

Utalni szeretnék arra, hogy irányszámaink szerényebbek ugyan, mint 
sok más országoké, de ténylegesen megépített könyvtárépületek alapterü
leteire utalnak, tehát nem eszmei kívánalmakat fejeznek ki.

A nagy városi könyvtárak csak a helyi viszonyoknak figyelembe vé
telével, egyedileg tervezhetők, megítélésünk szerint pontosan nem normáz- 
hatók. A könyvtárépítési és berendezési szakbizottság az új könyvtárak 
programjának előkészítése során egyedileg számította ki a nagy könyv
tárak szükséges alapterületét.**

Világszerte 2-300 000 főben állapítják meg azt a lakosságszámot, 
amely teljes értékű általános könyvtárat fenn tud tartani. Magyarországon 
Budapesten kívül nagyobb városunk alig van.

Éppen ezért vidéki megyei ill. városi központi könyvtáraink tekinte
tében nem pusztán a kérdéses várost, hanem megyeszékhelyek, illetve já
rási székhelyek esetén — az egész megyét, ill. a járást tekintjük a könyv
tár teljes ellátási övezetének. Ez a modern regionális elv azonban mind- 
ezideileg csak a fenntartó tekintetében jutott kifejezésre.

Fejlődésünk egyik legnagyobb akadálya az önellátásra való túlzott 
törekvés. Városainkban — amellett, hogy külön szakszervezeti könyvtári 
központok működnek fiók (letéti) rendszerekkel, különálló könyvtári háló
zatokat hozunk létre a városi tanácsok fenntartásában, külön a megyei 
tanácsok keretében a megyei könyvtárat.

Ahhoz, hogy vidéki városaink könyvtári szempontból ne maradjanak 
mai teljesen provinciális állapotukban, könyvtárügyük tekintetében az in
tegráció minél magasabb fokát kell megvalósítani. A külföld a városi és
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egyetemi könyvtár egy azonos szervezetben történő működtetésére nyújt 
példát. A szegedi egyetemi könyvtár korszerűsítése felvetette azt a gondo
latot, ha külön szervezetben is, de a megyei, városi és az egyetemi könyv
tár egy épületben jöjjön létre. A gondolat megvalósítása azt sugallja, közös 
épület építészeti szempontból úgy tervezendő, hogy további integrációnak, 
tehát szervezeti egyesítésnek a feltételeit is magában hordozza, funkcio
nálisan egybefüggő raktári terek, olvasói térrendszer létrehozásával. Még 
a szolgálati helyiségeket is kellő flexibilitással kell megtervezni, hogy a 
későbbi szervezeti egyesítés ne okozzon gondot, sőt az így felszabaduló 
terület a könyvtári szolgálat tartalékterületeiként szolgáljon.

A modem könyvtárhálózatnak a könyvtári szolgáltatások és ellátás 
egységet kell kifejeznie. Ha most eddigi könyvtárépületeinket tekintjük 
végig, a mondott új követelmények szempontjából kell sorravennünk őket.

A magyar könyvtárügy a két világháború között, de még a felszabadu
lás után is nem a korszerű, demokratikus szellemben fogalmazódott angol
szász mintát (amelyet a Szovjetúnió Lenin útmutatása alapján vett át) ha
nem a német mintát követte. Ennek jellemzői: a tudományos és a közmű
velődési könyvtárak éles elhatároltsága, a tömegek számára szánt könyv
tárak igénytelensége — általában szórakoztató kölcsönkönyvtári igényekre 
váló beállítottság. A könyvtárak zárt polcos rendszerben, általában kis 
alapterületen működtek.

A szabadpolc elterjedése sem minden könyvtárost lelkesített. Előfor
dult, hogy a divatnak eleget téve a kölcsönzői térben helyeztek el némi 
állományt válogatásra. A szabadpolc a könyvtári szolgáltatások szemléle
tének a megújulása. Az építészeti következményeitől természetesen nem 
lehet eltekinteni. Azokban a könyvtárakban, ahol a belső terek megfelelő 
bővítése nélkül az állomány túlnyomó többségét szabadpolcra helyezték, 
szinte áttekinthetetlen zsúfolt állványerdők keletkeznek. Ez a zsúfoltság a 
jellemző közművelődési könyvtáraink jelentős részére.

A szabadpolcos könyvtár különleges térigényeit igyekeztünk kielégí
teni új megyei könyvtáraink tervezése során.

A szekszárdi megyei könyvtár — bár szabadpolcosként jött létre — 
arányaiban még a zártpolcos könyvtárak mintáját követte. (Nagy központi 
raktár, elkülönülő olvasóterem, a régi értelemben vett kölcsönzőhelyiség 
méreteinek megfelelő tér — szabadpolcos állománnyal.)

A szabadpolcos forma minden következményével együtt a könyvtári 
térrendszer teljes átfogalmazását követelte meg. Ennek hatása mindenek
előtt a szükséges alapterületi igények régebben el nem képzelt megnöve
kedésével járt együtt.

Mielőtt a létrehozott épületekről szólnék, néhány szóval rá kell mutat
nom a könyvtári tér megszervezésének hazai gyakorlatára. A könyvtárat a 
főfunkciók szerint övezetekre osztjuk s a könyvtárat használó, a viszony
lag legzajosabb tér, az ún. „klubövezet” felől halad a nyitvatartás, a köl
csönzés, az információ terén át a helybenolvasás és kutatás övezete felé.

A klubövezet (amellett, hogy ehhez csatlakozik az előadóterem s a 
kiállítási terem) közvetlen olvasószolgálati szerepet is betölt s nem csupán 
előtér. Tehermentesíti az olvasótermet s betölti a hírlap, magazinolvasó 
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szerepét, ott társalogni is lehet s a klubövezet szolgáltatását minden igazo
lás, könyvtári tagság nélkül mindenki igénybe veheti.

Mind a könyvtárak igazgatói, mind az építési programok elkészítésé
ben segítséget nyújtó szakbizottság ennek megfelelő programot készített, 
azonban e programok olymértékben mutattak túl a régebbi elképzeléseken, 
hogy a jóváhagyó főhatóság a tervezett kaposvári, tatabányai, zalaeger
szegi és szombathelyi könyvtáraknak a programtervben igényelt alapterü
letét 25—30 %-kal csökkentette. Minthogy a könyvtári szakemberek éppen 
a nagy olvasószolgálati terek megjelenése tekintetében frontáttörést kíván
tak végrehajtani, az alapterületek csökkentése egyes helyeken a raktárak, 
(pl. Kaposvár) másutt a gyerekrészleg, illetve a szolgálati helyek (Zalae
gerszeg) rovására történt. Ennek a tervezésben mutatkozó kisstílűségnek 
drágán fizetjük meg az árát! Még 10 év sem telt a megnyitás óta, már a 
könyvtárak bővítésére készülnek tervek, vagy — ami még rosszabb 
— a gyerekkönyvtár kitelepítésére. A külön telepített felnőtt és 
gyerekkönyvtár nemcsak nem gazdaságos, de a jövendő olvasónemzedék 
szempontjából is mérhetetlenül káros. A gyerekkönyvtárak hiánya, ill. 
nyomora már olyan méretű, hogy a jövő nemzedék kulturális fejlődését 
veszélyezteti. Olyan nagy városunk is van, mint pl. Hódmezővásárhely, 
ahol egyáltalán nincs gyermekkönyvtár!

Természetesnek kell tekintenünk azt, hogy a könyvtárak tervezése és 
felépítése között eltelt időszak változást hoz a könyvtárakra vonatkozó fel
fogásunkban és a megnyílt épületet bizonyos vonatkozásban elavultnak 
tekintjük. Az említett három könyvtár tervezése idején még a zenei rész
legek kifejlesztésének gondolata csak csírájában volt meg, igazi hangszi
getelt zenei stúdiók létrehozása helyett néhány fejhallgató beállításával 
véltük kielégíteni ezt a feladatkört.

Az új, részben épülő, részben csak terv formájában létező — miskolci 
és nyíregyházi megyei könyvtárak már ezzel az igénnyel számoltak, de az e 
célra szánt helyiségeik már most sem látszanak kielégítőnek.

Ezek tervezése idejében, még a reprográfiai szolgáltatások egyre nö
vekvő szerepére, telex szoba tervezésére sem gondoltunk. Jellemző a fej
lődés gyorsaságára, hogy a tervezés, illetve építés alatt levő megyei könyv
táraink (miskolci, nyíregyházi) a mondott követelményeknek is igyekeztek 
megfelelni, mégis már most érezzük, hogy a tömegkapcsolatok („public 
relations”) ápolására nem lesz elegendő ún. előadótermük és kluböveze
tük. Ma már nélkülözhetetlennek tartjuk, hogy a könyvtár alapszolgáltatá
sai mellett ne csak rendezvényi színtér legyen, hanem adjon helyet a gyűj
teménnyel szoros összefüggésben álló művelődési feladatoknak is. Adjon 
helyet, vitafórumok, irodalmi, ifjúsági, zenei, nyelvtudási, szakmai tovább
képzési köröknek is.

Az anyagi erők fogyatékossága az igényesebb építészeti megoldásokat 
is erősen gátolta. A megközelítően négyzet alakú terek azonos beruházási 
összeg esetén a legnagyobb alapterületet biztosítják s így ezideig általá
nos lett ez a telepítési forma. A flexibilitás elvét kizárólag a nagy olvasói 
térre alkalmaztuk és szükséges tagolást csupán bútorok közbeiktatásával 
végeztünk.
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A flexibilitásnak azokat a megoldási módjait, amelyek mozgatható fa
lakkal a könyvtár egész belső térrendszerét teszik átalakíthatóvá s az ol
vasótéren belül kisebb részek elrekesztését mozgatható falakkal biztosíta
nák, építési technikánk mai színvonala eddig még nem tette lehetővé.

Az eddig ún. „szakosított terek” rendszeréről (ez valósult meg pl. 
itt Szombathelyen is, ahol párhuzamosan egymás mellett helyezkedik el a 
könyvtári prézens és kölcsönzési anyag, ugyanazon tájékoztatási pontra 
támaszkodva) át kell térni a mairól differenciáltabb szakolvasó termek 
(terék) rendszerére, az eddiginél nagyobb tagoltsággal, esetleg új rendszerű 
térelválasztók beiktatásával.

Bár ez a hely és a mai ünnepélyes alkalom eléggé arra késztetett, hogy 
az általános közművelődési könytárak problémájról szóljak, néhány tanul
ságot rejt magában, néhány nagy tudományos és szakkönyvtárunk építése 
is, röviden ezt is érintem.

Az egyik nagy könyvtári létesítményünk a magyar nemzeti könyvtár 
elhelyezése a budavári palotában, a másik pedig a miskolci Nehézipari 
Egyetem Műszaki Könyvtárának új épülete.

A nemzeti könyvtár új épületéről igen sok leírás, szakmai ismertetés 
jelent meg. Nem szólok tehát az új épület kialakításáról.

Szólnom kell azonban a kérdéssel kapcsolatos néhány rendkívül fontos 
tanulságról.

A nemzeti könyvtár budavári elhelyezése 1958. év végén került na
pirendre. Az átépítés- betelepítés programját a könyvtár 1960-ban készí
tette el. Tíz év telt el azóta s a könyvtár épületét optimális esetben 1976 
1977. évben fejezzük be.

A tervezés kezdetétől a megnyitásig 16—17 év fog eltelni, ilyen hosz- 
szú idő alatt kicserélődhet az a könyvtáros nemzedék, amely a szakmai 
alapkoncepciót kialakította. Súlyos helyzet alakul a felelős építész szem
pontjából is, akitől nem lehet elvárni, hogy egy épülettel több mint fél 
emberöltőn keresztül foglalkozzék, mivel ez gazdaságilag is lehetetlenség.

Új rendelet, új elvi felfogás alakul ki ily hosszú időn át a nagy könyv
tárak építése területén is, amit már csak az időközben elvégzett építés 
adott keretein belül lehet kielégíteni.

Megváltozik azonban a könyvtár belső, szervezeti felépítése is, nem 
beszélve arról, hogy időközben technológiák, gépek és egyéb speciális be
rendezések fejlődnek, amelyek kielégítése a legnagyobb problémákat je
lentik. (Pl. belső szállítás, selejtezés, világítás, szigetelés stb.)

Ezért alapvető szempont kell, hogy legyen nagy könyvtárak létesítése 
terén, hogy az előkészület legyen elmélyült és gazdaságilag megalapozott, 
s a megvalósítási időt lehető legrövidebbre kell csökkenteni.

A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtárának flexibilitás 
elvén épült nagy belső tere megitélésünk szerint a felső határán áll az 
osztatlan könyvtári térnek, bár erre számos példát találunk egyebütt is. A 
könyvtár jellege miatt az olvasói tér használata eléggé egyenletes s ez a 
bontatlan teret indokolja. A most kivitelezésre kerülő miskolci és nyíregy
házi megyei könyvtárak olvasó tereit már több szinten osztottuk meg.

Bár a jövő könyvtári tervezésébe jóslat volna belebocsátkozni, annyit
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meg merek kockáztatni, hogy az eddigieknél jobban tagolt, otthonosabb 
belső tereket kellene kiképezni, bátrabb építészeti megoldásokkal a flexi
bilitás eddiginél haladottabb elveinek alklamazásával. Ez utóbbi azért is 
figyelmezetet, mert minden épületünkkel szemben változtak a kívánal
mak mire elkészült, feltehetően ez a jövőben is így lesz.

Az említett könyvtárakkal a magyar könyvtárépítés egy küzdelmes, 
igen sok buktatót és tévedést magábafoglaló szakasza úgy vélem lezárult. 
Nemzetközi kapcsolataink is erősödnek s talán itt kell megemlítenem, hogy 
egy-egy nagy új könyvtárépület tervezése esetében meg kell teremtenünk 
az alapot, hogy a magyar könyvtárépítő szakemberek mellett a nemzet
közi — elsősorban a szocialista országok — szakembereinek konzultációja 
alapján készítsük programjainkat, terveinket.

Művelődéspolitikánk jelen levő irányítói számára szeretném néhány 
szóval összefoglalni könyvtárépítésünk eddig szerzett legfontosabb tanul
ságát: Egy város és vonzáskörzetének információs bázisát, alkotó központi 
megyei ill. városi könyvtár a magasabbfokú művelődés feltételét jelentő, 
nélkülözhetetlen kulturális létesítmény. Éppen ezért csak nagyon megfon
tolt, a szükségletek reális mérlegelése után, gondosan kialakított program 
alapján, a könyvtári integráció magasfokú érvényesülésével készülhet.

Kirschner Erika

Mi leszel, ha nagy leszel?
A fiatalok — s itt különösképpen a 14 évesek, az általános iskolát 

végzők — pályaválasztási problémái Magyarországon az utóbbi években a 
tudományos érdeklődés középpontjába kerültek. Vajjon képpesek-e a 14 
évesek, ezek a pszichikai és fizikai szempontból egyaránt még nem fel
nőttnek tekinthető serdülők felelősséggel dönteni sorsukról s egész fel
nőtt életükről, amikor azt a kérdést tesszük fel nekik, hogy: MI LESZEL, 
HA NAGY LESZEL?

Ezt a kérdést tette fel — természetesen más formában — a Nógrád 
megyei Pályaválasztási Tanácsadó kérdőívein a most végző nyolcadiko
soknak, akiket a megye 9 különböző helyén lévő általános iskolában ke
restünk fel. Az általános iskolák kiválogatásánál meghatározott szempon
tokat vettünk figyelembe, és pedig, hogy legyen közöttük:
1. Városi iskola — Balassagyarmat, Salgótarján
2. Nagyközségi iskola: Pásztó, Szécsény, Nagybátony, Érsekvadkert
3. Kisközségi iskola — Nógrádmegyer, Sóshartyán, Nemti.

A válogatás másik szempontja:
a) Iparvidéken lévő iskola — Salgótarján, Nagybátony, Nemti
b) Mezőgazdasági területen lévő iskola — Szécsény, Pásztó, Sóshartyán
c) Vegyes területen lévő iskola — Balassagyarmat, Érsekvadkert, Nóg

rádmegyer.
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