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Ha tehát mérlegre tesszük a közművelődési könyvtárügy 1iesSl«» 
téa az elmúlt 10 év munkáját, elsősorban köszönetét kell mondanunk 
a faluéi könyvtárosok ezreinek és kellőképem kell értékelniük a ke
rületi és. járási könyvtárak dolgozóinak, a népművelési felügyelők.*' 
aek és a nemzeti bizottságok választott funkcionáriusainak munkáját* 
Forró köszönet és őszinte hála mindazoknak, akik .elősegítették9 hogy 
közművelődési könyvtáraink aktív tényezőkké váljanak a nép nevelésé
ben éa hasznos segítőtársak legyenek a szaoiaXismuf* építésével kap
csolatos nagy feladatok teljesítésében..

Az elért eredmények ösztökéljenek arra, hogy még szorgalmasabban 
igyekezzünk a legrövidebb időn belül kiküszöbölni s. munka útjában 
álló komoly hiányosságokat» Azzal az elhatározással lépjünk, az évfor
duló napjaiba , hogy munkánkkal még eredményesebben járuljunk hozzá 
népi demokratikus Csehszlovák Köztársaságunk további felvirágzásá
hoz s ezáltal a tartós világbák® megszilárdításához*

»* Ctenár, 1955® 5»asso 130—138®lap*

BAiSSNGS MÓDSZERTANI
- B« P. Korsunova kÖáyv*i 'A'' járási 'könyvtár"' bibliográfiai

tájékoztató munkája° - - -

A ssóbanforgő Útmutató^ megérdemli9 hogy a könyvtári dolgo
zók felfigyeljenek rá* lenek a könyvnek az a jelentősége9 hogy el- 
sőizben ad alapos és rendszeres ismertetést a Járási könyvtár tájé
koztató munkájáról éa annak módszereiről*

Korsunova Útmutatója hat fejezetből álló Az első fejezet rövi
den bemutatja a járási könyvtár bibliográfiai tájékoztató munkájá
nak feladatait és tartalmát* A szerző helyes®!® mutat rá arra, hogy 
a bibliográfiai tájékoztató munka szoros kapcsolatban van az olva
sás irányit ás ávai, valamint a könyvtár tömegrendezvényeivel,, A bib
liagráfiai tájékoztató munka aktív ajánló jellegű tevékenysége

A második fejezet a könyvtár bibliográfiai tájékoztató appará
tusának szervezeti felépítéséről szól* Hangsúlyozza a jól szervezett 
bibliográfiai tájékoztató apparátus fontosságát és jelentőségét, is
merteti a katalógusokat é® a kartotékokat, valamint a asőba&forgő 
apparátus igen fontos eszközeit* a tájékoztató és bibliográfiai ki
adványokat o

Korsunova E* P*s Szpravocsno-bibliogSaficaesskaja rabota rajonnoj 
bibliotekl* Hetodioseszkoe poszobie* Moszkva, 1954 « 107 lap*
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WA bibliográfiai tájékoztató munka formái és módszeréi® oimü 
fejezetbe® számos példát közöl a járási könyvtárak tapasztalataiból* 
Izek a példák a fejezetet érdekessé és tartalmassá teszik® A n®gy®- 
dik fejezet azzal foglalkozik, hogyan kall a bibliográfiai ismeretije 
két propagálni az olvasók körében®

Az ötödik fejezet arról a módszertani és bibliográfiai segít
ségről szólo amelyet a járási könyvtár nyújt a községi könyvtárak
nak* Yégül az utolsó fejezetben a bibliográfiai tájékoztató smajea. 
szervezési9 tervezési és nyilvántartási kérdéseiről- van sző®

Csak röviden ismertettük az Útmutató tartalmát és a munka pozi- 
tiv oldalaira igyekeztünk rámutatni* A könyvnek van azonban néhány 
hiányossága is| az alábbiakban ezekről akarunk beszélni*

A szerzőnek ismertetni® kellett volna a könyvtárosok előtt a 
már maglévő /bár igen kisszámú/módszertani irodalmat , amely az Út
mutatóban érintett kérdésekkel foglalkozik* Ez arra serkentett® 
volna a könyvtárak dolgozóit , hogy több figyelmet fordítsanak &s 
ilyen tárgya könyvekre*

Korsunova útmutatója telistele van a járási könyvtárak munkájá
ból vett példákkal* Elegendő ha elmondjuk, hogy az útmutató több mint 
2© járási könyvtár munkájáról emlékezik meg* Ez kétségkívül nagy ér
téke az ismertetett könyvnek* Meg kell azonban állapítanunk, hogy a 
szerző feladatát, nevezetesen a könyvtárosok gyakorlati munkájának 
segítését sokkal Jobban oldotta volna meg, ha ezeket a tapasztalato
kat alaposabba.® és világosabban ismerteti* A módszertani útmutatóban 
az egyes könyvtárak működését ismertető tényadatokat sokkal gondosabban 
és több szeretettel kell összeállítani* Sajnos vannak a könyvben olyan 
példák, amelyek nem segítik elő a kérdés világosabb megértését*

A figyelőszolgálatról szólva Így ir például a szerzői WA lodej- 
nopolei Járási Könyvtár átadta a járási lapnak a Leningrádí..Területi 
Könyvtár .által készített ajánló bibliográfiát, melynek oimeg Mit ol
vassunk az állatok nyári szálláson, való tartásáról8?1* /é8«láp«/ Ugyan
ezen a lapon a következőket olvashatjuk: WA volhovi.Járási Könyvtár 
ismertetést készít a járási lap számára a MKaaanuaiaztw, a "Partijnaja 
Zsizn®% "Mólód©j Kommuniszt8* eiadi folyóiratok legújabb csikkéiből******

A'módszertani' útmutatókban minél kevesebb legyen a egyes intéz
kedések "jelentőségéről® szóló fejtegetés és minél több a szemléltető 
példa* Korsunova betartotta ugyan ezt az elvet, d@ az egyes formákat 
és módszereket néha hiányosan ismertette* így például az Útmutató jól 
Írja !«__ a tematikai könyvismertető előkészítésének és lebonyolításénak 
munkáját, de egy szót sem. szól arról, hogyan kell ismertetni az 
újonnan érkezett könyveket, pedig ezeknek a könyveknek az ismertetésé
nél, illetve már az ismertetés előkészítésénél is bizony©* sajátossá
gokkal és nehézségekkel kell számolnunk*. /Különbség van a kétféle 
könyvismertetés között*/ Hogy milyen elvhez kell magunkat tartani az 
ismertetésre szánt ej. irodalom kiválasztásánál és végül milyen legyen 
az uj szerzemények tulajdonképeai ismertetésének módszere, erről saj
nos az útmutató egy szóval sem emlékezik meg*
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Ami pedig az ajánló jegyzékeket /bibliográfiákat/ illeti, az ut« 
matat óban ezdkkel - az egyéb formákhoz és mőinsersíehea képest - igen 
keleset foglalkozik a. szerző„bár rámái at arra, hogy az ajánló biblio
gráfiák készítése igeí§: felelősségteljes és nehéz feladató Miért vaa 
a* teháta hogy korsnnova olyas kevés figyelmet' szentelt ennek a. 
XeXőseágtelJes*. és wnehéz* munkának és miért asm beszélt bővebben az 
ajánló jelgyzékek összeállításának médazertanáréit

A könyvtárosoknak igen gyakran szokták tattáesolni , hfegyha segít
ségre var szükségük., forduljanak saját Olvaséaktlvájakhoz© ííz az el
képzelés helyes, de Kórsamévá nem foglalkozik vele részletesen és igen 
kevés meggyőzé, példát hoz’fel e témával kapós©latban«

Az ataataté azt ajánlja, hogy negyedévenként két-három könyvis
mertetést kell- tartási a társadalmi- politikai és mezőgazdasági kérdé
seket tárgyaló müvekről, két könyvi sínért étét a szépirodalmi müvekről 
és egynéhányat a könyvajdonságokrélo BbbŐ2L az .következik, hogy a járá
si könyvtárnak havonként legalább három blbXlográfl&l ismertetést 
kellene tartania© Ha pedig még azt is figyelembe vesszük,, hogy a szer
ző szerint ajánlatos az egyes ismertetéseket megismételni, még ennél 
is több rendezvényre kerülne sor© Figyelembevéve az ismertetők előké
szítésére fordítanád időt, ngy véljük, hogy a szerző ezeket a tanáéso
kat sem ©léggé gondolta át©

Sajnálnunk kell, hogy az Útmutatóban ninssónak fényképfelvételek 
és egyéb szemléltető ábrák, amelyek hozzásegítenék a könyvtárosokat a 
bibliográfiai tájékoztató munka módszereinek tökéletesebb elsajátítá
sához ©

Tégezetül meg kell állapítanánk, hogy I 0 F© Korsuaóva könyve, r? 
említett hiányosságok ellenére is, igen értékes segédeszköz a közműve
lődési könyvtárak dolgozóit számára©

,í« Kfebovazkij/

** Bibliotékára, Xf55* 44—45©lap©


