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S Z E M L E

AZ OSZSZSZK MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUMÁNAK MUNKÁJÁBÓL

Az OSzSzSzK Művelődésügyi Minisztériuma 1955* junius 22«-én ki- 
adta 404 sz0 rendeletét! "Betűrendes katalógusok létesítése a közművelődési könyvtárakban", -

A rendelet megállapítJa, hogy bár á katalógusoknak igen nagy a 
jelentősége az olvasóknak a könyvállománnyal való megismerkedése, az 
olvasás irányítása, az állomány gyarapítása és az elavult irodalom 
kirekesztése szempontjából, az OSzSzSzK községi, járási és jelentős 
részben városi könyvtáraiban ninos sem. betűrendes, sem szakkatalógus* 
Ahol pedig ezek szerkesztését megkezdték, a munka nagyon lassan halad

Pedig a könyvtárak segítségére elkészültek a "Nyomdatermékek egy 
séges cimleirási szabályai kisebb könyvtárak és bibliográfiai Jegyzé
kek számára", minta és ajánló katalógusokat állítottak össze, közpon
tilag adják.ki a nyomtatott annotált katalóguscédulákat* Mindez je
lentősen megkönnyíti a katalógusok felállitási munkáját*

Sok könyvtárban, a katalógusok hiánya, valamint azok ki nem elé
gítő szerkesztése azt mutatja, hogy sok könyvtáros, az autonóm köz
társaságok művelődésügyi igazgatóságai lebecsülik a katalógusok sze
repét a könyvtári munka egészének helyes megszervezésében*

Tarthatatlannak Ítélve ezt a helyzetet, a Művelődésügyi Minisz
térium elrendelte, hogy a területi /határvidéki/ végrehajtőbizottsá- gok művelődésügyi igazgatóságainak vezetői és az ASzSzK-ók művelődés
ügyi minisztériumai 1955 augusztus 1-től kezdve szervezzék meg min
den városi, járási és községi könyvtárban a betűrendes katalógus fel
állításának munkáját, azokban a könyvtárakban pedig, ahol van betű
rendes katalógus, haladéktalanul hozzá kell kezdeni a szakkatalógus 
felállításáhozj minden városi és járási könyvtár számára konkrét ha
táridőt szab meg, melyre a betűrendes és szakkatalógusnak el kell 
készülnie, függetlenül az állomány nagyságától és a munkatársak szá
mától^ kötelezi a járási művelődésügyi osztályokat, hogy pontos ha
táridőket adjanak minden községi könyvtárnak a katalógusok felállítására*

A határidők megállapításánál a kővetkező irányelvekhez kell iga
zodni?

a községi könyvtárakban 3®000 kötetes állományig? 6 hónap 
3*000-6*000 kötetig? 1 év5

járási és városi könyvtárakban 10*000 kötetes állományig! 9 hó nap, 10*000-20,000 kötetig! 1 év, 20.000 köteten felüli 1 ,5 év.
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A rendelet előírja azt is, hogy a területi /határvidéki/ műve
lődésügyi igazgatóságok, az ASzSzK-ok művelődésügyi minisztériumai, a 
területi, határvidéki, köztársasági /ASzSzK/ könyvtárak munkatársait 
rendszeresen küldjék ki a járási és községi könyvtárakba, hogy segít
senek a katalógusok összeállításában^ hívják ki egymást versenyre a 
városi és járási könyvtárak dolgozói,/a területi, határvidéki és köz- 
társasági könyvtárakban a katalógusok összeállításával kapcsolatos 
konzultációkon éa gyakorlatokon/.. Emellett különös figyelmet kell for
dítani az újonnan megnyílt könyvtárak dolgozóira®

A járási művelődésügyi osztály vezetője köteles részt venni a 
járási szemináriumok könyvtári szakosztályainak foglalkozásain, hogy 
lássa, hogyan folynak a katalógus szerkesztés munkálatai a községi 
könyvtárakban®

Ajánlatos jól felhasználni a katalógusok összeállításánál a 
könyvtárakban meglévő nyomtatott annotált cédulákat, és idejében elő
fizetni ezekre a kartonokra az 1956-os évre®

A területi /határvidéki/ művelődésügyi igazgatóságok vezetői, az 
autonóm köztársaságok művelődésügyi miniszterei szigorú ellenőrzést 
kötelesek megszervezni a tekintetben, hogy a kollektorok a katalógus
cédulákat és az osztólapokat idejében kapják-e meg és idejében szét
osztják-e, valamint azt, hogy a könyvtárak számára biztositották-e a 
katalógusdobozokat, arra törekedvén, hogy a helyi ipar és a szövet
kezeti ipar állítsa elő ezeket®

A Minisztérium a népművelési intézmények főosztályát a követke
zőkkel bízza meg: állítson össze és küldjön szét 1 9 5 5 júliusában mód
szertani útmutatót a betűrendes katalógusok összeállításával kapcso
latos munkaszervezésről a területi /határvidéki/ művelődésügyi igaz
gatóságok és az autonóm köztársaságok művelődésügyi miniszterlimai 
számárai a módszertani útmutatóba vegyenek be megfelelő anyagot a ka- 
talógusszerífceszté3 kérdéseiről a járási szemináriumok számárai vonják 
be a Lenin Könyvtár és a Szaltükov-ScsedriLn Könyvtár dolgozóit,és a 
könyvtári intézetek előadóit a könyvtáraknak a katalógusok összeállí
tásában való módszertani és gyakorlati segítésébe! rendszeresen ellen
őrizzék a művelődésügyi igazgatóságok, a művelődésügyi minisztérium 
/ASzSzK/ és a könyvtárak munkáját a katalógusok felállítása tarén®

Elrendeli, hogy az Oroszországi Kulturcikkértékesitő Központ 
vezetője intézkedjék afelől, hogy a könyvtári kollektorok idejében 
el legyenek látva katalóguscédulákkal és osztólapokkal®

* Bibliotekar*, 1955. 8® sz„ 59. lap®


