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Nagy érdeklődéssel olvastam T. Ridzin®~nek a Bibliotekar®-fean 
magjelent "Hibák és hiányosságok a kölcsönzési osztályok munkája™ 
bán" cimtt cikkét. Valószínűleg sok gyakorié könyvtárost gondolkodó
ba ejtett ez a cikk.

A könyvkölcsönzés a könyvtári munka legfontosabb része. Bár 
ez a tény eÍvitathatatlanfi mégis léptes-nyomon tapasztalhatjuk a 
kölcsönző szerepének lebecsülését.

Erről tanúskodnak a Ridzin® elvtárs cikkében felsorolt hiányos
ságok iát nincsenek olyan módszertani segédkönyvek/ amelyek a köl- 
esönzőszplgálattal foglalkoznakj a leggyengébb könyvtári munkaerő
ket szokták a kölcsönzőbe beosztani! a könyvtár vezetőség® nem for
dít kellő gondot erre a munkára és elhanyagolja a naponkénti ellen
őrzést le. Ezek a betegségek már annyira elterjedtek és olyan idült
té váltak, hogy általában meg sem kísérlik gyógyításukat.

A könyvtári főiskolák éa szakiskolák nem tanítják meg eléggé 
hallgatóikat arraj, hogy miként hátijának a kölcsönzőben megforduló 
olvasókkal. Könyvtárunkban /a tomszki terület mórjakovi járásában/ 
minden évben, folytatnak gyakorlati munkát a tomszki könyvtári szak
iskola tanulói. Ezek a tanulók a könyvtártechnikai kérdésekben elég
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járatosaié* á kölcsönzőben azonban egészen tanácstalanok® Mám ismerik 
as olvasók tanulmányozásának módszereit * képtelenek a kölcsönzőket 
egyénileg kiszolgálni ás a könyvek kiválasztásában segítségükre len™ 
ni* Az ifjú könyv tár os őst: az olvasók kiszolgálása közben komoly ne
hézségekbe ütköznek* de nem találnak olyan módszertani segédkönyvet* 
amelyből az ilyenkor felmerülő s őket igen izgató kérdésekr®: választ 
kaphatnának*

C Cf © O O o

A könyvtári dolgozókat sem vonzza eléggé az olvasók kiszolgálá
sa* Sok fiatal könyvtáros a tömegrendezvényekért lelkesedik* ezek 
tulha Irtózásával kezdi működését - többnyire a kölcsönző munka rová
sára., S erre még biztatást is kap* minthogy á könyvtári munkát sokan 
a tömegrendezvények száma szerint értékelik*' Rendez néha a könyvtáros 
olvasóankétot is /ez gyakran formális éé felületes/* ezért is sokszor 
minősül kiváló könyvtárnak* bár kölcsönző munkája igen. gyenge.,

© o  o  o  © ö

Szeretnék hosszabban elidőzni egy kérdésnél* mégpedig az olvasó
val való. első beszélgetés kérdésénél., Ennek igen nagy jelentősége 
van az olvasóval való megismerkedés és érdeklődésének tanulmányozása 
szempont jáből*

Az egyik könyvtárban a következő jelenetnek voltam tanúja* A 
könyvtári pultnál szomorú arccal ül egy kislány., Azt hihetné az em
ber* hogy éppen most hallót^ valami lesújtó hirt* vagy legalábbis 
kinző fogfájás gyötrio A könyvtáros rá sem hederit az olvasóra,, 
köayvkártyákat rendez* Az olvasók a pultra halmozott könyveket néze
get iko A falnál botra támaszkodva áll egy idősebb férfi-* Láthatólag 
vonakodik zavarni munkájában az elfoglalt könyvtárost,, Bizonyára elő
ször van a könyvtárban és nem tudja* hogy kell ilyen helye® beszélni 
a munkatársakkal,,

Yégr® bizonytalanul megkérdezi a könyvtárost * mi kell a könyv
tárba való beiratkozáshoz..

Tan igazolványa? Az olvasó sietve átadja az igazolványát* A 
könyvtáros azó nélkül elővesz egy üres személyi lapot és rávezeti a 
szükséges adatokat.,

Neve? Párttag? Képzettsége? Lakcíme? •=> Ezek azok a kérdések* 
amelyeket a könyvtáros szükségesnek tart az uj olvasóhoz intéznie 
A személyi lap kitöltése után a kislány uj,Iával megmutatja azt a 
helyet* ahol az olvasónak alá kall Írnia a nevét., Aláírja * hogy 
wismeri a könyvtári szabályokat és kötelezi magát azok megtartá
sára” . Hogy azonban valóban ismeri-e ezeket az uj olvasó* ezt már 
nem tartotta fontosnak mégcsak meg se kérdezni* En bizony nem tud
tam felfedezni a könyvtárban ezeket a szabályokat* - Sok olyan # 
könyvtári dolgozó van még nálunk* akik a személyi lapok mögött nem 
látják az élő embert*

Az első beszélgetés sokféle lehetőséget nyújt a könyvtárosnak 
sz olvasó érdeklődési körének* igényeinek a tanulmányezására. Miköz
ben a személyi lapot* ezt a hivatalos dokumentumot kitöltjük * arra
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is van alkalmunk* 'hogy megfelelő tapintattal több kiegészítő kérdést 
intézzünk az olvasóhozo A személyi lap kitöltés© közben folytatott* 
Ügyesen vezetett beszélgetés utján úgy megismerheti a könyvtáros az 
olvasót * hogy ki tadja számára választani a neki megfelelő könyvet®

Térjünk v i s s z a  a személyi lapon előforduló ^képzettség01: kifeje
zésre® képzettségére vonatkozóan én nem elégszem meg az olvasó köz
lésével* hanem kiegészítő kérdésekkel megkísérlem kideríteni * hűl 
tanult9 mikór fejezte be iskoláit* van-e szakképzettsége is* nem szán
dékszik-© tovább tanulni®

Nem régen bejött a könyvtárba két* körülbelül egykorú ifjú* gyá
runk munkásai® A személyi lap kitöltésekor mindkettő azt mondta9 hogy 
hétosztályos iskolát végzett®

A beszélgetés folyamán egyiktől megtudtam* hogy az ősszel beirat
kozik Az esti tagozat nyolcadik osztályába® Mielőtt a mórjakovi járás
ba jött' volna * a területi központban lakott* ahol két városi könyvtár
nak is olvasója volt® Esztergályos* A hatodik kategóriában dolgozik®

A másik fiatalember négy évvel ezelőtt végezte el a falusi hét
osztályos általános iskolát® heveset olvas® A gyárban ideiglenesen 
segédmunkásként dolgozik,, mert^ semmiféle szakmai képesítése ninoso 
Nagyon szeretne lakatos lenni®"

Ezt a két fiatal munkást a személyi lap kitöltése alkalmával ka
pott adatok alapján egy és ugyanazon olvasócsoportba lehetett volna 
sorolni^ de az első beszélgetés után már világossá vált a könyvtáros 
előtt„ hogy különböző módon kell őket kiszolgálnia® Nagyon fontos * 
hogy az olvasónak ne csak a foglalkozását és munkahelyét tudjuk meg* 
hanem azt is * hogy’ milyen brigádban dolgozik* hogyan végzi munkáját* 
ismeri-e a szakmájával kapcsolatos uj szakkönyvsket* olvas-e szakla
pot®

Előfordult ilyen eset: az olvasó azt monts magáról* hogy eszter
gályos és a szerelőműhelyben dolgozik® Beszélgetés közben azonban 
megtudom* hogy csak télen van a műhelyben* tavasszal elmegy hajóolaj 
zónák® Már gyermettkora óta hajőkázik* nagyon szereti az Obot és ragasz 
kodik a hajójához® Az az álma* hogy továbbfejlessze gépészeti ismere
teit* de nem hagyhatja el munkáját toSrábbtanulás céljából* mert csa
ládja van® A könyvtárosnak most az a feladata* hogy segítsen az olva
sónak kedvelt szakmája elsajátításéban* s megmutassa* hogyan gyarapít
hatja 'tudását önképzés utján® * *

A személyi lap hátlapjára ennél az olvasónál rávezetjük a követ
kező megjegyzésts "Összeköttetésbe kell lépni az üzemmel* a tanmühely- 
lyel és az iskola esti tagozatával* olvas őtérvét kell összeállítani* 
a hiányzó müveket könyvtárközi kölcsönzés utján kell megszerezni®”

Az olvasóval való első találkozásnál meg kell állapítani - leg
alább megközelítőleg - olvasottsága fokát és érdeklődési körét® Ag 
ilye El kérdésekre adott •"álaszoks Milyen könyveket olvasott*? vagy Mit 
szöretne olvasni? - rendszerint.igen keveset mondanak® Ezért én az 
olvasó által eddig látogatott könyvtárról* az utóbbi időben olvasott
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könyvekről is szoktam néha kérdéseket fellesni,, s érdeklődöm iránt 
la, hogy mi a vélemény© az elolvasott könyvekről* Azt is megtud®** 
hogy milyen olvasőankltokon vett részt* A kérdésekre kapott válaszok 
lehetővé teszik számomra, hogy némi képet alkothassak magamnak a láto
gató olvasottságáról és érdeklődési köréről* ■

' Megtörténik, hogy az újonnan beiratkozott olvasó szeretne megnéz
ni %éhány könyvet* Énáékes adatokat nyerhet a könyvtáros az olvasó 4is« 
léséről és érdeklődéséről, ha ilyenkor megfigyeli, hogyan forgatja as 
ajánlott könyveket*

Az olvasó ránéz a címlapokra és mint már olvasott könyveket félre
teszi Gorkij s "Az anya" eimtt müvét, a "Gol0vlev-család"-ot, a "Ga;raiaal"-1, 
vggy ..Majakovszkij valamelyik kötetét* Egy percig a kezében tartja 
Arszenev "Az uaazurijl óssirdőkben'* cimü könyvét, beletekint a tartalom- 
jegyzékbe, és* **• félreteszi*, Nem, ez nem az* Ekkor egy vastag, márvány
szürke sziíiü kötet hívja fel a figyelmét: Howard Fást: "Válogatott mü
vek"* Az arca felderíti, gyorsan átfutja a tartalomjegyzéket, rátalál a 
keresett oldalra és olvasni kezdi* Én pedig a könyvállványhoz megyek, 
előveszem Fást többi müveit s velük Anikszt Fástról szőlő brosúráját, 
s mindezt az olvasó elé helyezem* Élénk beszélgetés indul köztünk* Meg
tudom, hogy az olvasónak Fást müvei tetszenek, s hogy nagy érdeklődés
sel olvas egyéb, Amerikáról szóló könyvet is* Ez a beszélgetés segítsé
gemre van abban, hogy valamennyire megismerjem az olvasó igényeit*

Az uj olvasóval folytatott első beszélgetés közben igyekszünk meg
ismertetni az olvasót a katalógusokkal, elmondjuk neki, hogy milyen 
újságok és folyóiratok járnak az olvasóterembe ée milyen az ott lévő 
katalógus* Felhívjuk a figyelmét a könyvkiállitásokra és az ajánló 
könyvjegyzékekre is*

Az első beszélgetés nem korlátozódhatik csupán az olvasó érdeklő
dési körének megismerésére* Szükség esetén, különösen ha fiatalember
rel van dolgunk, beszélünk a rendszeres olvasás jelentőségéről és 
&rról, hogy milyen segítséget nyújthat ebben a dologban a könyvtár*

Az első beszélgetés sikere nagyban függ a könyvtáros ügyességétől 
és tapintatátólo A szives, barátságos hang, a könyvtáros részéről meg
nyilvánuló élénk érdeklődés az olvasó válaszai iránt, a kérdések Ügyes 
váltogatása a könyvtári munka s az uj könyvek ismertetésével - feszte
lené és tartalmassá teszi & beszélgetést*
* Lesznek könyvtárosok, akik esetleg azt mondják, hogy nagy elfog

laltságuk mellett nem tudnak egy’ olvasóra ennyi időt fordítani*
Én azt állítom, hogy kell találni időt az uj olvasóval való fog

lalkozásra* Csak fel kell ismerni az uj olvasóval való első beszélget 
tés jelentőségét, majd kiderül, hogy minden körülmények között. Jut rá 
idő*

** Bibliotekar*, X?55« lOosz* £Ó-£8*lap*



Kolodziejska „ Jadwlgas 
A VARSÓI EGYETEMI DIÁKOTTHONOK KÖNYVTÁBAI

Társadalmi és kulturális folyóirataink,, valamint napi saju
tónk hasábjain nemrég vita folyt az általános olvasómozgalom ki- 
terjesztéséről és helyes megszervezésérőlo A vitában resztvettek 
mindazokp akiknek szívügyük a népmüveláa kérdéseis‘könyvtárosok,, 
irodalmárok,, kulturális és társadalmi tényezőko Hozzászólásaikban 
féltő gonddal foglalkoztak a társadalmi élet e fontos területének 
feji osztáséval,, valamint jelenlegi szervezeti állapotának birála- 
távalo De amikor a könyvolvasás propaganda-módszereiről,, a széles
körű olvasói aktíva kialakításának módjairól és szükségességéről 
szólották,, megfeledkeztek arrőX„ hogy ebben a munkában © népműve
lés és kultúra hivatás művelőinek mintegy természetes szövetségesei 
kell0 hogy legyenek főiskoláink végzett növendékeié Meg kellene 
azonban vizsgálnunk mindenekelőtt azts hogy a főiskolákból évente 
távozó és túlnyomórészt vidéki munkahelyekre kerülő ifjúság milyen 
mértékben van az effajta munkára felkészülveo

Kétségtelen,, hogy a fiatal orvosoknak,, állatorvosoknak agro- 
nómusoknak„ erdészeknek^ mérnököknek,, tanítóknak - a szaktudásuknak 
megfelelő munkán kivul - kulturális befolyást is kell gyakorolníok 
arra a környezetre e amelyikben vannako Hiszen nehezen képzelhető 
el pl0 egy fiatal agronómusp aki szakmai munkája során egyidejűleg 
ne népszerűsítené a mezőgazdasági könyveket„ vagy egy olyan fiatal 
orvosnőp aki a falun még gyakran tapasztalható babonák és előíté
letek leküzdése során ne használná fel a caeesemőgondozással fog
lalkozó brosúrákat«

Ez természetes^ Hiszen ez valahogy hozzátartozik az egyetemi 
képzettségű dolgozók kötelmeihezo De hogy olyan egyéniséggé vál
jék p aki a környezetére általános kulturális értelemben is befo
lyást képes gyakorolni„ bizonyos további követelményeknek kell 
eleget tennie^ ezek a követelmények azonban már kivül esnek a spe
ciális tanulmányok programmjaíno E követelmények közül kétségtele
nül legfontosabb az„ hogy a tanulóifjúságot közelebb kell hozni 
társadalmi-kulturális és főleg irodalmi életünk mindennapi idősze
rű problémáihoz^ ■

Az a lehetőségp hogy a végzett hallgatók környezetükre kul
turális befolyást gyakorolnak„ e kérdésnek nem az egyedüli oldala <> 
Kem titok0 hogy milyen nehézségekkel küzdenek azok a bizottságok,, 
amelyek a főiskolát végzett növendékek munkabeosztását végzik,, ami
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kor ezeket rá akarják bírái arra, hogy a nagyobb városi központoktól 
távolaső falvakban vagy kis városokban foglalják el munkahelyüket.
A tanulmányait végző ifjúság az ilyen vidéki beosztás ellen gyako
ri érvként azzal az aggályával hozakodik előp hogy ez esetben kény
telen lesz teljesen lemondani © kulturális életben való részvételről. 
A helyzet valóban nem mondható rózsásnak. Bizonyos,, hogy még nem fog
nak egyhamar minden falusi moziban jó és érdekes filmeket vetíteni „ 
a bizony elég ritkán látogat el oda egy jó művészegyüttes vagy zene- 
kar0 Ezt a végzett hallgatónak senki sem igérhetio De mégis van egy 
terület v amelyből bőven meríthet mindenki „ tekintet nélkül tartozkő- 
dási helyének földrajzi fekvéséreo Ez a könyv „ az olvasás területeo

o o o <j o o
A Nemzeti Könyvtár Könyvügyi és Olvasőmozgalmi Intézetének mua- 

kaf aULadatal között szerepelt a többi között a főiskolai diákotthonok
ban lakó diákok olvas ©mozgalmának kérdése is. Egyik előzetes teendő 
az volt „ hogy megvizsgáltuk a diákotthonok könyvtárainak szervezetét. 
Mi volt az eredmény?

A varsói egyetemi diákotthonokban tett számos látogatásunk so
rán hiába kerestük a diákok olvasómozgalma célszerű megszervezésé
nek nyomalto Pedig a diákotthonok lakóival folytatott beszélgetések 
során kitűnte hogy a diákok erőteljesen követelik a könyvet és leg
főbb ideje„ hogy kívánságaikat e tekintetben kielégítsék.

A fővárosi egyetemi diákotthonok létesítésével az állam az if
júság tízezrei számára teremti meg reális lehetőségét annak, hogy 
a lengyel tudomány ezen fő központjában tanulhasson. Egyre több a 
főiskolai diákotthon. Ezek az ifjúság különböző nagyságú /200-5°00 
fő/ közösségeit alkotják. Da az otthonok száma még mindig kevésnek 
bizonyul és a lakásviszonyok egyáltalán nem kielégitőek. Annak elle
nére t hogy a lakószobák számát a befogadóképesség végső határáig 
szaporították,, minden diákotthonban sikerült bizonyos területet fenn
tartani a kollektív kulturális élet céljaira. A meglátogatott 12 
diákotthon közül 7“beo külön kultúrterem vaa8 % többiben pedig ta
nulószobák vannak. Mind a 12 diákotthonban könnyen volna található 
hely a könyvtár számára.

Az egyes diákotthonokban általában egy tanintézet tanulóifjúsá
ga van elhelyezvep ami jelentős könnyebbséget jelenthet a könyvtárak 
létesítésekor„ különösen pedig azok szakkönyv és kézikönyv állománya 
tekintetében. Ami a szépirodalmat illeti „ a különböző diákottjjonok 
könyvtárainál hasonló lehet a könyvek ös3zeválogatása| természeteifi 
ennek az irodalomnak minden tekintetben a legértékesebbnek. keljL 
lennie.

A 12 meglátogatott főiskolai diákotthon közül esak kettőnek 
van állandó könyvtáras a NarutcwiozAtéri diákotthonnak „ amelyben 
műegyetemi hallgatók laknak g valamint a Madalinski utsai diákotthon
nak „ amelyben a Pedagógiai Főiskola,, a Külügyi Főiskola„ valamint a 
Tervezési és Statisztikai főiskola diákjai és diáklányai kaptak he
lyet. E könyvtárak közül az elsőnek már elég régi hagyományai van- 
nakj, mivel alapját a háború előtti könyvállomány alkot ja,, mely sze
rencsésen túlélte a megszállás évait. Jelenleg ez a könyvtár arány
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lag megfelelő helyiságban van elhelyezve éa állomány® 12*500 kötet*
Az állományban számszerűleg a szépirodalom van túlsúlyban* mely a 
könyvek összmennyiségének 3/4 részét teszi ki* A fennmaradd 1/4 
rész kézikönyv és tudományos jellegű müo A könyvtárnak 2 ° ,500 beirat- 
kozott olvasója van és naponta 60=100 könyvet kölcsönöz* Két állandó 
dolgozó végzi a könyv feldolgozásával és hozzáférhetővé tételével 
kapcsolatos munkákat*

1934 december 31-ig a könyvtár szervezetileg a főiskolai ottho
nok igazgatósága alá tartozott és a könyvállomány gyarapítására szol
gáló ellátmányt a Felsőoktatási Minisztériumtól kapta* Ez év elején 
a könyvtárat a varsói Műszaki Egyetem központi könyvtárának közvet
len felügyelete alá helyezték* A Lengyel Diákegyesület közbenjárásá
ra a Központi Könyvtár vezetősége.lépéseket tett* hogy a könyvtár
ból kivonja a könyvállomány tudományos részét, ami a diákok* a 
Narutowicz-téri diákotthonok lakóinak határozott ellenállását vál
totta ki* miután ezeket a könyveket évek óta számosán használták*
A kérdéssel még a napi sajtó is foglalkozott* Számos közbenjárás 
eredményeképpen végül is a lakóbizottság elérte azt*: hogy ezt a dön
tést visszavonták*

A Narutowicz-téri diákotthon könyvtárának sorsa azonban még bi
zonytalan* A könyvtár dolgozói úgy tájékoztattak engem* hogy ezt a 
könyvállományt megosztják* A terv szerint a könyvtár szépirodalmi 
része a városi nyilvános könyvtár fiókjához kerül* tudományos része 
pedig a műegyetem központi könyvtárának osztályaként működik* ter
mészetesen az elavult és nem időszerű müvek eltávolítása után*

TJgylátszik tehát* hogy ez a kérdés kedvező elintézést nyer*
Jó lesz ugyanis* ha a könyvtár szépirodalmi részét a városi nyilvá
nos közművelődési könyvtár veszi gondozásába* amely intézmény hiva
tott irányítani az általános olvasómozgalom kérdéseit Varsóban* Ez
zel szemben a tudományos könyvállományért a diákok és tanintézetük 
központi könyvtára között folyó ”hareM /holott e könyvtárnak tulaj
donképpen minden eszközzel arra kellene törekedni* hogy a könyveket 
a diákok számára hozzáférhetővé tegye/ annak a szervezési káosznak 
egyik tünete* amely a főiskolás olvasómozgalom kezdeti szakaszát 
jellemzi*

A másik állandó könyvtár a Városi Nyilvános Könyvtárnak a 
Madalinski utca 31° szám alatti Diákotthonban lévő fiókja* Ez a 
könyvtár 1934 májusában létesült* Tágas* világos helyiségben van 
elhelyezve* amelyet az olvasók és dolgozók gondoskodása folytán 
kellemesen és Ízlésesen rendeztek be* Állománya meghaladja a 2*000 
kötstet* A könyvek zöme szépirodalmi mü* de meglettük jelenleg fej
lesztik a népszerű tudományos irodalomból és kézikönyvekbe! állő 
könyvállományt is* A könyvtárat naponta átlag 3C-60 olvasó látogat
ja* a vizsgaidőszakot követő időben pedig számuk eléri a 70-et* A 
beiratkozott olvasók száma meghaladja a 400-at* ezek jórészt abból 
a diákotthonból kerülnek ki* amelyben a könyvtár van* továbbá a 
Kazimierzovska és Falénak® utcai diákotthonok lakóiból* ahol ezlde 
ig még nincsenek kölcsönző állomások* A könyvtár vezetője végzett 
lengyelszakos tanárnő* ami lehetővé teszi, hogy sokszor segítséget



nyújtson az olvasóknak az olvasmány kiválasztásában.. Bár könyvtárosi 
tanfolyamot nem végzett * szakmai gyakorlata van és ennek következté
ben munkáját jól el tudja látni© ízt bizonyltja az olvasók elégedett
sége . és az állományban* kartotékokban és katalógusban tapasztalható 
rend©

Ezzel be is fejeztük a varsói egyetemi diákotthonokban lévő 
állandó könyvtárak rövid felsorolását© Egyes erélyesebb lakóbizott
ságok * mint pl© a taraka-i diákotthon* valamint a Függetlenség-uti 
diákotthon lakóbizottságai kiharcolták* hogy a városi nyilvános könyv
tár számukra letéti könyvtárakat létesítsen.. Ehhez azonban többszöri 
közbenjárásra volt szükség a Népművelési Minisztériumban* továbbá 
íaz illetékes tényezők” hosszantartó meggyőzésére afelől* hogy a 
diákok nem különböznek, olyan nagyon a "normális” olvasóktól© Végül 
is a diákok megkapták a könyveket© Ez valóban nagy örömet okozott© 
Természetesen az öröm nagyobb volt a tamkai diákotthonban* ahol 200 
diáklány lakik* akik számára a 100 kötetes letéti könyvállomány már 
bizonyos lehetőséget nyújt az olvasmány kiválasztására© Kevésbé ör
vendeznek a Tervezési és Statisztikai Főiskola diákjai és diáklányai* 
akik ljjOO-an laknak a Függetlenségi úti diákotthonban* mivel két le
téti könyvállomány juttatása /egyik JOG* a másis 2.50 kötet/ amelynek 
összeállításánál nem igen vették tekintetbe az érdekes könyvujdonsá- 
gokat* csak az olvasói kedv fslcsigázására volt alkalmas© Magától 
értetődőnek látszik* hogy a diákotthonnak rendelkeznie kell saját 
állandó és gazdag könyvtárral* mivel ezt az elhelyezési lehetőségek 
megengedik© a könyv iránti érdeklődés igen nagy0 Ennek bizonyitéka 
az a tény* hogy a letéti könyvtár létesítése utáni második napon a 
diákok már 2^0 kötetet kölcsönöztek ki©

A többi diákotthonnak /mindig arról a tizenkettőről van szó* 
amelyet meglátogattunk/ egyáltalán semmilyen könyvtára nincs© A 
diákokkal folytatott beszélgetésekből az tűnik ki* hogy örülnének* 
ha könyvtáruk volna© Egyesek azonban őszintén megmondták* hogy szá
mukra közömbös ez* mert olvasásra egyáltalán nincs idajüko Az BGGW 
diákjai* akik a Kazimierzowska utcai diákotthonban laknak* megmutat
ták nekünk tantermi foglalkozásaik programra jót© Eszerint tényleg 
nem marad olvasásra idő* a programra ugyanis heti 40 órai tantermi 
foglalkozást irányoz elő* nem számítva az egyéb kötelező foglalko
zásokat /és ezenfelül két hetenként egész napi katonai tanulmányo
kat/© Közben fel kell dolgozni a beszámolókat* meg kall ismerkedni 
a kötelező olvasmánnyal©©© Nem csoda* ha ilyen körülmények között a 
tanulmányokkal össze nem függő irodalom olvasása olyan luxus * amelyet 
csak a legrátermettebbek engedhetik meg maguknak© Igen helyes* hogy 
a főiskolai tantervek jelenleg folyó módosítása olyan irányban tör
ténik* hogy a diákokat mentesítsék a foglalkozások tömege alól© Ez 
bizonyára lehetővé teszi* hogy a jövendő értelmiségi káderek foko
zottabban vehessenek részt a kulturális életben©

A diákotthonok könyvtárainak kérdését végre ki kell mozdítani 
a zsákutcából© Az ilyen könyvtárak hálózatának megszervezésével 
azoknak az intézményeknek kell foglalkozniok* amelyekre az egyetemi 
ifjúságról való gondoskodás van bízva* tehát a felsőoktatási minisz
térium* kultúra- és müvészetügyi minisztérium* valamint a Lengyel



Ifjusági Szövetség Központi Vezetősége® A varsói főiskolások könyvtár- 
hálózatának irányítására kétségtelenül leginkább s Városi Nyilvános 
Könyvtár hivatott , amely az általános olvasómozgalom fejlesztése és 
tudományos megszervezése terén bőséges tapasztalatokkal rendelkezik*
Az egyes diákotthonok könyvtárainak patronálását ezenkívül az ©gyes 
tanintézetek központi könyvtárainak kellene vegezraiök, természeteden 
© hatáskör előzetes elhatárolása és felosztása után*

Állandó könyvtárakat kell létesíteni mindazokban a diákottho
nokban,, amelyeknek 500-náI több lakója vas, a kisebbekben pedig könyv
kölcsönző állomásokat kell rendszeresitenio Mind az előbbieket, mind 
az utóbbiakat színvonalas irodalommal kell ellátnis a lengyel és kül
földi klasszikusok müveinek legjobb kiadásaival, elsősorban pedig 
modern könyvekkel# amelyeket a diákok a legszívesebben olvasnak® £ 
könyvtárak összeválcgatásá nem lehet sem esetleges# aam sablonos^ 
a diákok kívánságait figyelembe kell venni®

A könyvtárakban a szépirodalom és a társadalomtudományi iroda
lom legfontosabb gyűjteményein kivül gondoskodni kell a kézikönyvek 
nem tulaagy gyűjteményéről is* A kézikönyvállomány összetétele az adott 
diákotthonban lakó diákok szakmájától függően kerülne megáilapitóara« 
Ezek között tehát szerepeIniök kell a marxizmus-leninizmus klassziku
sai müveinek és egyéb értékesebb müveknek# amit az általunk megláto
gatott összes diákotthonok lakói követelnek® A diákok számára igen 
nagy könnyebbséget jelentene ez a gyűjtemény az e tantárgyból készí
tett beszámolók, kivonatok és ismétlések összeállításánál, továbbá 
segítséget jelentenek mindenfajta napi probléma tanulmányozásánál, 
különösen a történelem, közgazdaság, filológia, filozófia és termé
szettudományszakos hallgatók számára®

A diákolvasóval való foglalkozás maguktól a könyvtárosoktól 
is magasfoku és sokoldalú felkészültséget követel meg® A könyvtá
ri technika és az olvasóval való foglalkozás körébe vágó ismerete
ken kivül általános műveltségükhöz tartozik a klasszikus és modern 
irodalomban való jártasság, valamint tájékozottság annak a tudomány
ágnak a területén, amelyet a diákotthon lakóinak többsége tanulmá
nyoz®

Ezek nagy, de nem túlzott követelmények® .Nem szabad ugyanis 
megfeledkeznünk arról, hogy a diákotthon könyvtárosának szerepe 
nem szoritkozhatik csupán a technikai teendők ellátására, mint az 
újonnan szerzett könyvek nyilvántartásba vétele és a kért könyvek 
kiadása® A könyvtárosnak egyúttal az olvasó bölcs tanácsadójának 
kell lennie, mégpedig olyan olvasó tanácsadójának, aki már bizo
nyos irodalmi igényekkel lép fel® Nem egyszer bizonyára szükséges 
lesz, hogy az olvasóval megtárgyalja az olvasottakat, rámutasson 
az olvasott mü erős és gyenge oldalaira és hámozza ki annak prob
lematikáját® Tudnia kell ezenkívül ajánlani © diáknak olyan köny
veket, amelyek az általa keresett speciális témakörrel foglalkoz
nak, bibliográfiai tájékoztatást kell nyújtania, mert az összes 
hallgatók, különösen a műszaki tudományágak hallgatói nem mindig
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tudják felhasználni a meglévő segédleteket.
Ezeknek figyelembe vételével az lenne a legcélszerűbb, ha erre 

a munkára végzett lengyel nyelvszakos hallgatókat, vagy méginkább 
könyvtárszakos hallgatókat alkalmaznának, A könyvtárosok fiatal, 
energikus, a jelenkori problémákban jól tájékozott egyének legye
nek s akik tevékenyen réaztvehetnek a diákotthon életében,

A kisebb létszámú diákotthonban létesített kölcsönző állomá
sok vezetői maguk a diákok lehetnek. Az ilyen műkedvelő könyvtáro
sok természetesen nem lehetnek véletlenszerűen kiválasztott egyének; 
a könyv és az olvasás tényleg érdekelje őket* A könyvtár technikai 
kiszolgálására való átképzésükkel a diákotthont patronáló tanintéze
ti központi könyvtárnak kell foglalkoznia. Az állandó gondoskodás 
és ellenőrzés a könyvtáros kötelezettségeit vállaló diákok számára 
nagy és szükséges segítséget fog jelenteni,

E tekintetben már- van precedens. Nevezetesen a Függetlenségi 
úti diákotthon könyvtárának rendezésekor segítséget nyújtottak a 
Tervezési és Statisztikai Főiskola tudományos könyvtárának könyvtá
rosai, Ennek eredményeképpen a könyvállományt a diákok technikai 
szempontból mintaszerűen dolgozták fel. Ez az egy eset is mutatja az 
ilyen munkaszervezés lehetőségét és célszerűségét'. Általánosan meg
oldható lenne a feladat a felsőoktatási minisztárima rendeletével, 
mely kötelezné a tanintézeti könyvtárakat arra, hogy segítséget 
nyújtsanak a diákotthonok könyvtárainak,

A diákotthonok könyvtárainak kérdése tehát gyökeres megoldást 
kiván, A megoldást csak a megfelelő állami szervek intézkedése biz
tosíthatja, ezek a felsőoktatási minisztérium, valamint a kultúra- 
és művészetügyi minisztérium könyvtárügyi központi igazgatósága. 
Egyben fel kell használni az ifjúság kezdeményezését, A kérdés meg
oldása sürgős, mert az egyetemi diákotthonokból évente ezer és ezer 
végzett hallgató távozik, akik ötévi tanulmányaik során hiába vár
tak a könyvre,

*
Biblíotckarz, 1955® 8 , az, 2 3 7 - 2 4 2 , l a p .
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A FŐISKOLAI TANKÖNYV-TÁRAK
✓ "

Irtás Ivánóva # T.
a Kievi Könnyűipari Technológiai Főiskola Könyvtárának

vezetője •

A főiskolai könyvtárakat müveit és igényes olvasók látogatják* 
Ezek a könyvtárak nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a magaskép
zettségű szakember-gárda nevelésében*

Ennek ellenére mind a könyvtáros főiskolákban# mind a szakfo
lyóiratok hasábjain mindeddig, igen keveset foglalkoztak a főisko
lai könyvtárak kérdésével*

Érdekes és értékes kezdeményezés ezen a téren N* Vil*csur 
cikkes ”Néhány megjegyzés a főiskolai és egyetemi könyvtárak munká
járól!* /Sibliotekar0 0 1$35°l-2 *sz*# magyarul? Könyvtári Tájékozta
tó 1955*. 3*szo/* A cikk szerzője több olyan kérdést vet fel# ame
lyet további alapos elemzésnek és vitának kell megvilágítani*

Ezek közé tartozik a tankönyv<=>tárak szervezésének kérdése is*
A cikk szerzője a differenciált könyvellátás elvéből indul ki 

és azt javasolja# hogy szervezzük meg a különálló tankönyv-tárakat„ 
mint a könyvtárnak különleges funkciója révén elhatárolt osztályát*

A főiskolai könyvtárak munkatársai természetesen arra töre
kednek# hogy minél gyorsabban és hatékonyabban elégítsék ki olva
sóik kívánságait* Vil°csur elvtárs javaslata - a tankönyv-tárak 
megszervezése# mint a differenciált könyvellátás problémájának meg
oldása - még sem látszik elvi és gyakorlati szempontból teljesen 
kielégítőnek*

Ha tankönyv-tárakat szervezünk# ezzel véleményünk szerint a 
főiskolai hallgatókat csupán e könyvtár keretei közé szorítjuk 
és megfosztjuk őket attól a lehetőségtől# hogy a központi könyvtár
ban /vagy tudományos könyvtárban/ felhalmozott tudományos munkákat# 
folyóiratokat és szépirodalmi müveket is olvassák*

A hallgatóknak ebben az esetben két könyvtárat kellene láto- 
gatniok#'s ez.máris igen nyomós érv © tankönyv-tárak megszervezé
se ellen*

Ebben a kérdésben A* I* Kudrjavceva /"Bibliotekar9B 1951*
4*szám/ és I* Y o Misarev/Vesztnik Vüszsej Skoltt 1953* 8*szám/ már 
kifejtették elvi aggályukat# s meggyőződésünk szerint véleményük 
teljesen indokolto

Ehhez járul még a tankönyv-tárak tényleges helyzete* Ezt a 
tényezőt mindenképpen mérlegelni kell* A Szovjetunióban a főiek©-
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Iái könyvtárak többségének a könyvállománya 100oOOO—20G.000 kötető 
Ezek a könyvtárak 2000-3000 hallgatónak valamint a kiterjedt taná
ri karnak és tansegédszemélyzetnek a könyvellátását biztosítják.

A főiskolai tankönyv-tárak megszervezése ellen a következő gya
korlati érveket hozhatjuk fels

lo A tankönyv-tár létesítése esetében megfelelő helyiségre van 
szükség mind raktározásig mind kölcsönzési célokra. Már pedig igen 
sok könyvtárnak egységes* összefüggő raktárhelyisége van# és nem 
képes külön termet biztosítani a tankönyv-tárnak.

2. A főiskolai könyvtár 10-15 főnyi munkatársi karából csaknem 
lehetetlen kivonni 2-3 munkatársat a tankönyv-tár számára.

3. A különálló tankönyv-tár létesítéséhez feltétlenül szüksé
ges „ hogy a szakkatalógust és az abe-katalógust felbontsuk* vagy 
egy részét még egy példányban elkészíttessük.

Átlagos méretű főiskolai könyvtárunk tapasztalatai azt mutat
ják* hogy a hallgatók és a tanszemélyzet könyvellátása teljes mér
tékben megoldható más módon is. Ez a mód; ideiglenes vagy kisegítő 
kölcsönzők létesítése azokban az időszakokban* amikor a kölcsönzés 
forgalma - a kiadás és átvétel - erősen növekszik /a tanév elején 
és a vizsgák idején/.

Közismert* hogy a főiskolai könyvtárak munkájában szabályo
san mutatkozik a "dagály és az apály" jelensége. A tanév elején a 
kölcsönzések száma rendkívül magas; a hallgatók ekkor veszik ki a 
szükséges tankönyveket és segédkönyveket. Ugyanekkor igen sok 
igény érkezik be a tanári kar részéről is. Ehhez járul még* hogy 
ekkor állítja össze a könyvtár a megfelelő gyűjteményeket á szak
csoportok* kabinetek és tanszékek számárao A tanévnyitó hetek "ro
hammunkája" után a könyvtári munka viszonylag nyugodtabban folyik.

Fokozódik a kölcsönző forgalma a félévi vizsgák előtti idő
szakban* majd ezek után ismét nyugalmasabb hónapok következnek.

A kölcsönző munka tempója a legfeszitettebb a nyári vakáció 
előtt* ekkor hozzák vissza a könyveket a hallgatók* a tanárok és 
a könyvtár többi olvasói.

A legforgalmasabb időszakokban - tehát a tanév elején* a fél
év végén és az év végén - kisegítő kölcsönzőt kell létesíteni. A 
tapasztalat azt mutatja* hogy ennek segítségével sokkal gyorsabban 
bonyolíthatjuk le a tankönyvek és segédkönyvek kiadását* tehát a 
hallgatók könyvellátását. A tanárokat és a tansegédszemélyzetet a 
könyvtár amúgy is soron kívül szolgálja ki* de ha kisegítő kölcsön- 
zöksv xevesitunK* erre a "soronkivüliségre" nem is kerül sor.

Ennek a rendszernek az az előnye* hogy a könyvtár teljes ál
lománya a hallgatók rendelkezésére áll* s igy sokkal nagyobb a vá
laszték lehetősége* mintha külön tankönyv—tárat látogatnának.

A másik előnye az* hogy nincsen szükség külön helyiségre* 
mint a tankönyv-tárak szervezésének esetében.

Meg kell jegyeznünk^ hogy könyvtárunkban természetesen igen



- 13 -

nagy számban találhatók tankönyvek és segédkönyvek e raktárban eze
ket külön kezeljük s éppen olyan rendszer szerint rakjuk szét és 
őrizzük, mint a könyvtár egész állományát.,

A tankönyvek külön kezelése sok szempontból előnyös, kényelmes 
és megkönnyíti a kisegítő kölcsönző munkáját®

A főiskolai könyvtárak nagy része - a kisebb és középméretű 
könyvtárak - tehát nem fogadhatják el Vil *csur elvtárs javaslatát a 
külön tankönyv-tárak megszervezésére® Az egyetemeken és a nagy szak- 
főiskolákon pedig amúgy is működnek tankönyv-tárak. Lehetséges, hogy 
ez utóbbi intézmények sajátos feltételei között a külön tankönyv-tá
raknak létjogosultságuk van®

- Bibliotekar%  1955* ll®sz* ?ó-57»lap.

NÉHÁNY ÉSZREVÉTEL A FŐISKOLAI KÖNYVTÁRAK MUNKÁJÁRÓL
írták: Meüvedcsikov, F., a Kazah Állami Egyetem 

könyvtárának igazgatója és 
övszkjankina, V. könyvtári osztályvezető

N® A® Vil’csur cikke /Bibliotekar*, 1955* 1-2® az®/ élénk vissz
hangot keltett az eflma-atai főiskolai könyvtárak munkatársai körében. 
Ez a cikk széles alapokon és elsőnek tárgyalja a főiskolai könyvtá
rak munkájának jellegzetes vonásait és sajátos formáit, s Így érthe
tő, hogy legtöbb könyvtárunkban nyilvánosan megvitatták a cikk enya- 
gát ®

A szerző joggal hangsúlyozta, hogy a főiskolai könyvtárosoknak 
meg kell tanulniok az adott főiskola legfontosabb szaktárgyait. Is
mer ni ök kell a főiskola keretében folyó tudományos kutatómunka té
máit j ennek segítségével biztosabban és eredményesebben végezhetik 
a tudományos müvek beszerzését. Tapasztalataink a szerzőnek azt a 
gondolatát is igazolják, hogy a ^referáló értekezletek komoly segít
séget nyújtanak a könyvtár népszerűsítésében és emelik a könyvtári 
munka színvonalát®

Vilscsur elvtárs számos javaslatát valamennyi főiskolai könyv
tár megvalósíthatja.

A cikk azonban sok olyan kérdést is felvetett, amelyben nem 
érthetünk egyet Vil’csur elvtárssal® így például a kari tankönyv
tárak illetve kölcsönzők problémája® Ezek létesítésekor nem elvont 
tételekből, hanem a könyvtár valóságos lehetőségeiből és munkafel
tételeiből kell kiindulni® Az alma-atai főiskolákon ismeretlen az 
a rendszer, amely a központi, könyvtárat elválasztja a tankönyv-tár
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s61 és külön kezeli a tudományos anyagot és a tankönyvi anyagot. A 
teljes anyag a közös raktárban vanj a tankönyveket agy helyezzük el, 
hogy közelebb essenek a kölcsönzőhöz, elrendezésüknél azonban a szo
kásos beosztást közöljük és nem a Vil*esur-ajánlotta leegyszerűsí
tett rendszert.

Közös raktár esetében, tapasztalatunk szerint „á elegendő ha két 
kölcsönző működik ~ az egyik az oktató személyzetet, a másik a hall
gatókat látja el - anélkül, hogy külön tankönyvtárat létesítenénk. 
Egyetértünk azonban N» A. Vil ’esurral abban, hogy a nagykönyvtárak
ban, ahol az önálló működés lehetősége biztosítva van, célszerű meg
szervezni a tankönyv-tárakat.

A tankönyvi fiókkönyvtárakban - ha a főiskola központi könyv
tárától távol fekszenek - helyet kell kapniok a kar szakprofiljának 
megfelelően a legfontosabb folyóiratoknak és tudományos müveknek is 
/kis példányszámban/. Lássuk el a tankönyvi fiókkönyvtárakat ezen 
felül kellő számú szépirodalmi anyaggal is<> De gondoskodjunk arról 
is, hogy a központi könyvtárban is fellelhető legyen minden tankönyv 
és segédkönyv egy-két példányban.

Yilóesttr elvtárs szinte egyáltalán nem érinti a főiskolai 
könyvtárak irányításának kérdését. Erre vonatkozóan mindössze - 
egyetlen futólagos megjegyzést tesz? "A főiskolai könyvtárak.ki
terjedt munkaköre, működésűk bonyolult volta és nagy jelentősége
szükségessé teszi a munka központi irányítását, az egységes közpon
tosított vezetést.” Ez a probléma már 1950-ben felmerült, a Vesztnik 
Vüezsej Skolü /Főiskolai Jzosle/ 1950.évi 12. számúban /5S„' lap/ fel
vetették a főiskolai könyvtárak irányításúnak problémáját. A Szov
jetunió Felsőoktatási Minisztériuma hosszú évek után végre megoldot
ta a kérdést. A megoldás eléggé furcsas teljes egészében felszámol
ta a minisztérium hatáskörébe tartozó könyvtárak központi vezetését.
A múltban a vezetést a könyvtári bizottság végezte, amely meglehe
tősen kis hatáskörű és erőtlen szerv volt? ma azonban már ez a szerv 
sem működik.

A Szovjetunió egyes városaiban a főiskolai könyvtárosok kezde
ményezésére és a városi tanácsok segítségével kialakult a főiskolai 
könyvtárak munkatársainak módszertani együt-tmüködóse, munkacsoportok 
/példáuls a % irkutazki egyetemi tudományos könyvtárban/ vagy sze
mináriumok alakjában /pl. a szaratovi egyetemi könyvtárban/...
Mégis azt kell mondanunk, hogy hatékony központi irányítás nélkül 
nem oldhatjuk meg teljes mértékben a főiskolai könyvtárak elvi, 
módszertani és technikai problémáit.

= Bibliotekars, 1955« lo.sz. 42-43.1.
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A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRAK AZ ELSŐ OROSZ FORRADALOM ÉVI!BEM

Irtás Abraae? 0 K.
a pedagógiai tudományok kandidátusa

Az első orosz forradalom kezdeti időszakát az egyesületig a 
nyilvános éa a népkönyvtárak tevékenységének jelentős megélénkülése 
jellemezte® Az olvasok köre kiszélesedett® kifejlődött a lakosság 
között végzett felvilágosító tömegmunka®

A forradalmi válság növekedésével kapcsolatban különösen 
megnőtt az érdeklődés a szoeiál-politikal kérdések® a társadalmi
politikai kiadványok,, újságok és folyóiratok iránto

ű o o o o © *

Lenin a politikai irodalom iránti széleskörű érdeklődésről 
szólva rámutatott arra,, hogy ebben az időben "az ol«3ső politikai 
kiadványokat millió meg millió példányban olvasta a nép® a tömeg® 
az "alsó" néposztály® s olyan mohón® ahogy még sohasem olvastak 
Oroszországban”«*•/

Az első orosz f orradalom éveiben különösen élénken keresték 
a parlamentek tevékenységéről® az alkotmányokról ® a köztársasági 
kormány formáról,, stfeo szóló könyveket ® Ugyancsak sok könyvet ad?= 
tak ki a könyvtárakban a forradalmak® a munkásmozgalom történeté
ről éa az agrárkérdésről® Sok könyvtárban olyan méreteket öltött 
az ilyen könyvek forgalma,, - amint a Jekaterínodári könyvtár 
190*>~ös jelentése mutatja - ® hogy ”még az orosz klasszikusok sem 
tudtak konkurálni velük5* ®2/ *

Ki kell emelni® hogy ezekben az években megnőtt a könyvtá
rakban Marx éa Engels müveinek a forgalma? Például a nikolaevoi 
közkönyvtárban 1905-ben a társadalmi-politikai könyvek_között a 
legnagyobb keresletnek Marx és Engels müvei örvendtek*3/

A forradalmi események növekedése arra ösztönözte a könyvtá
rosokat® hogy felszólaljanak a kormány reakciós politikája ellen 
a népművelés területén?. Követelték a könyvtárak felvilágosító 
tevékenységének kiszélesítését® követelték® hogy a könyvtárakat 
tegyék a kultúra és a népművelés valóban demokratikus központjai
vá® követelték® hogy a nyilvános könyvtárakban minden Oroszország-
^ T o  Ic Lenin Müvei® l80köt® 309® lap?

Otcset Efcaterinodarszkoj biblioteki za 190*» god® 7® lap®
Oteset Nikolaevszkoj biblioteki sa 1905 god® 21® lap®
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bán nogjelen* Jcönyv és időszaki kiadvány hozzáférhető legyen, hogy 
vonják vissza a reakciós törvényeké* és rendeleteket, amelyek akadá
lyozzák az ox ez ág könyvtárügyének* fejlődését.,■" 4 "r •Különösen nagy tiltakozást váltottak ki az 1865-ös ©enzurasza- 
bályzat megfelelő paragrafusai, melyek engedélyhez kötötték a nyilvá 
nos könyvtárak megnyitását , valamint az 1890 májusában kiadott sza
bályzat "A díjtalan népi olvasóezobákr61 és ezek ellenőrzésének: rend 
jéről”o

A cenzúra-szabályzat 175° cikkelye szerint köz- vagy népkönyv
tár megnyitásához kormányzősági vagy járási székvárosban a helyi 
kormányzó engedélyére van szüksége A kormányzók ezt a jogot arra 
használták fel, hogy minden módon korlátozzák a könyvtárhálózat ki
fejlődését.,

Különösen nehéz volt azoknak a népkönyvtáraknak és olvasósze- 
báknak a helyzete, amelyek a lakosság demokratikus rétegét látták 
el könyvekkel,, A népkönyvtárak számára az általános törvények mel
let külön rendeleteket és szabályzatokat adtak ki„

A népkönyvtárak tevékenységét az 1890-ben kiadott ”A díjtalan 
népi olvasószobákrólo 0-0 szóló szabályzatok” határozták m«g, melyek 
fékezték ezek fejlődéséto A népkönyvtárak háromszoros felügyelet 
alatt álltak; a belügyminisztérium* a közoktatási minisztérium és 
az egyházi hatóság részéről., Kiadták azoknak a könyveknek úgyneve
zett "minisztériumi jegyzékeit” , amelyek megvételét engedélyezték 
a népkönyvtáraknak., Ezekbe a katalógusokba főleg monarohista, vallás 
erkölcsi könyveketnépies"kiadványokat vettek be°

Támogatta a könyvtárosok felszólamlásait ezek ellen a törvények 
ellen az a könyvtártudományi osztály, melyet 1902-ben létesítettek 
a pétervári Bibliológlai Társaság mellette Ez az osztály 1905-ben 
memorandumot adott ki "Az orosz könyvtárügy szükségleteiről", s 
ebben megkritizálták a.könyvtárakra vonatkozó törvényhozást, to
vábbá hangsúlyozták az összes korlátozó rendelkezések visszavoná
sának szükségességét és azt a követelést, hogy a hatóságok megkér
dezése nélkül szabadon lehessen könyvtárat létesíteni és küszöböl
jék ki az adminisztratív erőszakoto

A memorandumot elküldték a folyóiratok, a hírlapok szerkesz
tőségeibe, Pétervár állami és egyesületi könyvtáraiba.,

M 0g kell jegyezni, hogy a követelések és a tiltakozások túl
nyomó többsége a könyvtárosok részéről nem lépte túl a cári önkény 
által megengedett határokat., A könyvtári bizottság tagjainak több
sége nem szánta el magát forradalmi tiltakozásra a eárizmusnafc a 
könyvtárügy területén alkalmazott törvényhozása és politikája 
ellen« A liberális burzsoázia nem azért szólalt fel, hogy az egész 
könyvtárügyet átalakítsák demokratikus alapokon, hanem csak a 
rendszer enyhítéséért, néhány különösen reakciós rendelet, körle
vél és utasítás visszavonásáért küzdött, melyek korlátozták & 
nyilvános könyvtárak tevékenységét..

Ezért sok könyvtárban éles harc alakult ki 1905-ben a bízott-



Ságok öenokratikua beállítottságú tagjai és a llberális-burzsoá 
többség között a tekintetben, frogy milyen legyen a könyvtárügy tör
vényes retidezéseio

Ezekben az években gyakran voltak viharosak a könyvtári bi
zottságok ülései* Egyes radikális tagok felszólalásaiban egyre éle
sebb kritika hangzott el a cári kormányzat reakciós politikájáróig 
megnyilvánult a tiltakozás a fennálló törvények ellen» a könyvtá
rakra nehezedő megtorló intézkedések és üldözés ellen.. Felmerült 
az a követelés, hogy egészen szervezzék át a könyvtárügyet, hatály
talanítsák az uj könyvtárak megnyitását és a meglévők működését 
gátló összes rendelkezéseket* Javasolták, hogy a könyvtárak kapja- 
nak meg minden megjelent müvet*

Sok könyvtárban a radikális beállítottságú bizottsági tagok 
nemcsak, hogy aktivan felszólaltak a ©árlzmua könyvtári politiká
ja allén, hanem még attól sem riadtak viasza, hogy egyenesen meg
szegjék a fennálló rendelkezéseket és instrukciókat* így például 
a harkovi 1 0 számú népkönyvtár tagjainak általános gyűlése az 
190,5 október 7“i ülésén kimondotta, hogy "minden könyvet és újsá
got ki kell adni az olvasóknak” , függetlenül a minisztériumi jegy- 
zetektőlo A határozatot a harkovi Művelődési Társulat megküldte 
minden harkovi népkönyvtárnak útmutatásként.,

A Jekaterinoszlávi nyilvános könyvtár 1905 évi jelentésében 
olvasható, hogy a bizottság elrendelte minden olyan könyv "forga
lomba hozását"» “amely a nyilvános könyvtárakban eddig ki volt von
va a forgalomból”*

Hasonló határozatokat más nyilvános és népkönyvtárakban is 
hoztak* Ezek az elhatározások jelzik a könyvtári tanácsok liberá
lis többsége és radikális része közötti harcot* Különösen világo
san látszik ez azokban a határozatokban, amelyeket a bizottságok
nak a könyvtárak olvasóival kibővített ülésein hoztak* Az utóbbi 
határozatok élesen megkritizálták az oroszországi népművelés egész 
reakciós rendszerét*

Például'a harkovi 1* számú népkönyvtár tagjainak közgyűlésén 
elfogadott felhívásban rámutattak "az állami és társadalmi élet 
különböző területein megvalósítandó gyökeres reformok" szükséges
ségére* A nyilvános könyvtárak, a népi olvasőszobák és más népmű
velési intézmények eredményes fejlődése érdekében javasoltak az 
"adminisztratív gyámkodás” megszüntetését * A felhívásban rámutat
tak arra, hogy a népmüvelésügy teljes demokratizálása csak akkor 
képzelhető el, ha ”a bürokratikus rezsim megdől", ha a nép álta
lános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján "saját 
kezébe veszi" a törvényhozást és az ország vezetését*

A jekatorinburgi nyilvános könyvtár fiókjának könyvtárosai 
az 1905 évi jelentésükben azt a kívánságukat fejezték íci, hogy 
a könyvtárakat szabadítsák meg az állandó üldözésektől és korlá
tozásoktól, hogy a népművelési intézményeket "valóban szabadon" 
használhassák, hogy "Oroszország többé ne legyen az a nagy böxv 
töa, aminek A* lo Gereen, a kiváló publicista nevezte*"
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Azonban a határozatok és felhívások többsége, melyeket ebben az 
időben a könyvtárak hoztak;, mégis igen mérsékelt volt0 A liberális- 
burzsoá tényezők a könyvtárügy területén a békés "műveltségiérjésztés” 
álláspontján álltak* a népművelési munka és a népművelési intézmények 
politikamentességét vallotttáko

A kultúra és a népművelés területén is a bolsevik párt lépett 
fel a széleskörű demokratikus átalakulás igazi védelmezőjeként® A 
bolsevikok az orosz forradalom éveiben aktiv harcot folytattak a 
népművelés fennálló reakciós rendszere ellen* azért* hogy demokrati
zálják és mindenki számára hozzáférhetővé tegyék a népművelési intéz
ményeket % a klubokat* könyvtárakat* olvasószobákat* stbo A bolsevikok 
megmagyarázták a tömegeknek* hogy a cári önkényuralom esküdt ellen
sége a népnek* hogy a liberális burzsoázia keresi a kapcsolatot a 
cárizmussal* elárulva a tömegek demokratikus érdekeit a gazdasági, 
a politikai és a kulturális élet minden területén® Ezért az ország 
népművelési ügye átalakításának előfeltétele a bolsevikok szerint a 
forradalom volt®

A pártpolitikai munka kiszélesítése mellett a bolsevik szerve
zetek komoly figyelmet fordítottak a könyvek* brosúrák* röplapok 
és proklamáciők terjesztésére® A könyvtárak lettek azoknak a nagy
számú csatornáknak egyikévé, amelyeken keresztül az illegális bol
sevik irodalom széles körben elterjedt a munkások* parasztok és ér
telmiségiek között®

Nagy jelentőséget tulajdonítva a politikai propaganda és agi
táció kifa JJ.e ezt óVónefc s az illegális forradalmi irodalom minél szé
lesebb körben való uítölr jásztéléért harcolva, a bolsevik ok ezekben 
at években földalatti pártkönyvtárakat szerveztek* Ilyen illegális 
könyvtárat létesített a petervári, moszkvai* ivancvovoznyoszenszki * 
szamarai* Jaroszlavlji* stb® pártbizottság® Külföldön* Genfben* 
1904-ben Lenin közvetlen részvételével központi párt könyvtárat nyi
tották meg® Ezeken a könyvtárakon keresztül széles körben elterjed
tek az illegális kiadványok Oroszországban®

Miközben az illegális könyvtárak a munkások politikai felvilá
gosításának alapvető központjaivá lettek* mellettük intenziven ki
használták ez években a bolsevik szervezetek a meglévő közkönyvtá
rakat* a vasárnapi iskolák könyvtárait, a népkönyvtárakat és az 
olvasószobákat is®

JaroszlavÍjban /1905 végén/ a helyi bolsevik szervezet a szo
ciáldemokrata tanítónők egy csoportját azzal bízta meg* hogy poli
tikai propagandát folytasson a népkönyvtárban® A propagandatevékeny
ség főfészkévé a Nyekraszov népkönyvtár lett, melyben az olvasók 
túlnyomó többségét a "Jaroszlavlji Nagy Manufaktúra” munkásai tet
ték ki® A könyvtár ebben az időben jelentős mértékben kiegészült a 
helyi pártszervezeten keresztül illegális marxista irodalommal® Az 
olvasók között Lenin müvei és a Kommunista Kiáltvány volt a legnép
szerűbb® A forradalmi mozgalom gyengülésének idején a cári önkény 
bezáratta ezt a könyvtárat "tiltott irodalom terjesztéséért” » •'
Aí' Krasznüj Bibliotékái?9 * 1927, 10®sz» 6?» lap®
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A fegyveres felkelés idején a Don menti Rosztovban és külváro
saiban a pártpolitikai propaganda központja a 3* száma ingyenes nép
könyvtár lett<> Ebben a könyvtárban 1905-1906-ban a helyi szociálde
mokrata /bolsevik/ pártszervezet aktiv propagandát fejtett ki» A  
könyvtár valóságos központjává lett a munkástömegek politikai fal
vi lúgositásánako Itt nyíltak meg a vasárnapi iskola és az általános 
műveltség körei, előadásokat tartottak, terjesztették a marxista 
irodalmat0 1905 decemberében a könyvtár épületében helyezkedett ©1 
a rosztovi munkások forradalmi felkelését irányító vezérkaré

Nagy mértékben felhasználták az illegális bolsevik irodalom 
terjesztésére a moszkvai kormányzóság népkönyvtárait iso Ebben az 
időben különösen nagy szerepet Játszottak a munkások politikai fel
világosításában azok a könyvtárak, amelyek magukban a munkáskerü
lete kben„ a gyárakban és üzemekben voltaké

1905-ben a marxista irodalom terjesztési helyévé lett az 
wAnaand" gyár népkönyvtára /moszkvai járás, Fuskino falu/0 Mo Karpov 
munkás visszaemlékezései szerint a gyár munkásai igen gyakran ol
vastak "forradalmi brosúrákat-<|s könyveket", melyeket a helyi nép
könyvtár dolgozójától kaptak* ' Taraszovka faluban X<. Csernüsev 
Írnok külön illegális könyvtárat szervezett a népkönyvtárban** Az 
illegális könyvek széles körben terjedtek a munkások közötte'*''

1905-ben a groznüji népkönyvtár "a helyi szociáldemokraták 
forradalmi klubjává vált, ahol kormányellenes összejövetelek ta
láltak helyet"*'

Sok nyilvános és népkönyvtár rendszeresen vásárolt bolsevik 
könyveket és időszaki kiadványokat az első forradalom éveiben* Ezt 
az irodalmat konspirációé okokból a legális könyvek között állí
tották fel* A könyvtárban gyakran dolgoztak a szociáldemokrata 
/bolsevik/ párttagok, akik aktivan propagálták a marxista irodal
mat a lakosság között* E könyvtárak propaganda és felvilágosító 
munkájának nagy jelentősége volt a dolgozó tömegek politikai fel
világosítása szempontjából*

Az első orosz forradalom éveiben a munkások nemcsak politi
kai és gazdasági jogaikért harcoltak, hanem a kultúráért és a fel
világosodásért is, annak jogáért, hogy saját kezükbe vegyék a nép
művelési és oktatási intézmények irányítását*

Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy a liberális bur
zsoázia mindig igyekezett saját érdekére felhasználni a munkások 
tanulási vágyát és a felvilágosítás iránti törekvést, s népkönyv
tárakat és olvasószobákat nyitott számukra* Az ilyen könyvtárak-* 
melyeket főleg gyárakban és üzemekben létesítettek, igen elsza
porodtak a 90—es évek végén, az 1900-as évek elején*

Raboésie 0 I905 g* v Moszkovszkoj guberált* Moszkva-I^ningráit, 
1926* 105* la»*

c^ U 0O0 79* lap*
Kireev, E* F* s Raboesij klaszsz i bol6sevisztszkaja organizaeija 
groznenszkogo neftepromüslennogo rajona v revoljucii 1905-1907 
gg* Groznttj, 1950# 71* lap*
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"Aburzsoázia, - irta N» K. Krupszkaja "A könyvkincsek szét
osztása" cimü cikkében - elég hamar megértette, hogy a könyv kiváló 
eszköz a tömegek burzsoá szellemű befolyásolására, mert közhit sze
rint a tömegek érdekeit szolgálja. Sorra nyitották tehát a különféle 
nép-, járási, községi, stb. könyvtárakat az alsó néposztály számára. 
Befolyásolhatták o könyvtárak állományának összetételét, úgy válogat
hatták össze, hogy a könyvok legnagyobb része teljesen meghatározót t 
mólon hasson az olvasókra, a burzsoázia szolgáivá í-isyo őket, nem fé
lelemből, hanem a lelki ismeretükön keresztül.'* ' Ezek a könyvt'rak 
vallásoa-monarchista szellemű könyveket vásároltak, ponyvairoda Imát, 
silány folyóiratokat, mint a "Kopejka", a "Tarü-barü", stb.

Nyilvánvaló, hogy ezek a könyvtárai;, amelyeket a gyárosok állí
tottak fel a dolgozó tömegek számúra, nem olégit vfcvék ki a munkáso
kat s azok ellensúlyozására kezdtek maguknak saját könyvtárakat fel
állítani.

A munkások a gyárosokkal szemben támasztott nolitikai és gaz
dasági követelésekkel együtt felvették a népművelés demokratizálásá
nak, proletár népnevelő intézmények szervezésének követelését is.

így a moszkvai gépgyártó üzem /br, líreting/ munkásai 1905 
szeptemberében a politikai és gazdasági követelésekkel együtt azt 
kívánták az igazgatóságtól, hogy az üzem költségére nyisson vasárna
pi iskolát és könyvtárat, "de közvetlenül a munkások irányítása 
alatt, minő a könyvek kiválasztása, mind pedig a tanulmányi programra 
kidolgozása tekintetében." '

Könyvtárak és olvasószobák felállításának hasonló követeléseit 
állították a munkások a cári Oroszország sok gyár- és üzemtulajdonosa 
elé.

Nem maradva meg a követelésnél, a munkások megkezdték saját 
könyvtáraik felállítását. & nunkáskönyvtárak szervezése a szakszer
vezeti mozgalom oroszországi fejlődésével kapcsolatban széleskörűvé 
vált. A munkások politikai és gazdasági jogaiért vívott hai’ccal 
együtt a szakszervezetek hatalmas kulturális-felvilágositó munkát 
fejtettek ki a dolgozók között /különböző körök, előadások, stb./, 
munkásklubokat, könyvtárakat és olvasőozobákat nyitottak. A szak- 
szervezeti könyvtarak ezekben az években nem egy-ezer a politikai 
agitáció és a marxista irodalom terjesztésének központjaivá lettek.

Az első orosz forradalom éveiben a cári kormány minden módon 
akadályozta a’ demokratikus átalakulást a kultúra és a népművelés 
területén, igyekezett a saját befolyása alá rendelni a népművelési 
intézményeket, igyekezett azorat a hivatalos cári-feudális ideoló
gia elterjesztésének eszközévé tenni. De már nem tudott csupán meg
torló jellegű intézkedéseket alkalmazni. A forradalmi mozgalom fel
lendülése, az egész országra kiterjedő októberi politikai sztrájk 
halálos rémületbe ejtette a cári kormányt és engedmények tételére

' Krupszkaja, N. K. % Politproszvetrabota, 2. tóm. 148. lap.
2 / íz isztorii revoljucii 1905 goda v Moszkve i Moszkovszkoj guber- 

nii. Moszkva, 1931° 95° lap*
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késztette. Tettek jelentéktelen engedményeket a dmokratikus erők 
nyomására a könyvtárügy területén is» Kiadtak egy körlevelet /190.5 
december/, melynek értelmében a népkönyvtárakat jogi szempontból a 
nyilvános könyvtárakkal tették egyenlővé® Ezzel hatályon kívül he 
lyezték a minisztériumi jegyzékeket és a népkönyvtárak felügyeleté
ről szóló 1 8 9 0 -es szabályzatoto 1 9 0 7 -ben visszavonták azoknak a 
könyveknek a kormány által kiadott "betűrendes jegyzékét” , amelye
ket tilos volt-forgalmazni a nyilvános könyvtárakban”®

Azonban e jelentéktelen engedményektől eltekintve a sári kor
mány erősítette a könyvtárak ellenőrzését és minden módon igyeke
zett gátolni felvilágosító tevékenységüket, kisebbíteni kulturális 
és társadalmi jelentőségüket®

Ezekben az években, amikor különösen élessé vált a forradalmi 
mozgalom, amikor sztrájkok törtek ki , a könyvtáraknak megtiltották 
nyilvános felolvasások, előadások, irodalmi estek, színielőadások 
stb® tartását® E mellett erősen korlátozták a könyvtárak tevékeny
ségét a lakosság könyvvel és időszaki kiadványokkal való ellátásá
ban, különösen, a munkáskerületekben, ott a forradalom ideje alatt 
még azt is megtiltották a könyvtáraknak, hogy megnyissák fiókjai
kat ®

A jekaterinburgi nyilvános könyvtárnak 190,5-1906-ban tilos 
volt tombolát, előadást, hangversenyt rendezni, melyek anyagi ered
ményét a könyvtár céljaira szánták volna® Ezekben az években a rend. 
őrség gyakran meglátogatta a könyvtárat, ellenőrizte ez olvasók sze 
mélyi lapjait és kiemelt közülük néhányat® * 4

Sokat szenvedett 1904-1905-ben a jelaci népkönyvtár egy "meg
figyelőtől” , a népiskolák helyi felügyelőjétől® Ez megjelent a 
könyvtárban s ha a könyvtárosok kimentek, a könyvállományt vizs
ga Igát ta® Egyik ilyen revíziója alkalmából kivett néhány könyvet, 
melyeket a cenzúra engedélyezett, szerinte azonban "tűrhetetlenek” 
egy népkönyvtárban® E könyvek között volt L® N® Tolsztoj "Háború 
és béke” és "Feltámadás” crimü müve® A "megfigyelő” felhívta a fi
gyelmet árra is, hogy a könyvtárban Gorklj-kép volt®-Ennek a láto
gatásnak lett az eredménye a kormányzónak tett feljelentés^ s a 
könyvtárat két hónapra bezárták®

A fegyveres felkelés és a cárizmus elleni harc idején a "kor
mányzók különösen éltek azzal a jogukkal, hogy bezárathatják a 
cári kormány által rájuk bízott könyvtárakat® így 1 9 0 5 —ben a ha
tóságok különböző időre bezárták Moszkva, Rosztov, Harkov, Odessza 
és más .városok nyilvános és népkönyvtárait® Különösen a népkönyv
tárakkal szentben alkalmazták ezt a megtorlást® Például a moszkvai 
népkönyvtárak tevékenységét "nyomorgatták agyoh rendkívüli admi
nisztratív intézkedésekkel”, az olvasók rendőri felügyeletéveXo

Pravitei6sztvennüj Vésztőik, 1905, 2óJ®sz®
Ötösét Ekaterinburgszkoj biblioteki za 1905-1904 ~~®
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A cári kormány a forradalom elfojtása idején a demokratikus 
könyvtárak elpusztításától sem riadt vissza.

így a 3 °sz. rosztovi népkönyvtáron* mely a forradalom alatt a 
munkások politikai felvilágosításának központjává lett* X90j5-i9Öé 
folyamán többször rajtaütöttek és házkutatást tartottak benn© a 
rendőrség megbízottai, több könyvet el is koboztak* 1 9 0 6  márciusá
ban a bolsevik szervezetnek a könyvtárban tartott illegális gyűlé
sével kapcsolatban letartóztatásokat foganatosítottak* A gyűlés 
résztvevőivel együtt letartóztatták a könyvtárost és segítőtársát* 
A könyvállományt feldúlták, sok könyvet megsemmisítettek*'^

A könyvtárak üldözése különösen a sztolöpiai reakció évei- 
ben erősödött* amikor a cári kormány általános házkutatásokat tar
tott a könyvtárakban és sorra bezáratta őket.

Lenin a .cári kormány népművelési politikáját jellemezves a 
rendőri nyomozás, a rendőri erőszak politikájának nevezte azt* 
mely arra irányul, hogy rendőrileg gátolta meg* hogy a nép maga 
foglalkozzék a maga felvilágosításával* 7

Csak a Nagy Októberi Szocialista Forradalom biztosította a 
szükséges előfeltételeket a népművelés demokratizálásához és a 
valóban mindenki számúra hozzáférhető nyilvános és népkönyvtárak 
felállításához.

Bibliotékái*, 1955° I 2 * s z *  9“15°lap°

1/ t *ö * otcset biblioteki za 19C4-1905 i 1906 podü. 4-5 .lap.
2/

7, I* Lenin? Szocs* 19° tóm. 1 1 8 . lap.
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A MIIÍR OFENYKÉPE Z&S A LKA UTAZÁSA MŰSZAKI DOKUMENTUMOK LEÍRÁSÁBA

- dokúmé ■ 
ia a qia

Egy nemrégiben >nt "bestseller” símének paraffázisával
ennek a tanulmánynak méltán adhatnék azt a elmet? "A fényképezőgép 
és én".Azok a próbálkozások és megpróbáltatások, melyek együtt jár
tak azzal a törekvésünkkel, hogy a 3 5  mm-es mikrofilm felvevőgépet 
használjuk fel az igen szakszerű műszaki dokumentumok címleírásé
nak tudományos tevékenységére, legalább:'is nemes kísérletet jelen- 
teneko Olyan kísérletet, amely egyébként sikeresen birkózott meg 
tömegszámra olyan műszaki dokumentumok rendszerezésével és indexe
lésével, amelyek máskülönben hozzáférhetetlenek lettek volna* Az 
itt leirt technika az egyik eredménye azoknak a több mint öt éve 
folyó kísérleteknek, amelyek arra irányulnak, hogy a mikrofilm- 
felvetőt alkalmassá tegyék a műszaki anyag áttekinthetővé tételé
re, sokszorosítására és tárolására* Pontosabban? olyan módszert 
irunk le, melynek segítségével katalóguscédulákat készíthetünk 
egy szabványos 35 mm-es mikrofilm-felvevővel? ilymódon körülbelül 
40 időmegtakarítást érhetünk el és ennek megfelelően fokoz
hatjuk a termelésto

Az utóbbi néhány év alatt felmerült megbeszéléseknek /ismé
telten/ tárgyát képezte az a probléma, mellyel a könyvtáros és a 
dokumentum-szakértő találkozik a kutatólaboratóriumokból egyre 
nagyobb számban özönlő tudományos dokumentumok címleírása során* 
Úgy látszik, a dokumentumokban mindig "hossz" van, a munka elvég
zésére rendelkezésre állő személyzetben pedig "bessz"* Ez a hely
zet - sajnos - a Haditengerészet Légügyi Hivatalának Műszaki Tá
jékoztató Részlegénél is* A  m á r  amúgyis túlterhelt, kislétszámú 
eimleirő és kivonatkészít5 személyzet képtelen volt lépést tarta
ni a kiadatlan irodalom áradatával? a restancia nagy volt és egy
re nagyobb lett, a havi gyarapodás pedig ftőttön-nőtt, annak elle
nére, hogy erélyes kísérleteket tettünk a nem lényeges anyag ki
küszöböléséra o Másrészről azonban a vállalkozók, a tengerészeti 
tevékenység és a hivatali személyzet egyre több referenee-kérdést 
vetettek fel* Ilyen körülmények között feltétlenül ki kellett 
eszeIniínk valami olyan egyszerű megoldást, amely meggyorsítja a 
termelést anélkül, hogy számottevően veszélyeztetné a munka mi
nőségét o

Mielőtt ismertetném az igy kifejlesztett fényképészeti eljá
rás részleteit, néhány bevezető megjegyzést kell tennem azzal az 
alapvető eljárással kapcsolatban, melyet a Légügyi Hivatal alkal-
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máz dokumentumainak címleírása soráa. Ez a rendszer bizonyos szem
pontból olyan újításokat is tartalmas „ amelyek nem tekinthetők szab
ványéi járásnak „ a későbbiekben ismertetendő fotó-módszer leírása pe
dig nem lenne érhető e magyarázat nélkül® Maga a katalóguscédula ná
lunk három hasábos® A gyarapodási számot és a feldolgozás keltét az 
első rovatban tüntetjük felo A testületi szerző és a Légügyi Hiva
tal ama szerződés- vagy tervszáma* mely alatt a dokumentum készült „ 
a második hasábba kerül® A dokumentum elmének „ személyi szerzőjének 
és kivonatának hely® a harmadik hasáb; ez a katalóguscédula teljes 
szélességének körülbelül kétharmadát teszi.ki® Beérkezésekor minden 
dokumentum egyszerű numerikus gyarapodásig. b-*t kap® Ezután a do
kumentumot eljuttatják a dokumentum-ell ° ‘e özj ezek kivonatét 
készítenek belőle „ a katalóguscédulára plitiká-ávezat ik az összes 
szükséges eimleirásl adatokat „ kivéve az osztályozást* mert ezt 
későbbi időpontban égy repülőmérnök készíti el. A kivonat tartalmaz
za az összes fontos adatokat„ azt teljes egészében felhasználják®
Ha a szükséges információ egyik fele a jelentésben található kivo
natban szerepelő másik fele pedig az összefoglalásbán„ vagy befe
jezésben és javaslatokbang úgy a két kiválasztott rész egyesítésé
vel hozzák létre az uj kivonatot® Természetesen arra is van példa„ 
hogy megfelelő szöweganyag hiányában az elemző végigtanulmányozza 
a jelentést és maga szerkeszti mejs; a szükséges kivonatot®

Ha van elég időnk„ személyzetünk és egyéb lehetőségünk ahhoz „ 
hogy minden egyes befutó dokumentumnál egyéni kivonatot készítsünk„ 
akkor valóban kitűnő munkát végezhetünk? Ka ilyen fényűzés nem áll 
rendelkezésünkre /a legtöbbünknek nem is áll/* akkor nagyszabású 
feldolgozást csak a most leirt kiválogatási eljárással valósíthatunk 
meg® Ez áll különösen abban az esetben „ ha olyan egyszerű módszert 
találtunk„ amelynek segítségével gyorsan és olcsón kiegészíthetjük 
a katalóguscédulát egyéb szükséges adatokkal a jelentésben talál
ható kivonat vagy összefoglalás felhasználásával®

A foto eljárás kifejlesztés© előtt a katalóguscédulákhoz kü
lönleges B könnyűsúlyú papirt használtunk® Esek a lapok* vagy cé
dulák 5 * 8  inch-esek /12„70 * 20„32 cm® A ford®/ voltak® A mére
tet azért választottuk„ hogy a katalóguscédulára közvetlenül le
hessen rágépelni az összes szükséges adatokat* beleértve a kivona
tot is® Egyidejűleg átütéses másolatokat is készítettünk és ezál
tal kiküszöböltük a nyomtatás és sokszorosítás szükségességét®

A fent leirt eljárást több éven át használtuk és elégségesnek 
is mutatkozott mindaddig„ amíg a feldolgozásra elfogadott dokumen
tumok száma annyira meg nem növekedett„ hogy feldolgozásuk úgy
szólván lehetetlenné vált® Az eljárás egyik nehézsége az volt* hogy 
bár különleges* könnyűsúlyú,, d.® tartós papirt kaptunk az átütéses 
másolatokat gyakran nehezen lehetett elolvasni® További nehézséget 
jelentett a szén.papír időrabló behelyezése* valamint az igy kapott 
katalóguscédula gyenge minősége® További költséges műveletet jel - 
tett az„ hogy le kellett másolni a kivonatot,, vagy az összefog! - 
lés ama kiválasztott részét „ amely már mint olvasható szöveg szere 
pelt a jelentés bevezető lapjain®
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S munkafolyama*, mint háttér, ismertetése után a tanulmány 
következő részét a kifejlesztett és alkalmazásban lévő tfotoeljéráa 
ismertetésének szenteljük,, Részlegünkben ezt az eljárást "fcj-vonat- 
rátétel"-nek nevezzük., Alkalmazása összehozza a végső katalógusos- 
dula összes lényeges éleméit,,

Az eljárás lépésről—lépésre a következőképpen festi
Először,, A gyarapodási számot, a feldolgozás keltét, a tes

tületi szerzőt, a szerződés számát, valamint az okmány keltét be
vezetjük az első és második hasábba.. Ezeket az adatokat karbonmá
solatok nélkül, közvetlenül rágépeljük a "rátéV-reo

Másodszoro A dokumentum eimét a harmadik hasáb tetejére gé
peljük, kivéve,’ ha a eim közvetlenül a kivonatként választott rész 
fölött'áll.

Harmadszóró 'Hacsak lehet, az összefoglalás vagy bevezetés lé- 
nyeges“szárászát zárójelbe tesszük és igy jelöljük meg, hogy a 
fényképésznek a dokumentum melyik passzusát kell mikrofilmre fel
vennie.. Miután a rátétet kivettük az Írógépből, a 3» hasáb alsó, 
perforált részét letépjük., Ha a cim közvetlenül a kiválasztott 
szakasz fölött szerepel, a perforálás felső szélét is eltávolít- 
juko Megjegyzendőy hogyha a kivonat céljára nem választhatunk ki 
megfelelő szöveget, akkor a dokumentumok elemzője maga készít ki
vonatot és azt közvetlenül a 3« hasáb aljára gépelío Ez esetben 
a rátétről nem távolitjuk el a perforált részt..

Negyedszer,, Ezután a dokumentumok a 3 5  mm-es felvevőgépet 
használó mikrofenyképészhez kerülneko A rátétet ráfektetik a do
kumentum ama szakaszára, amelyet kivonatként kiválasztottunk., Ez 
úgy történik, hogy a dokumentumot és a rátétet behelyezzük a fel- 
vevogép alapzatára tett szőritőszerkezetbe és a kívánt másolatok 
számának megfelelően több felvételt készítünk róla*

ötödszöro A filmet előhívják és a papírmásolatokat egy foly
tonos csikmásolóké3ZÜlék segítségével készítik el| mig a rátét 
nagyobb méretű, a végső másolat mérete 5 x 8 inch /12,70 x 20,32 cm 
A fordo/o Ezeket a másolatokat géppel vágják szét és nyírják körül 
és igy lesz belőlük végül is katalóguscédula» Amikor a másolatok 
visszaérkeztek a kidolgozóból, a testületi szerző, a Légügyi Hi
vatal szerződésének vagy tervének száma, a repülőgép vagy felsze
relés mintájának elnevezése és a tárgy alatt rakják le őketo A 
tárgykartotékban lerakott minden cédula osztályozási számot k©p0 
A cédulákat az osztályozási szám alatt rakják le és nem a betű
rendes vezérszavak sorrendjében, mert meggyőződtünk róla, hogv 
számok szerint sokkal gyorsabban lehet lerakni, minit a betűrendes 
tárgyak szerint.,

Minthogy a katalóguscédula oszlopos formája már a "foto—rá— • 
tét" bevezetése előtt is használatos volt, a régi cédulák igen*" 
jól illeszkednek bele az uj cédulák sorába^ Ennek a rendszernek 
bár némileg egyedülálló, két határozott előnye vans először is'" 
jől alkalmazkodik a fényképező eljáráshoz, másodszor pedig az’ 
említett méret következtében vizuális áttekintés, .okkal gyorsabb.
A kártyák vegigpasztazasa körben ugyanis minőén adat,, pl, minden



testületi szerző az összes kártyákon ugyanazon a helyen szerepelj 
ezek az adatok világosan kiugranak, s nec vesznek el az egyéb szöve
gek közötte

Bár a Légügyi Hivatal Műszaki Tájékoztat 5 Részlege a f unt Is irt 
módszert csupán a műszaki dokumentumainak katalogizálására használja, 
felhasználásának még egy csomó más lehetősége is van. Lzek közül 
néhányat az alábbiakban röviden ismertetünk.

A rátét-rendszert mindenekelőtt bibliográfiák készítésénél 
használhatjuk félj ahol a kivonatok szövege rendelkezésünkre áll és 
a kivonatokkal kapcsolatban mutató részére is kell utalókat készíte
nünk , a rátét segítségével erre rávezethetjük a szükséges adatokat, 
összehozhatjuk mindkét elemet és lefényképezhetjük őket.

A szóbanforgó rendszer segítségével pontosan és gyorsan készít
hetünk biztonsági és könyvelési feljegyzéseket. Ebben az esetben a 
szükséges sorozati számot, kódokat vagy egyéb könyvelési adatokat 
a rátéten fel lehet tüntetni és ezt fektetni, rá a dokumentum cim- 
szövegére. Ezután mindkettőt behelyezzük a megfelelő ezoritóba és 
lefényképezzük okot.

Ha olyan gyarapodási jegyzéket készítünk, amely néhány beve
zető mondattal vázolja a dokumentum tartalmát, ugyanezt a módszert 
úgy alkalmazhatjuk, hogy a rátétre csak a szükséges helyrajzi szá
mokat, vagy egyéb azonosító elemeket vezetjük rá, majd ezt ráhe
lyezzük a bevezetésre vagy összefoglalására és az igy létrejött 
kombinációt lefényképezzük.

A dokumentumokkal kapcsolatban történő fenti alkalmazási mó
dozatokon kívül ezt a rendszert olyan esetekben is használhatjuk, 
mint aminők az anyagnyilvántartás és a leltári ellenőrzés. Ilyen 
esetben különösen ott lehetne használni, ahol alkatreszneveket 
vagy alkatrészle írásokát kell összehozni folyó leltári összegek
kel vagy anyagellenőrzési számokkal.

Ennyit a rendszer ős alkalmaz si módjainak magyarázatáról. 
Elismerjük, hogy maga a rendszer egyszerű, de csak ilyen techni
ka bevezetésével vághatjuk át a feldolgozási restancia gordiuai 
csomóját. Az elektromos agyak, lyukkártyamődszerek és más hasonló 
eszközök már a küszöbön állanak és reméljük, hogy jelenlegi 
problémáink közül nemsokára sokat meg tudnak majd oldani. Minthogy 
azonban ezek a problémák és az őket előidéző tényezők aktuálisak 
és folyamatosak, a kézi módszereknek idő- és nozgástanulnányok 
eredményeként megvalósuló egyszerűsítése, valamint egyszerű gépi 
technika alkalmazása bizonyos munkaterületeken lényegesen hozzájá
rulhat afc előttünk álló ezernyi nehézség megoldásához.

s American Documentation, 5® /19J54./ 5®sz. 162-165® 1
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1 o Mikor használják a kontakt fényképezést éa mikor nemf
Ha a nagyközönség számára tárgyalják - szóban vagy Írásban - 

a fényképezés kérdéseit, a tárgyaló-s többnyire a fényképezőgép hasz
nálatára és az ezzel kapcsolatos dolgokra szorítkozik* Olykor még 
úgy mellékesen megemlítik, hogy fényképmásolás vagy kopirozás ia van 
a világon* De azt a benyomást ritkán vagy sohasem keltik az almondót 
tak vagy megírták, hogy a fénymásolás vagy a kontaktfényképezés a 
fényképezés igen fontos módja*

Általában a kontaktfényképezés kevésbé mutatós,, mint a fényké
pezőgéppel végzett fényképezés, és nem is alkalmas annyira népsze
rű célokra* Ezzel szembea igaz az, hogy a korszerű könyvnyomtatási 
eljárások,, nevezetesen az offszet és a x-asztermélynyomáa , elképzel
het et.lenek lennének és olyan sokszorosító üzemek,, mint a fénymásolók 
és a fotókópia készítőknem működhetnének, ha nem lenne kontaktfény 
képezée*

Még a legtöbb arckép és reklámfényképész sem lehet meg telje
sen a kontaktéayképezés nélkül,, habár ezek ma kevesebbet használják, 
mint régebben* Az amatőröknél azonban gyakorlatilag a feledés homá
lyába merült*

y c o o o e

go Átvilágítás és reffiesgfenyképQgéSo
t

A kontaktfényképezés eredeti alakjában annak a tudatos törek
vésnek az eredménye, hogy az átrajzolás és átírás időrabló és oly
kor nehéz munkáját önműködő eljárással, helyettesítsék*

Az első kísérletek óta sok megváltozott az anyagban és a ké
szülékben, de mindezek a változások a már meglevő tökéletesbítésére 
szorítkoztak* A lényeg ugyanaz maradt, ami kezdetben volt* A kontakt 
fényképezés a fényképezés különleges formája, amelyre az jellemző, 
hogy 'nincsenek optikai leképező eszközök /lenesek vagy görbült tük
rök/ a lefényképezendő tárgy és ama réteg között, amelyre a fény 
hat* Az ilyen módszer szerint való fényképezésnél a fénykép a tárgy 
és a fényképező réteg közötti közvetlen fénykapesolat révén jön 
létre *

Minthogy a fényképezésre számbajövő tárgyak zöme önmaga nam 
bocsát ki fényt, megvilágításra szorulnak* A fényforrás vagy fény
források helye tekintetében pedig kétféle felállítás különböztethe
tő meg* Az egyik esetbe® a fényforrás és a fényérzékeny réteg nincs
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a fényképezendő tárgynak ugyanazon az oldalán' /la® ábra/® Más ess- 
bekben ugyanazon az oldalon vannak /lb® ábra/®

Ha a fényforrás és a fényérzékeny réteg a tárgynak ugyanazon 
az oldalán van, akkor «ssak a fényforrásról a tárgyra és arról Ismét 
viasza a fényérzékeny rétegre áramló fény hagyhat a rétegen'olyan 
nyomotB amelynek a tárgyon levő rajzolathoz valami köze van. Az a 
fény tehát, amellyel fényképezünk;, visszavert /reflektált/ fény® 
Ezért ebben az esetben reflexfényképezésről vagy pedig reflektográ- 
fiáról beszélünk® Ha a fényforrás és a fényérzékeny réteg a tárgy
nak nem ugyanazon az oldalán van, akkor csak az először a tárgyon 
átáramlő és azután a fényérzékeny rétegre eső fény tud a rétegen 
olyan nyomot hagyni., ame3.ynek köze van a tárgyon levő rajzolathoz® 
Ebben az esetben átvilágító fényképezésről beszélünk® A különbség 
a reflexfényképezés és az átvilágító fényképezés közt megnyilvánul * 
akár optikai leképező eszközök segítségével fényképezünk, akár ezek 
felhasználása nélkül®

Optikai leképező eszközök használata nélkül az átvilágítással 
kapott kép voltaképpen semmi más, mint a tárgy rendes árnyéka a 
fényérzékeny rétegen® Ebben az esetben tehát árnyékfényképezésről 
is beszélhetünk®

Mind a reflexrajzolatok, mind az árnyékképek eszerint a fény 
segítségével való rajzolás eredményei® E rajzolatok hátránya azon
ban, hogy ritkán élesek teljes egészükben® A célból tehát, hogy a rajzolásnak ezt a médiát fel tudják használni, különleges körül
mények között kell dolgoznunk®
3® Fő- és félárnyékok.

* 0 * * 0 0

A kérdés az átvilágító fényképezésnél is felvetődik® Hiszen 
az árnyékok keletkezésmődjának egyszerű megvizsgálása révén közvet 
lenül megállapíthatjuk,, hogy a pontalaku fényforrástól való leg
csekélyebb eltérés esetén fő- /teljes/ árnyékok is és félárnyékok 
is képződnek® A főárnyékok egyenletesen sötétek0 A félárnyékokban 
a világosság fokozatosan nő a minimális értéktől a főárnyék hatá
rán egészen az árnyékterület körüli maximális értékig®

Felfoghatjuk úgy is, hogy a főárnyékterület egy pontja nem 
"lát” -semmit a fényforrásból® Az árnyékterületen kívül fekvő pont 
?látja" az egész fényforrást® A félárnyékterület egy pontja annál 
Qagyobb részét "látja" a fényforrásnak, minél távolabb van a fő- 
árnyék területétől®

A dolog természetéből következik, hogy ez az okoskodás csak 
véges méretű fényforrásokra érvényes® Ha a fényforrás végtelen 
nagy, akkor nincs főárnyék® Pontalaku fényforrás, ami ugyan nem

gyakorlati célokra kielégítő pontossággal megközelít
hető a fényforrás és a tárgy közötti távolságot nagyon nagyra vé
ve, csak főárnyékokat /teljes árnyékokat/ vet® A félárnyékok te
rülete ekkor túlságosan kicsiny ahhoz, hogy még észre lehessen
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venni,'A 2,ábrán láthatjuk a fokozatos átmenetet gyakorlatilag 
félárnyék nélküli területből vegyes területen keresztül főárnyék
nélküli területbe*

A fő- és félárnyékok kölcsönös geometriai viszonyairól elkép
zelést alkothatunk, ha kiszámítjuk a fő- és a félárnyékok kereszt
metszetét,

A 3, ábhán a következő jelöléseket használjuk!

p az SS® tárgy távolsága a LL® fényforráétól;
q az SS® tárgy távolsága a W ®  felülettől* amelyre az árnyék

lerajzolődik;
1 a világitó LL*1 felület átmérője;
s az SS® tárgy átmérője5
k A KK® főárnyék átmérője;
b a BK = B®K® félárnyék szegélyszéléssége.
Ebből kiszámíthatjuk* hogy b = lq/p és k « s + /s-1/ q/p»
Az árnyékterület teljes átmérője, t ** k + 2b => s + /s + 1/ q/p.
Ebből elsősorban kitűnik, hogy a félárnyék b szegélyszélessé

ge nem függ a tárgy átmérőjétől* és hogy annál kisebb, minél ki
sebb a fényforrás 1 átmérője és a tárgy q távolsága az árnyék fel
fogásának helyétől* és minél nagyobb a fényforrás távolsága a
tárgytól.

Továbbá kitűnik, hogy a főárnyék k átmérője nagyobb, mint a 
tárgy s átmérője, ha s nagyobb mint a fényforrás 1 átmérője, A 

- k átmérő kisebb mint s, ha s kisebb mint 1, A főárnyék teljesen 
eltűnik, ha 1 nagyobb mint ^ ^ ^ s. Ez világosan látható a 2, áb
rán, amelyen a főárnyék egy q bizonyos pontoa megszűnik,

A főárnyék éppen olyan nagy, mint a tárgy, ha a fényforrás 
is olyan nagy. Általában ennek nincs jelentősége, mert titkán for
dul elő, hogy erre mód van. Még ha a fényforrás és a tárgy nem is 
azonos nagyságú, k gyakorlatilag mégis azonos nagyságú lehet s- 
sel, ha p nagyon sokszor akkora, mint q vagy ha q ° 0, Ez utóbbi 
a eél a kontaktfényképezésnél, mert akkor a félárnyék szegélyszé
lessége is; b « '0,
4, A félárnyék megzavarja a kontaktfényképezésben a természethü

leképezést.
Az efféle számitások gyakorlati értékének belátására tudni 

kell, hogy minden fényképező rétegnek bizonyos vastagsága van, 
és minden tárgynak is van bizonyos vastagsága. Ezek a vastagságok 
olykor meglehetősen csekélyek, de a gyakorlatban kitűnik, hogy 
mégis csak számításba jönnek.

Tegyük fel, hogy árnyékfényképet kell készíteni egy levélen 
lévő kézírásról. Legyen a fényforrás átmérője 20 mm, és távolsá
ga a kifeszitett levéltől 200 mm, A levél távolsága a fényérzé
keny rétegtől 0,2 mm, és ezenfelül feltételezzük, hogy az Írás—
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vonalak 0*2 mm vastagok*
A fenti képletekből megtud juk* hogy a betűk főárnyékának át— 

mérője * k = 0*18 mm* A félárnyék szegélyszélessége * b m 0*02 mm* 
Mivel ez a szegély a főárnyék körül fekszik* a teljes árnyékkép » 
átmérője 0*22 mm*

Ha csak a főárnyék hagy nyomot a fényképező rétegen„ akkor a 
betűk másolata 10 $6-kal vékonyabb lesz az eredetinél* Ha a félár— 
nyék is teljesen lerajzolődik* akkor a betűk vonalvastagsága 10 
kai meghaladja az eredetito

A kettő közül egyik sem nevezhető jónak* Erre azt lehet mon
dani * hogy a levél még közelebb vihető a fényképezési réteghez*
Ez igaz* ha hajlandók vagyunk tükörképet elfogadni* Számos eset- 
ben az ilyen nem helyes állású kép éppen kívánatos * de elsősorban 
úgynevezett fotókópiák készítésénél gyakran előforctel* hogy köz
vetlenül helyesállásu képet kívánunk* Ekkor nem lehet mást tenni * 
mint a levelet hátsó oldalával a fényérzékeny rétegre fektetni* 
ekkor pedig a tárgy /a levél/ távolsága a fényérzékeny rétegtől 
mégis 0*1 mm körül lesz.

Ha nem merülnek fel egyéb nehézségek* akkor mind a főárnyék 
magában* mind a teljes árnyékkép elfogadhatónak látszik*

Sajnos azonban az eset többnyire kevésbé kedvező* ami első
sorban annak tulajdonítható* hogy a félárnyék szélessége függet
len a tárgy átmérőjétől /lásd az előbbi szakaszban b képletét/* 
Változzék ez például s * 0 * 1  mm és a = 0*4 mm között* A fenti ada
tok megtartása mellett b ~ 0*02 mm minden vonalvastagságra* míg 
k 0*08 és 0*38 mm között változik,, éa a teljes árnyékkép átmérő
je 0*12 és 0„42 mm között* Mig igy a tárgyon magán a vékonynak a 
vastaghoz való viszonya 2 5slG0* ez a főárnyékban 21sl00 és a tel
jes árnyékképben 29s100 lesz* A képen tehát a betűinek más lesz a 
jellege,, mint az eredetin* Minthogy ez a megfigyelés nemcsak leve
lekre érvényes,, hanem tetszés szerint bármilyen tárgy minden rész
let éré* nyugodtan levonhatjuk azt az általános következtetést * 
hogy lehetetlen kontaktfányképezés utján természethü képet készí
teni* ha félárnyékok képződnek*

5° Más hátrányos hatások a kép természethüségérg, m
Nem ez az egyetlen bonyodalom* Most* hogy olyan kis távolsá

gok* mint a papír vastagsága figyelmet érdemelnek* sok esetben a 
fényképező réteg vastagsága sem hanyagolható többé elő Igaz ugyan* 
hogy ez kevesebb 0*1 mm-nél* de egy 0*0.1 mm vastag réteget mégis 
csak a vékonyak közé sorolunk.

Ennek a közvetlen hatása nem lenne olyan komoly „de közvetet
tek is- járulnak még hozzá* ezek pedig főképp olyan anyagoknál* 
mint a papír* erősen észrevehetők. Olyan anyagok* amelyek kát vagy 
több anyag finoman elosztott keverékéből állnak - és itt nem sza
bad elfelejteni* hogy a levegő is anyag - ritkán vagy sohasem át
látszók* Ez akkor is igy van* ha hz alkotórészek maguk átlátszók* 
Ennek az az oka* hogy a fény két különböző anyag minden határfelü-
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létén megváltoztatja áss irányát visszaverődés és törés folytán* Misi
den találkozási pontban az irányváltoztatás attól a szögtől függj, 
amelyet a beeső fény iránya az illető helyen a találkozási felület
re állított merőlegessel bezáró Találomra egymáson fekvőd egyenet
len alakú részecskékből állő rétegbe®. a beeső fény, egybehangzóan 
az említett szabállyal, mindig minden lehet séges irányba®, szóródik.

a szóródás kis részben a réteg felületén megy végbe, nagyobb 
része magában a rétegben* Minél erősebb es a szóródás , annál több 
fény kerül ismét vissza a rétegből, és annál kevesebb hatol át raj
ta* A fennmaradó, a rétegen áthatoló fény a szóródás következtében 
szintén minden lehetséges irányban el van osztva*

Igaz agyas, hogy efféle rétegekben a visszavert és az átfeocaá- 
tett fénybe® többnyire felfedezhető egy uralkodó irány, amelynek; az 
irányában több fény áramlik, mint más irányokban* Ezek az uralkodó 
irányok azonban nem rajzolódnak ki olyan él®®®®, mint például üveg
nél, csupasz filmnél vagy hasonló anyagoknál, amelyek a fény szá
mára egynemüeknek számítanak* Ezeknek az anyagoknak az átvilágítá
sánál nem támad semmiféle aggály a fent használt árnyékssámitások 
érvényesség® tekintetében* Ezért, eltekintve a szórástól a fényké
pező rétegben, a j *  és a 4* szakasz meggondolásai alkalmazhatók 
üvegen vagy filmen levő rajzokra vagy fényképekre* Ha ellenben a 
rajzok papíron vannak, akkor általában a fény erősen az őr ódik, és 
a. fénynek ©sálé egy többé-kevésbé elmosódott uralkodó iránya rajzo
lódik le* Gyakorlati célokra ez azt jelenti, hogy a 3* szakasz kép
leteiben a lámpa 1 átmérőjét sokkal nagyobbra kell venni, mint 
amekkora © valóságban* Ha azt tesszük, akkor világossá válik, hogy 
áttetsző, de át nem látszó tárgyak áteső fényben Való fényképezésé
nél csak akkor lehet tűrhetően hasonlító képre számítani, ha a tá
volság a tárgytól a rétegig, amelyre fényképezünk, nagyon kicsiny* 
Ezenkívül tudomásul kell venni, hogy ennek a távolságnak feltétle
nül az .egész felületen ugyanolyan kis értékének kell lennie, mert 
különben helyileg változó elrajzolódások keletkeznek* Ez kitűnik 
a szegélyszélesség képletéből, amelyben ekkor i-et meglehetősva 
nagy számnak kell tekinteni és q-t nagyon kicsinynek* Miközben 
q 0,001 mm-rői 0,01 sdn-re változik, a ezegélyszéleaség megtízsze
reződik* '

Abbéi a célból, hogy átvilágító fényképezést folytathassunk 
és függetlenek legyünk a fényszőródástól a tárgyba®, ssik tárgyak
ra kell szorítkoznunk, és olyan készülékekkel kell rendelkeznünk, 
amelyekben a tárgy és a fényképező réteg közötti távolság egye®- 
letessé 6* nagyon kicsinnyé tehető* Az ilyen készülékeket kontakt- 
készülékeknek nevezik* Ezek átvilágító fényképezésre is, de .reflex-' 
fényképezésre ia alkalmasak*

6 hont akt készülékek.

.A legegyszerűbb kontaktkészülék áll egy elég súlyos üveglemez
ből, amely aik asztalon vagy padlón fekszik, es egy .̂a wattos lámpá
ból, amelynek az üveglemeztől való távolság® nagyjából annyi, mint 
az üveglemez-átlőj#,* Ez persze magán viseli * kezdetleges készülékek
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minden jellegzetességét, a* számos esetben kisegíthet bennünket.
Ha azoBbas olyan tárgyakat kapunk lemásolásra, amely eket a jő 

érintkezés kedvéért almára kell sajtolni* amilyen például az erőaeü 
kankorodő papír* összehajtogatott vagy gyűrött levelek és hasonlón* 
akkor az üveglemeznek kezelhetetlenül nehéznek kellene lennie. Az 
efféle célokra szükséges erSk sokkal egyszerűbb módon * rugóérévei 
fejtbetők ki.

Íz különféle módokon valósítható meg* de lényegében a készük 
lékek mind hasonlítanak egymáshoz. Az üveglemez egy, erős keret 
hornyában fekszik. Az üveglemezre fektetjük a sik tárgyat és erre 
a fényképező réteget. 1 fölé vékony nemezréteg kerül* arra erős le
mez vagy deszka* amelyet egy vagy több rugóval az üveglemezhez szo
rítsak.

Íz természetesen csak úgy lehetséges* hogy á rugókat a keret
hez képest megfeszítjük* amit például úgy érünk el* hogy a keretet 
fedéllel zárjuk le* amely az egyik oldalon csuklósán rögzltva van* 
míg a másik oldalon egy vagy több kapoemeal megerősíthető* A fedél 
és a lemez között ekkor egy vagy több spirál-vágy lemezragó van.

Ebből számos változat lehetséges* amelyek gyakorlatilag mind 
forgalomban voltak vagy még vannak.

A legegyszerűbb változatnál elmarad a fedél. Két lemezrúgát 
alkalmaznak* amelyek a kereten vannak megerősítve. Egy másik vál
tozatnál a lemezrugőkat spirálrugók helyettesítik* amelyeket a 
fedélre is és a lemezre Is ráerősitettek. Nyitásnál és zárásnál a 
lemezt a fedéllel együtt távolitjuk el* ezáltal a készülék kezelé
se sokkal egyszerűbbé válik. Megint más változatoknál a keret egy 
szekrény alkotórésze* amelyben egy vagy több lámpa van elhelyezve* 
s ezek esetleg időkapcsoló segítségével be- és kikapcsolhat ók. A
4. ábrán ilyen kontaktkészülék perspektivikus vázlata látható.

Az általános célon kívül efféle készülékeket különlegesen doku 
ment urnák reprodukálására szerkesztenek kb. 35 x cm méretig.
Ebben az esetben külön figyelmet szentelnek az üveglemez egyenle
tes megvilágításának és a nyomás egyenletes elosztásának a lemez 
egész felületén.

Az ilyen fájta fényképezésnél alább megtárgyalandó okokból 
olykor nagyon kívánatos* hogy. az üveglemez sárga fénnyel világít
tassák meg. Emellett azonban számos olyan eset is van* amikor 
sárga fény nem használható. Ezért az ilyen készülékek többnyire 
sárgaszűrővel vasnak felszerelve* amely szükség esetén a fény
forrás és az üveglemez közé helyezhető.

Ilyen készülékek jól beválnak* ha a lemez felülete kicsiny. 
Nagy felületek esetében .azonban nehéz olyan készüléket szerkesz
teni ̂ amelyben elégséges nyomás hat a lemezre nhhoz* hogy a J ő  

érintkezés mindig biztosítva legyen. 100 g/e»z nyomás ilyen esetek
ben nem. tulaágoaa sok. Egy 35 * 45 cm nyomótelületü készülékre 
azonban ez 157*4 kg-nyl erőt jelent * amelyet fel kell venniük « 
forgatőpáatoknak és a zárőkapesoknak. Még nehezebb a helyzet* ha
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p- '
SOOgém-ná. is nagyobb nyomásokat kell megvalósitanl^mint .'például a . 
reprodukciós eljárásoknál* E^kor a teljes hatóerő agy ilyen viszony
lag kis felületen mintegy 1$ÖQ kg* Ennyit az üveglemez ne® bir ki. 
Még az is kérdés , hogy a forgépántok és a feárókaposok kibírjék-e.
A zárásról magár-ól pedig, ne is beszéljünk*,

Egyáltalán nem-kell azonban e kérdésen a fejünket törni, mert 
megtalálhatjak egy nagyon szellemes megoldását az úgynevezett vá- 
kuumkészülékek alakjában. Legegyszerűbb alakjában egy ilyesféle ké
szülék az 5® ábrán náthát6. Elég bonyolult, de meglehetősen, .általá- ' 
noaan használható készüléket tüntet fel a 6. ábra. Az ilyen készü
lékek fontos részei s üveglemez, gumi lemez és vákuumszivattyú.

Az átvilágítással vagy reflexfényképezéssel másolandó tárgyat 
a fényképező anyaggal együtt az üveglemezre fektetjük. $81éjttk te
lítjük a gumilemezt, és az a célunk, hogy a gumilemez és az üveg
lemez közül a levegőt elszívjuk, hogy ezeket á.légköri nyomás egy
máshoz igyekezzék nyomni. •

AZ ilyen válíuumkészülékeknefc fökép két típusa használatos. Az 
egyiknél a.gumilemez asztallapon fekszik, és az üveglemez leemelhe
tő. A másiknál az üveglemez szolgál.asztallapként, és a gumilémezt 
.lehet leveöiii. ■ '

A kontaktfelület mindkettőnél vízszintesen.fekszik. A különb
ség az, hogy az egyiknél a fényforrás felül, a másiknál alul van.

A kontaktfelülét vízszintes helyzete azért kívánatos, hogy a 
tárgyat és a fényérzékeny réteget le tudjuk fektetni. Minthogy a 
kontaktf©Ittlét szükségszerűen egyenletes távolsága ég többnyire 
erős megvilágítása iplatt kötve vágyunk pontosan meghatározott tá
volságokhoz a felület és a fényforrás között, ilyen szerkezetekkel, 
főképp nagy méreteknél,.olykor gyakorlati nehézségikbe ütközünk. 
Ezért mindkét típust billenő készülékként ábra/ is készi't-iko
A- tárgy és a fényérzékeny anyag elhelyezésére a készüléket vízszin
tes helyzetbe állítjuk. Amikor.már vákuumot létesitattütík j és Így 
minden erősen.hozzányomódik az üvegtáblához, a keretet átfordítjuk 
függélyes helyzetbe'. A fényforrások az üvegtábla előtt állnak vagy 
oda helyezzük Őket..

A munka természetétől függ, hegy melyik készüléket használjuk, •• 
Ha a fényérzékeny réteg át nem látszó lemezeken, például fémlemeze
ken van, akkor van értelme, hogy először pontosan meg tudjak álla- . 
pit®ni» hogy a másolat a lemeznek melyik részére kerül. Efféle mun
káhozezért levehető ttveglémezes készüléket választunk. Ha azonban 
mindig áttetsző hordozókra, üvegre, filmre vagy papírra rávitt fény
érzékeny rétegekkel dolgosunk, és rendszeresen előfordul, hogy 
ugyanarról a' tárgyról több átvilágítási másolatot kell készíteni, 
akkor ®éleze.rübb«a dolgozhatunk, ha a tárgy a megvilágítás •■után 
fekve, maradhat, és csupán a fényérzékeny réteget kell kicserélni. 
Ebben az esetben leemelhető gumilemezes készüléket választunk*

Általában egy kontaktkéazüléken többféle munkát kell tudni el
készíteni, és ebben az esetben a helyes típus megállapítása .megíté
lés dolga. ‘



Ha egyezer' egy bizonyos típus mellett kikötöttünks mág ̂ c&lönösaa 
kell ügyelni arra is, hogy az adott célra alkalmas gümilemezt has$r. 
náljuk®

7® A gumilemez«
A gumilemeznek elsősorban nem szabad túlságosan keménynek vagy 

merevnek lennie „ mert különben nem simul hozzá eléggé mindannak az 
alakjához*, ami a gumilemez és az üveglemez között találhatő. Több- 
nylra néhány mm vastaga Belső oldalán érdesnek kell lennie. £ célból 
rendszerint finom ostyasütővaa mintázattal látják ele Annak érdekében 
hogy ez a felületszerkezet megfelelhessen, a guminak nem szabad túl
ságosan puhának lennie® Nem szabad ugyanis előfordulnia,, hogy a nyo~ 
más alatt lévő gumilemezen a kis >bordák laposra nyomdájának,, ás Így 
a vajatok eltűnjenek. Ezek tói® arra szolgálnak, hogy a levegőt a 
meglehetősen hajlékony gumilemez és a merev üveglemez közül ki lehes
sen séivnio E megfontolások alapján a felület mintázata ne készüljön 
túlságosan finomra. Különösen fém offszetlemezek és klisék’ ránycaaáaá- 
ra a durva szerkezet, kívánatos® A mélynyomásra és a fotókópia készí
tésre , amikor papirt és filmet gumi segítségévéi érintkezésbe hozunk 
egymással, a durva szerkezet káros. Ilyenkor úgynevezett nyomáshatás
sal támadhat bajunk, ami (azt akarja kifejezni, hogy a fényérzékeny 
rétegre gyakorolt helyi nagy nyomás folytán az előhívhatatlanná vá- 
üko A gumilemez belső oldalán közvetlenül a szélénél gumiesik van 
felerősítve, amelynek a keresztmetszete a külső oldalon nagyobb, 
mint a belső oldalon. Ennek a csíknak puhának kell lennie, hogy már 
gyenge nyomásnál légmentesen elzárja a gumilemez és az üveglemez 
közti teret á környezettől.

A gumilemez egyik sarkában csatlakozó csődarab van felszerel
ve vákuumtömlőhöz való csatlakozásra® Ez a tömlő vákuumszivattyúhoz 
vezet. Kis felületek esetében kéziszivattyu is lehet, de nagyobbakra 
motorhajtás kívánatos. Ezeknek a szivattyúknak a légnyomást a gumi- 
lemez és az Üveglemez közötti térben 0,2 atm-nál kisebbre kell tud
ni csökkenteni. A0gumilemez külső oldalára ekkor több mint 0,8 atm, 
azaz kb0 800 g/em^ túlnyomás hat. Ez a túlnyomás hat ellenkező irány
ban az üveglemez külső oldalára Is, úgyhogy nem kell aggódni, hogy 
a készülék darabokra nyomódik szét. Ebből következik, hogy a kontakt- 
készülékeknek ez a fajtája minden kivánt méretben elkészíthető. Ha 
ennek határa van, azt a tükörüvegtáblák és a gumilemezek gyártói 
szabják meg. *

« Dokumentreproductie, 1935® 8.köt. J.az. 31-3?°lap.



Magyarázat a 4»sz, ábrához
/Egyszerű kontaktszekrény beépített 
megvilágítással irodai használatra/:
1 fedél ■» 2 nyomópárna ~ 3 a papír
tartó fedele — 4 fényképező papír 
3 fényképező-papír tekercs - évzáró- 
kapocs - 7 a tárgy - 8 ferde szél »
9 üveglemez - 10 fogó - 11 szűrőét- 
kapcsoló - 12 megvilágítási éra - 
13 megvilágító gomb - 14 rekesz a 
villamosvezeték elhelyezésére - le
mérő léc.
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Lifka, Bohumirs
A CSEH ORSZÁGRÉSZEK ÁLLAMI VÁRAINAK. ÉS KASTÉLYAINAK KÖNYVTÁRAI

AZ 1945-1955 ÉVEKBEN

A háború befejeztével s a cseh országrészek társadalmának 
összetételében végbement forradalmi változások következtében az 
állam 1945 május 5=e Után igen nagyszámú régi hűbéri kúriát, várat, 
kastélyt és palotát vett nemzeti tulajdonba a konfiskáeiőkr61 sző- 
ló elnöki dekrétumok alapján /törvények gyűjteménye 12. és lö8. 
szám/. Államosították az épületekben lelhető teljes ingó vagyont 
is. Az ingóságok nagyon értékes és országaink műveltségi fejlődé
se szempontjából igen személtető kulturális és művészeti gyűjte
ményeket foglaltak magukban. Ilyen sok történelmi nevezetességű 
könyvtár is, amelyek eredete nem egyszer a renaissanea-korba nyú
lik visszao A szóbanforgó könyvtárakat a háborús események arány
lag kevésbé érintették, tehát annál nagyobb kincset jelentettek 
á Középeurőpában folyó tudományos munka számára, mivel a cseh or
szágrészeken kivüli államokban ezen a téren igen nagy volt a pusz
títás.

Annak érdekében, hogy a kulturális jelentőségű javak kellő 
védelemben részesüljenek, 1946-ban /a 137/1946.számú törvénnyel/ 
Nemzeti Kulturális Bizottságok létesültek az állami kulturális va
gyon igazgatására. Külön kulturális bizottságot szerveztek a cseh 
országrészek és külön bizottságot a szlovák területek számára. A 
bizottságok felügyelete alá kerültek az állmositott nemesi és 
nagybirtokosi kúriák könyvtárai is. A kezelésükben lévő s a terv
szerű gazdálkodásba bevont berendezés természetesen nem maradha
tott meg mindenütt az eredeti helyen, mert a stilus szempontjából 
legtipikusabb, illetve művészi és történelmi szempontból leg
értékesebb műemlék jellegű kúriák kiválasztása után — számuk meg
haladta a százat - a többi, kb. 600 épületet átengedték a gyakor
lati felhasználás céljaira. Az épületekben lévő művészeti és 
történelmi értékű berendezést és felszerelést — amennyiben már 
közvetlenül nem adták múzeumok és intézetek kezelésébe - gyüj- 
tőközpontokba szállították. Gyűjtőközpont az említett 100 épü
let szinte mindegyikében volt s ezek kizárólag csak kulturális 
célokat szolgáltak. E munka során a könyvtárakat is mechanikusan 
két részre osztották? az első műemlék kategóriába tartozó várak
ban és kastélyokban levő régi teremkönyvtárak érintetlenül, ere
deti elrendezésükben maradtak és ahol erre mód nyílt, máris hozzá
férhet övé tették őket a látogatók számára. A többi könyvtár anyagát
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- részben előzetesr válogatás és selejtezés után - raktárakba szál
lították, amelyek ugyancsak az első műemlék?kategóriába tartozó 
épületekben vannak. A könyvek ott szekrény és polc nélkül, ömleszt
ve várják tosábbi sorsukat. Egyes könyvtárakat azonban nyomban fel 
is számoltak, gyűjteményüket felosztották az arra jogosult könyvtá
rak és közintézmények közötte Nyilvánvaló volt azonban, hogy azok a 
külső kritériumok, amelyek a könyv tárakat "telepitett" tárolási 
egységekre és csak megsemmisítésre alkalmas nem "telepitett" öm
lesztett anyagra osztották, nem állják meg helyüket. A műemlékként 
megőrzendő könyvtárak kiválasztásának a könyvtárak belső, tartalmi
lag és történelmileg jogosult értékei szerint kell történnie. Az 
ömlesztett anyag között több híres, régi eredetű, gazdag tartalma 
könyvtár volt, amelyek annak idején igen értékes szolgálatot tel
jesítettek több kulturális Időszak neves közéleti személyiségeinek. 
Fontos érdek fűződik ahhoz, hogy ezek a könyvtárak megfelelő helyen 
ismét felállíthatők legyenek és elfoglalják jogos helyüket a nyil
vános állami könyvtárak rendszerében! ezért meg kellett változtat
ni a történelmi emlékeknek a mai társadalomban betöltött funkció
jára vonatkozó nézeteket. Nem szükségszerű, hogy a régi társadal
mi formákkal széthulljanak a régi kulturális gyűjtemények is és 
azoknak részei csak ama uj szervezeti egységekben kapjanak szere
pet, amelyeket az uj kor saját alkotó képességeivel megteremtő A 
kulturális jellegű történelmi képződménynek nem szabad szétssni®, 
mert keletkezésénél és egész tartalmánál fogva szervesen összefügg 
korának életberendezésével, annak szellemi és anyagi feltételei
vel, s csak akkor nyújthat szemléltető és tanulságos képet a múlt
ról, ha harmonikus egységben marad a kor egyéb anyagi emlékeivel.
De ami korábban csak egy osztály anyagi szükségleteit elégítette 
ki, ma az egész társadalom szellemi szükségleteit kell hogy szol
gálja.

A régi társadalmi berendezés gyors átépítésének szentelt 
első évek letelte után megérett az idő arra, hogy figyelmesen ér
tékeljük a múlt kulturális örökségét. Tervet lehetett készíteni, 
hogyan lehetne a cseh országrészekben lévő válogatott, páratlan 
értékű kastély-, vár- és palotakönyvtárakból muzeális könyvtári 
hálózatot szervezni úgy, hogy az egyes vidékeken /tájegységeken/’ 
megmaradjanak az ott keletkezett és kialakult értékek s egyúttal 
lehetővé váljék, hogy ezeket a könyvtárakat a nemzeti tudomány 
és kultúra szolgálatába állítsuk megfelelő központi igazgatási 
és szakigazgatási felügyelet szervezésével. A szemléltető törté
nelmi és kiállítási dokumentációi/eszközéivél dolgozó prágai 
Nemzeti Múzeum, mint központi tudományos intézet, már keletkezé
se óta, azaz lol8-tól kezdve rendelkezik az egyes lezárt korok 
kifejezetten .individualizált magán- és családi könyvtárainak 
mintapéldányaival, mely elsődleges forrásként szolgál a nemzet-, 
kulturális múltjának tanulmányozásához és kutatásához. A honi 
tudomány fejlődésének bemutatása elképzelhetetlen, ha nem állnak 
rendelkezésre régi gyűjtemények lehetőleg csonkitatlanul éa ere-1 
deti állapotukban, hogy dokumentálják korabeli irodalommal a fejlő
dés menetét. Ezzel magyarázható, hogy a Nemzeti Muzeum könyvtárai-
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a a k dolgozói kSzteilen érdeklődési mutattak, hogy ré aztvegyenek as* 
állami várak és kastélyok könyv ki ne sóinak szakigazgatásában. A szó- 
b&nforgő anyag -a Művelődésügyi Minisztérium mellett működő Állami 
Műemlék, Felügyelőség adminisztratív részét képezik A -Hü v«löd ésJjgyi 
Miniszter 1954. évi június 4-i határozatával a prágai Nemzeti Muzeu» 
moi bízta meg az állami várakban és kastélyokban lévő könyvtárak 
szakigazgatásával és az állami várak és kastélyok gyűjtő központjai
ban tárolt ömlesztett könyvanyag célszerű szétválogatásával* Mielőtt 
még a Nemzeti Muzeum könyvtárainak dolgozói hozzálátnának a reájuk 
bízott állomány feldolgozásához, előzetes tájékozódásképpen átvizs
gálják az egyes családi-, illetve kuria-könyvtár tartalmát és tör
ténetét, és az igy nyert anyagot a várakról és kastélyokról szó
ló rövid topográfiai és művészettörténeti tanulmányokban kiértéke
lik* Ezek a kiadványok az Állami Műemlék Felügyelőség szerkeszté
sében jelennek meg az Állami Testnevelési Kiadó gondozásában. Az 
első, müemlék<=kategőriába sorolt, a újonnan berendezett várak és 
kastélyok teremkönyvtárai esetében a régi állapot revíziója - mint 
az uj pontos leltári katalógusok t elfektetésének első előfeltétele - 
fokozatosan megy végbe a legjelentősebb épületekben /X950“hen a 
kynzvartl állami kastély Metternieh-könyvtárában végezték/. Ugyan
akkor a legjelentősebb és legfontosabb munka az egyes gyűjtőhelye
ken lévő ömlesztett könyvanyag felszámolására irányul* hogy minél 
előbb megszüntessék ideiglenes, gúlákban történő elhelyezését. Az 
agyas gyűjteményeket rendszerint legalább három szempontból osztá
lyozzák;

1. Figyelembe kell venni az összes történelmi, genealógiai és 
tematikai összefüggéseket, valamint a tartalom belső értékét, azt 
a szempontot, hogy az egyes egyedek együttesen, csoportos állapot
ban több forrásjellegü hasznot ke11,hogy adjanak, mint az idegen 
könyvtárakban elhelyezett és bármilyen Jól is feldolgozott egyes 
müvek. Ilymódon megállapítják az egyes könyvtárak történelmi mag- 
vát, amelyet mintegy tartalmi hitbizományt a továbbiakban osztat
lan egészként fognak kezelni. Csak ilyen formában adják át letét
be, illetve igy helyezik el megfelelő helyen eredetének tágabb 
territóriumán belül.

2. A hátralévő irodalomból kiválasztjuk azokat az értéke® 
könyveket, amelyek valamilyen tudományos, illetve gyakorlati szem
pontból, az impressum időbeli korlátozása nélkül, felkelthetik tu
dományos- és nyilvános könyvtáraink, kutató és egyéb intézeteink, 
iskoláink és vállalataink figyelmét. Az igy kiválasztott anyagot 
az elosztó központokba szállítják. A csehországi elosztó központ
a krivokláti várban van, mig a morvaországi a Zdár nád Sázavou- 
ban lévő kastélyban székel. Az anyagot itt szakok szerint osztá
lyozva bocsátják a jogos igénylők rendelkezésére. A kiválasztott 
anyagot az Állami Műemlék Felügyelőség állandó letétként helyezi 
el az érdeklődőknél, amelyek az állami vagyon gondos megőrzésére 
vonatkozó formák betartásával az anyagot saját hatáskörükön belül
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szabadon használhatják® Á megfelelő szakokban elsőbbségi válogatás 
si jogot biztosítanak a Nemzeti Muzetrn és a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia könyvtárai számáráé Elsőbbséget élveznek a kastélymúzeumok 
küiöngyü jteménstei is. Ilyen pl® a jemnis.tei társadalmi t lakás és 
öltözködési kuüt'qra .múzeuma , a s lati Banyai hyppologiai muareum, a 
kynzvarti Goethe múzeum* stb® valamint az Állami Műemlék Felügyelő-* 
ség szakkönyvtára, amely a településekről * a települések épitőmü— 
vészétéről és képzőművészeti kialakításuk történetéről gyűjt anya
got» irodalmat® A sző szoros értelmében vett levéltári anyagot az illetékes levéltáraknak adják át®

3® Bezuzásra Ítélik az értéktelen selejtirodalmat8 a náci 
propaganda irodalmat „ az elavult tankönyveket , a használhatatlan
csonka példányokat, stb®

1934-ben a fent leirt módon 11 gyűjtőközpontba 77 könyvtár 
152®411 kötetét válogatták át® Ebből - a fent Ismertetett csopor
tosításban - történelmi könyvtári magvakként és jellemző korabeli 
dokumentumokként $9®7^3 kötetet tartottak megj az igénylőknek tör
ténő szétosztás céljára a két válogató központban 70°Í-97 kötet 
könyvet és 2®075 zenemüvet tettek félre /az elsőbbségi válogatás 
céljára szolgé.lő anyag 1951 kötetet tett -ki/j bezuzásra 20®480 
kötetet selejteztek ki® Az előzetes számítások szerint nem kerül 
megőrzésre 2 34 ka.stélykönyytár^míntagy 359*732 kötettel úgy, 
hogy a közintézmények és könyvtárak könyvszükséglete a fentebb 
említett két eloszt óközpontb ól bőven kielégíthető® /Ehhez még 
hozzá kell számítanánk azt a 45G®000 kötetet is, amelyet az egyes 
intézmények már a Nemzeti Kulturális Bizottságokról szőlő törvény 
életbeléptetése előtt igénybevettek,, illetve az 1945-1953 közötti 
időben rendes utón megkaptak®/

A fentebb leirt ideiglenes feladatokkal párhuzamosan szerve
zi a Nemzeti Muzenm a történelmi teremkönyvtárak hálózatát, amely
be tárgyi szempontból szigorúan megválogatott könyvtárak kerülnek®
A. helyzet pillanatnyilag úgy alakult, hogy a hálózat 74 épületben 
elhelyezve 127 könyvtárt fog felölelni, melyeknek állománya az 
előzetes megállapítások szerint, 1,013o015 XFX-XX®századbeli 
könyvkötétből, 3®315 kéziratból és 20X97 ősnyomtatványból fog áll
ni® Ezt a könyvmennyiséget rendesen leltározni, katalógizálni s 
a tudományos, illő művelődési célokra alkalmassá kell tenni® A 
munka olyan mértékben válik tökéletesebbé és teljesebbé, amilyen 
mértékben elkészül a Nemzeti Muzeum könyvtárának keretén belül 
© kastélyok, várak és paloták muzeális könyvhá1ózatának központi 
katalógusa, amely betűrendes és tárgyi részből fog állni a leg
szűkebb fogalom elveinek alapján szerkesztve® A központi kataló
gushoz fognak kapcsolódni a különkatalőgusok, amelyek a könyvdi- 
szitéseket és az illusztrátorokat, a tulajdonjogra utaló jegyze
teket , ex libriseket és sápra líbrosokat fogják felölelni® A cé
dulakatalógus a jpegbizott könyvtáros utján áll majd az olvasókö
zönség rendelkezésére,, á gyakrabban keresett témacsoportokat azon
ban sokszorosított formában is ki fogják adni® A kastéiykönyvtá- 
rak anyagát igénybe lehet venni egyrészt Prágában a Nemzeti Muséura. 
kutat©szobáiban - ide szállítják majd postán, illetve alkalmi fu
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tárral a vidéken lévő tudományos kutatás céljára igényelt irodalmat 
másrészt különösen nagyobb kutatómunkák estéim használhat ők közvetle 
nül a várak}, illő kastélyok könyvtáraiban„ ahol már @1 is készültek 
a kutatószobáko Az igy decentralizált régebbi tudományos irodalom 
jelentősége különösen azoknak a tudományoknak a fejlődésével párhu
zamosan fog emelkedni,, amelyek problémáik régebbi fejlődési alaku
lása iránt érdeklődnek* A jövő számára ilymódon biztosított könyv
tárakból idővel könyvmuzeum fog kialakulni, amely több kiállító tár
lóban szemléltetően be fogja mutatni a könyvtári technika fejlődé-í 
sét több évszázadon át, bemutatja majd az architektonika! fejlődést, 
a könyvek mechanikus, illetve szakrendi elhelyezésében a jelzeteléa- 
bens a különféle tipusu és módozatú katalogizálásban, a könyvek kül
ső kiállításában és a különböző korok kötéseiben, valamint a nyomdá
szat! megoldásokban mutatkozó fejlődést. /A kastélykönyvtárak terén 
az 1945 és 1954o közötti időszakban nálunk és az egyéb népi demok
ratikus országokban felmerült problematika részletes elemzését léad 
a jelen cikk szerzőjének "A cseh országrészek kastély-, vár- és pa
lotakönyvtárai a Nemzeti Muzeum hatáskörében" cimü cikkében, mely 
a Casopis Národního Muzea cimü folyóirat 1955. évi CXXIV. évfolya
mának első kötetében, a Társadalmi tudományok rovatban lelent meg o /

• Knihovna, 1955° 4~5„szu 159-162.lap.
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S Z E M L E

Kanaaov # P, s 

A FARMI NGTON - TERV

/Farming* on Plán haadbook, By E, E, Williams.. C am b rid gee Hass. , 
Associatlem of Research Libraries# 1953<> VI fl 17© l a p , /

Mi a Farmlngton-terV? Erre a kérdésre részletes választ ad 
a fent megnevezett könyvo Megkíséreljük; röviden ismertetni tartal
mát o

Annak szükségessége# hogy az olvasók igényeinek elébe menje
nek a szükséges teljes külföldi irodalom megszerzésében# egyes 
kapitalista országok tudományos könyvtárait együttműködésre kény- 
szeritattao Az együttműködés egyik érdekes kísérlete az úgyneve
zett Farmington-terv # melyet az Amerikai Egyesült Államok tudo
mányos könyvtárainak szövetsége dolgozott kio Nevét Farmington 
várostól /Connecticut állam/ kapta,/ahol & kooperáció megvalósí
tásának útjait meghatározó értekezlet lezajlott..

A Farmington-tervnek - a szervezők elgondolása szerint - 
biztosítania kell# hogy valamelyik amerikai könyvtárban# ha csak 
egy példányban is# de meg kell lennie "minden olyan külföldi könyv
nek vagy brosúrának# amely feltételezhetően érdeklődésre talál az 
Amerikai Egyesült Államok tudományos dolgozóinál.", A Farmington- 
tervben résztvevő könyvtárak nem érik be a külföldi kiadványok 
megszerzésével, hanem az adott müvek katalóguscéduláit megküldik 
a Kongresszusi Könyvtár mellett felállított Központi Címjegyzék
nek és kötelezik magukat# hogy a kért könyveket rendelkezésre bo- 
esájtják a könyvtárközi kölcsönzés keretében vagy mikrofilmet ké
szítenek rőlao

Az ismertetett könyv megjelenésének idejére /1?53 eleje/ a 
terv megvalósításában az Egyesült Államok ő2 könyvtára vett részt 
önkéntesen.. Ezek kötelezték magukat# hogy megvásárolnak minden 
tudományos érdekű külföldi könyvet^, amely gyűjtőkörűkbe tartozik,

A terv realizálásával kapcsolatos minden munkát a "Farmington- 
terv Bizottsága és Irodája" irányit. Feladatai közé tartozik a 
munka továbbfejlesztése lehetőségeinek vizsgálata# a vitás esetek 
és nézeteltérések megbeszélése# évi statisztika vezetése# az elő
ször megjelenő folyóiratok mutatványszámainak gyűjtése és szétosz
tása stbo

Mivel kezdettől fogva világos volt# hogy nem minden külföl
dön megjelent könyvet kell megvásárolni ,a Farmington-térv Bizott
ságának egyik elaő feladata volt azoknak a kiadvány-kategóriáknak 
a meghat ározása # amelyek nem tartoznak a terv keretébe. Az ismer
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teteti; könyv 68®lapján ezeknek a kategóriáknak a kővetkező listáját 
közjik; hírlapok, folyóiratok /kivéve minden uj folyóirat első azá- 
má/t tudományos társaságok és intézmények által kiadott dolgozatok 
és./számozott/ sorozatok^ évkönyveké almanachok és naptárak^ hivata
los kiadványok? /országos és helyi/ hivatalos irodalom? az ENSZ ki 
adványai? /doktori és kandidátusi/ disszertációk?, elemi iskolai tan
könyvek?.. gyermekirodalom?, népszerű vallásos irodalom?, bibliák? tér
képek^ kőták? utánnyomások?, különlenyomatok?, modern nyelvű fordítá
sok?, a főleg.nyomdai kiállításuk miatt érdekes könyveké

A Farming tón-terv keretében megvásárolandó kiadványok köréből, 
ki van zárva a külföldi orvostudományi irodalom is, mert ezek be
szerzését teljes mértékben biztosítja az Army Medical Lihrary /Álla
mi Hadi Orvosi Könyvtár/®

A hivatalos kiadványokat és periodikákat nem vették be a szer
zeményezési tervbe beszerzésük különleges nehézségei miatt , melyek, 
kezdettől fogva komplikálták volna a Farmingt on-terv végrehajtásá
val kapcsolatos munkát® A disszertációk, tudományos intézetek és 
társaságok számozott dolgozatai és sorozatai ugyancsak azért nem 
kerültek bele a szerzeményezési tervbe ,, mert jelentős részüket meg
kapják csere formájában vagy beszerzésüket biztosítja a régóta be
vezetett u«n® "folyamatos megrendelés"®

A Farmington-terv szervezői intézkedtek a könyvárusi forgalom
ban nem kapható kiadványok megszerzése érdekében, s gondoltak m 
csak mikrofilm formájában publikált müvek beszerzésére is®

Elhatározták, hogy a továbbiakban megszervezik az összes kül
földi országok irodalmának megszerzését , kivéve az Egyesült Király
ságban, valamint a Kanadában angol nyelven megjelent kiadványokét® 
Ezek irodalmát teljes mértékben beszerzik az amerikai könyvtárak 
a Farmington-térvtől függetlenül® Ami a többi külföldi ország köny
veinek megszerzését illeti,, beismerték, hogy célszerű lenne ezek 
körét fokozatosan tágítani® A Farmington-terv első évében /194-S- 
bán/ csak három országra szorítkoztak /Franciaország, Svájc és 
Svédország/® 1949-ben a külföldi irodalom beszerzési forrásai még 
hat országgal gyarapodtak - Belgiummal, Hollandiával, Dániával, 
Olaszországgal, Mexikóval és Norvégiával® 19.52-ben a tervben 
résztvevő országok száma elérte a 99-et® Mindazonáltal^1955 elején 
nem vett részt a Farminton-tervben Finnország, Japán, Óceánia, Bél- 
Afrika, Kőzép-Amsrika, néhány délameríkai ország, valamint a Szov
jetunió és az összes népi demokráciák®

A Farmington-terv keretében a könyvek beszerzését megbízottak
cc£'”‘'égével végzik, ezekkel megfelelő szerződéseket kötnek, Az 

ilyen megbízottak - természetesen - a kapitalista országok leg
ismertebb könyvkiadói /például? Harrassovitz Németországban, HoepXi 
Olaszországban, Láng SvájcbanHöest Dániában stbo/® Tanácsadási 
formájában az adott ország legkiválóbb könyvtári szakemberei segí
tik őket /például? Dániában Svend Dahl, Svájcban P® Bourgeoís etb*/» 
Egyes országokban.a megbízott szerepét maguk az állami könyvtárak
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töltik be /pólódul Párizsban a Nemzeti Könyvtár vagy Canberrában a 
Szövetségi Nemzeti Könyvtár/.

A megbízottak kötelessége az adott instrukcióknak megfelelő 
irodalom kiválasztása, annak osztályozása és megküldése a könyvtár
nak. A nehezen osztályozható könyveket a Farmington-térv Irodájába 
küldik meg, amely Canbridge~ben /líassachusetts állam/ működik. Az 
Irodának a megküldött könyvek teljes jegyzékéről is egyébként kül
denek egy másolatot ellenőrzés és statisztika céljából. Néhány meg
bízott a jegyzékek helyett a nemzeti bibliográfiák megfelelő számát 
küldi meg az Irodának, a megküldött könyvek címeinek megjelölésével, 
így például a párizsi Nemzeti Könyvtár a könyvekkel együtt megküldi 
a Bibliográ-phie de la Francé folyó számát.

Nagy vitát váltott ki, hogy célszerü-e az, hogy az irodalmat 
nem maguk a könyvtárak., hanem helyi cégek és szervezetek választ
ják ki. Felmerült az az aggály, hogy igy nincs biztosítva, hogy 
minden szükséges müvet megkapnak és hogy feleslegeset nem küldenek.
A bevett módszer védelmezői azt hozzák fel a maguk részéről, hogy 
csak autopszia alapján lehet egy könyv jellegéről dönteni, a címek 
alapján való kiválasztás hibákat okozhat. A viták eredményeként 
elhatározták, hogy az irodalom kiválasztásának mindkét módszerét 
kipróbálják! a könyvkereskedő cégek és a Farraington-tervben részt
vevő könyvtárosok által való kijelölést..

Az összes országok, ahonnan könyvek érkeznek a Farmington- 
terv keretében, két csoportra oszlanak. Az elsőhöz az a 17 ország 
tartozik, melyekben a könyvek legnagyobb része az Egyesült Álla
mok tudományos dolgozói által jól ismert nyelveken jelenik meg. 
Minden, ezekben az országokban megjelent könyvet az USA-ba ▼alö'’* 
küldés előtt osztályoznak egy külön e célra kidolgozott táblázat 
alapján, melynek 864 osztálya van. Aztán az egyik vagy másik osz
tályba tartozó könyvet elküldik abba a könyvtárba, amely kötelez
te magát, hogy a lehető teljességgel gyűjti /természetoson a főúti 
megszorításokkal/ a táblázat megfelelő osztályába tartozó irodal
mat .

A másik csoportot azok az országok alkotják /összesen 82/, 
amelyekben olyan az uralkodó - nyelv, amelyet kevéssé ismernek az 
USA tudományös dolgozói. Ezekhez tartozik Afganisztán, Görög
ország, Egyiptom, India, Írország, Ciprus, Pakisztán, FülÖpÁsai- 
getek, stb. Az itt megjelenő könyveket, függetlenül attól, hogy 
milyen tudományághoz tartoznak, abba a könyvtárba küldik, amelyik 
magára vállalta ezek beszerzését és feldolgozását. Például e. Kaié 
University kap minden irodalmat Indiából, a University ot Cali- 
fornxa Koreából, Fülöp-szigetekről és Jugoszláviából, as Univer
sity of Cincinnati Görögországból, stb.

Mindezen munka eredményeként az USA. 62 könyvtára 19,52-ben 
a Farraington-terv keretében 13 országból 17.304 könyvet kapott, 
a legtöbb /2.414 kötet/ a University of Illinois könyvtárába ke
rült, mely vállalta a francia és spanyol irodalom beszerzését, as 
általános osztályba tartozó könyveket, a könyvtártudományi és né
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hány műszaki osztályba tartozó irodalmat. A legkevesebb könyvet /3f 
kapta az University of Virginia könyvtára, mely csak a Lengyelország 
történetével foglalkozó irodalmat rendeli meg. Ami a Kongresszusi 
Könyvtárat illeti* részvételét a Farmington-tervbén lényegtelen oaz~ 
tályok irodalmának megrendelésére korlátozta, azért, hogy ne széle
sítse ki könyvtárközi kölcsönzési tevékenységét, A Farmington-tarv 
keretében a Kongresszusi Könyvtár 1952-ben például 612 kötetet ka
pott  mindössze. ‘ *

Némi fogalmat ad a Farmington-terv keretében a különböző or
szágokból kapott könyvek számáról a következő kimutatás 1952-as ada
tokkal.

Országok A kapott könyvek száma

Nemetorsz&g ^Nyugat — N....a........,..,.*....,.,,..
A u sztria ,  9.099. 990909,0 9.0.0. 0.9 a o 999990999. .09. 99099 9 9 9 a 
SV á j 6 0 o 0 0 0 o » o o 9 9 9 9 9 9 9 « 9 ® 9 090909099909090009.9 9 9099099 0999
Franc iaor s zag 09.99000000909090909090909000909099999090990 
B@ lg luxa. 0000900090000090909000009099909000090090909090909 
Hollandia,00.090®. o®,*....,.,.,.9090009.0.oo....®.®,,.®©®
.Dánia 0000009.0909009009090999990999009990.......a 9 oá...'99
Sv edórszag 0009000.0909.99999090909.9090909009099090999909 
Norvégia0v909.099999.099 *90009.009.9090900099999999999999
0las zors zag 000009090090.9909.990999090.909009909900999,90.

0
Spanyolor s zag ...9009909.0.9.999.00000009 0909.09 000900.900 
Portugália? •. 9.9«* *... 9.. 9®.. 9 *. 9. *. o. 9.9 * 9.9..... 0 9®9®9
Mexikcoo. 0000.00. 0.0 9 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 9 0 0. 0 0 9. 00000.00000000009#

5.206 
600 

1,481 
2 obi:2 

422 
1.518 

411 
690 
265
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864
2X2

248
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Az ismertetett könyvhöz nagy bibliográfia van mellékelve 89 
könyv illo\ cikk elmével, melyekben a Farmington-terv munkájának, po« 
zitiv és negatív oldalainak elemzése található.

Bibliotékái*, 1955® 11.az. 44-46.lap.
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Fi könyvtártudományi és bibliográfiai művek 

Szovjet irodalom

Az Állami Népművelési Kiadó a Következő segédkönyveket adta kis

ANDREEYA* M? Sz?; Politiko=*proszvetiteX 9na ja rabota v 
voszsztanovitel*nogo peri oda /1921-1923 gg«/° Lékéi ja dija sstaáaa- 
tor bibi? iaezt? Moszkva* 1955° 25 lap?
A szovjet népművelő munka 1921*= 1923“báno

BOCSKAREYA, M? A 0 s Propaganda literaturü po voproszam koatíim- 
nisztioseszkoj xaorali? /Íz opüta maszszovüh bibliotek Moszkva?/ 
Moszkva* 1955® 88 lap?
A*fcomrau»ista erkölcsről szóló irodalom propagálása?

HAVKINA* Lo B? i Avtorszkie tablieii dvuhzttaeanüe? lf? izdo Moassfcvm, 
19 55® 24 lap? ...
Kétjegyű betűrend! jelek?

KARELINA, W.S Bol*sevisztszkaja gazeta Novaja Zsiga,* /X905 g./» 
Moszkva*. 1955.® 10J lap®
A Nova ja 23!*®* ^ j  ElelJ e« bolsevista újság /I905/0

KARATÜGIN, ' J« 1? iRabota bibliotek na szel© v potaoaes® kolhozaomu 
proizvodsztvu. Moszkva* 1955® 40 lap? /fctoszkovszkij Gesz? Bibliotéka- 
aüj Insztitut im. V. M. Molotova?/
Hogyan segíti a községi könyvtár a kolhozok termelését?

KLENOI * A? Toí Rrblioteesnaja tehnlka? 5® izd® iszpr? 1 dop? 
Moszkva* 1955® 400 lap?
Könyvtári technika®

A jelen kiadás lényegesen különböző az előző kiadástól? A* &aya~ 
got a könyv minden fejezetében felfrissitették^ vonatkozik ez külö
nösen a katalőgusszerkesztés kérdéseire? Fj fejezetet is iktattak be 
"A gyermekkönyvtárak katalógusai" oimmel?.

KLENOÍF* Ao t Kátalógi detszkih bibliotek? Lekeija dija sztuden- 
tov zaocsnogo otdelenija. Moszkva* 1955® 2? lap? jttasaskovsskl j Gesz? 
Bibliotecsnüj Insztitut im. V? M? Mólótóva?/
A gyermekkönyvtárak katalógusai?

LETXN, L. A. - S2AVICKAJA* P? M? % Xzdanie proizvedenij kl&szasi?? 
kov markszízma-leninizma v SzSzSzR? Ucsebnik dija biblioteesntih 
insztitutov? Moszkva* 1955?

MOHOT* lo A? i Propaganda tehnioseszkij znanij v bibliotéka? Lékeli 
dija sztudentov zaocsnogo otdelenija? Moszkva* 1954? 49 1?
A műszaki ismeretek propagálása a könyvtárban?
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NAGLOVSZKAJA, E. N« s Rab óta maszszovüh bibllotek po izueseaija 
csitatelej. Lakóija dija sztudentov zaoesnogo otdelenijöo Moszkva, 
1955® ?1 lap® /Íí08á kova aki j Gosz. Bíblioteesnüj Insztitut i®. 7. M. 
Mólótóva./
Hogyaa tanulmányozzák a közművelődési könyvtárak az olvasók igényeit?

Obacsaja bibliografija. Metodisseazkie ukazanija dija sztudentov 
zaocanüh otdelertij bibliotecsnüh insztitutovo Moszkva, 1955. 47 lap. 
/iíinisztersztvo kulHurü RSzESzR./
Általános bibliográfia. Módszertani Útmutató levelező hallgatók ré« 
szára.

HÁT8K0YA, £, Yoi Razvitie biblioteesnogo dela v Gsehoszlovakii. 
Lekcija dija sztudentov bibi. inszto Moszkva, 1955° 39 lap.
A' könyvtárügy fejlődése Csehszlovákiában.

ZSITOMIROYA,■ No N. s Oszobennoszti rukovodaztva eateniem detej. 
Lekcija dija sztudentov zaoesnogo otdeleaija. Moszkva, 1955. 44 lap. 
/Leuingradszkij Gosz. Bibliotecsnüj Insztitut im. N. K. Krupszkoj./
A gyermekolvasók irányításának jellegzetességei.

A Szovjetunió Állami Lenin Könyvtára a következő könyveket jelentette meg

ALPATOYA,E. D.; ¥ Szokovninszkoj szel*szkoj biblioteke. Moszkva,
1955* 52 lap.
A s2ckovninszki falusi könyvtárban.

Blbliotekl SzSzSzR. Opüt rabotü. 4. vüp. Moszkva, 1955. 120 1. /Naues- 
no-metodicseazkij Kabinet Bibliotekovedenija./
A Szovjetunió könyvtárai. Tapasztalatok.

A gyűjtemény a bibliográfiai munkáról, az állomány feldolgozásáról 
és a szovjet bibliográfia történetéről tartalmaz tanulmányokat.

FREJGEJMASZ, P0 Ao - TOMQNJSZ, Sz.s Litovszkaja literatura. Rekomén- 
datelsnüj ukazatei8 proizvedenij litovszkih piszatélej, imejusesihszja 
v perevode na ruszszkij jazük. Moszkva, 1955® 66 lap.
A litván irodalom. Ajánló bibliográfia az oroszra fordított müvekről.

Goszudarsztvennaja ordena Lenina Bibliotéka SZSZSZR im. 7. lo Lenina 
v 1954 godu. Moszkva, 1955. 92 lap. . ■ • ■ • • - “ -
A Szovjetunió Állami Lenin Könyvtára az 1954. évben.

íz isztorii nelegal8aüh bibliotek revoljucionnüh organizacij v cár- 
azkoj Roszszii. Szbóraik materiaiov. Pod red. E. B. Sziaszovoj. Möszkva, 
1955. TS¥"TapT /Nauestto^metodicseszkiJ Kabinet Bibliotekovedenija./
A forradalmi szervezetek illegális könyvtárainak történetéből a cári 
Oroszországban. Anyaggyíijtemény.
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Kata lóg rajonnoi' b lb l lo t e k l*  Otdeltt 31 *' 32 3 3 * 34 ♦  35 *  36 ♦
37 t - 9 * 2® izd* dop* i*  pererabot* Moszkva* 1935* 328 lap*
A járási könyvtár katalógusa* 31 *32 *■ 33 * 34 ♦ .55 ♦ 36 * 37 * 9 
osztályoko

Metodicseszkie akazaniia k insztrmkcii p@ biblioteesnoj talmik® 
dlja~obÍasztaüh* kraevüh í reszpublikanszkih bibliotéka (Ped* Jae 
¥. Grigor^v*} Moszkva* 1 9 5 5° 4 7 lapd*
Módszertani útmutatás a területi és köztársasági könyvtárak könyvtár™, 
teehnikai szabályzatához*

Propaganda tehnlcseszkoj literatarü v maazszovűh bibliotéka^* 
íz opüta rabotü* Moszkva* 1955 o ' ̂ T  lap• ^aue sao-me t odic a e szki j 
Kabinet Bibliotekovedenija«)‘
A műszaki irodalom propagálása a közművelődési könyvtárakban*

Rabota detszkih bibliotek v pomosea* polifrehnicseszkomu obueseat- 
jUo Szbornik sztat'ej* ^zoszt* m 7 "Á* Izsevszkaja*/ Moszkvai 1 3 5 5*
74 lap* 1
A gyermekkönyvtárak segítsége a politechnikai oktatási.terén*

Egyéb szovjet kiadványok

BEREZIN* B* I* = ZAGARINSZKAJA, I>* A*s P o lig r a fie se s z k ie  matéria-, 
lü* Moszkva* 1955* 618 lap* 1 t*
Sokszorosító anyagok*

[Moszkva* U n iverszitetQ  Izdanlja Moazkovszkogo universziteta  
1796-1779* Szószt* N. N* Mel®nlkova* Moszkva* 1955* 250 lap*
A Moszkvai egyetem kiadványai 1756-1779 között*

Népi öemokra'feíkü© irodai™.

£szofija*J Dörzsavna Bibliotéka Vaazil Kólára* Izvesztlja za 
195^go Reá* Georgi Mihajlov Dobrev* SzofijaJ 1953* 302 lap* 12 t* 
Az Állami Vaszil Kolarov Könyvtár 1952-ben*

^RENKOy* Hr*s Szpravocsno-bibliografszkata rebota v maszszova- 
ta bibliotéka* Rökovodsztvo sa nacsinaesesija bibliotekar* Szofija* 
1955* 97 lap*A bibliográfiai tájékoztató munka a közművelődési könyvtárban*

r



Egyéb irodalom

AESCHLIMANN , Erardes Bibliográfia dél libro &*arte italiano
1940-Í9S2® Roma* <(1953$ XV, 38© lap® 1.6 t*

Bibliographte linguistique de l9anné® 1950 et eompléaent des 
années précédents. - Linguistio bibliography fór the year 1950 
aad suppleiaent fór preirioua' yearao PubX® pár 1® Gumit é' Internatio
nal Permanent de Linguistes. Utreaht - Anvers, lf5£.<> XXVIX, 275 1*

BRQABFIE13, A.s A philosophy of librariaa^hip» London, lf4f»
VII , 120 lap® Bibliogr® a fejesetek végén®

CXTNDIFF, Ruby Éthels ManuaX of teehniques ia library organization. 
Chieago, 1954® 60 lap®.

Le développeiaent dee blbliot1b.eq.Bea publiquaa ea Afrlque® Slagé d ’étudea 
d®Ibadaa.o Paris^, 1955« Xfíi lapo "f to /Manuéla de l?ünea'co á l*usa= 
ge.dea bibliotheq.ues pufcliqmea 6® / Bibliogr® 159-164• lap®

DIRINGER, Dávid.? The haneUprodueed bööko London* 1955® XII, 13- 
6Ö3.L&P® Bibliogro 564-566 lap és egyea fejezetek végén®

ESDAIUS, Arundells A stude’nt ®a manna! of bibliography® Rév® by 
Roy Stokes® £5® reto, eáo) London, J&95*K 392 lap® 4 to /Pha Library 
Assooiation seriea of library manuals 1 0/

FOSKETT, Do ?.j Assistaa<©e to readers in lendiag librariea®
London*, 1952. 141. lap.

GROSSE, W. % Internationale Abkttrzungen, dia nicht im Lexikon 
stehen® Des ABC dér Weltorganlsat ionén.)Ein aktueller Kommentár zűr 
internatlonalen Zusammenarbeit. München, 0-952?J|o 56 lap®

Laureatl na Dlmitrovazki nagradi za literatura za 1949 1950 i
195^ 0̂ ^Red.Cenko Cvetanov®^' Szobija, 1953* 103 lap®

LEWISj Normám How to read better and faster® Rév® edo New York,
1 9 5 5 o XVI, 416 lap.

HALLANÉK, Kefeheth:A»; A primer of bibliography. London,. 1954,
192 lap®. Bibliogro a., fejezetek végén®

MAKIT, Georges Print® A manual fór librarlana ead students®
Deseribing in detail the hletory, methods and applioations of prin- 
ting and paper making® London, 1952® IS? lap®

MAURIN, Ralsaa; A survey of Soviet literature in library noienee 
1948^1952® Washington, 1954® IX® 1 49 lap®
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PARSONS, Edwaíd Alexandert The Alexandrien Library, glory of 4he 
Hellenic worlds its rise, antiquities and destruotions. London, 1932 
XII, 468 lap. 6 t., 6 térk. Bibliogr. 433-461 lap.
. . \  ..
SHERA, Jesse Hauk; Historians, books and libraries. A survey of 

historical scholarship in relation to library resources organization 
and Services. Cleveland, 1933. XVI, 126 lap. Bibliogr. a fejezetek v 
gén. .

'A standard ü s t  of subject headings in induétrial relations* Pre
pára d by the Subcoaimittee on Subject-Headings, Committee of üniver- 
sity Industrial Relations Librarians. PrAnceton (1932)® 93 lap,

Statiatics of public /rats supported/ libraries in Great Britéin 
and Northern Ireland 1952-33* London, 1934. 27 lap,

STAVELEY, Ronaldt Notes on modern bibliography. London, 1954.
111 lap. Bibliogr. a fejezetek végén.

TURNER, E£riclGfardinerl; Athenian books in the fifth and fourth 
centuries B. C. London, 1934. 23 lap.

The year^s work in librarianahip.'16. Vol. 1949. Ed. by W, A. 
Munford. London, 1952. X, 23Ó lap. Bibliogr. 220-223.lap.

1

f
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F « y 1 Othmari A könyvtárak és az olvasás Mara; és Engels munkássá 
gáfean* 7®S3« • 2.-12o lap8 8*ez« l-14*lap8 10*sz* 9-20* lap*

KÖNYVTÁRÜGY* EGYES KÖNYVTÁRTÍPUSOK KÉRDÉSEI 
A/ Szovjet könyvtárak

A b r a m o v K*s A nyilvános könyvtárak aa első orosz forradalom 
éveiben* 12*sZo X5-"22olapo .

A r t a m o n o v  A»s A magánkönyvtár * 4*sz* 39~40olapo
© t t a z 8k o v  V* - S p a k V* s A műszaki szakkönyvtárak felada

tai* 11*az* 6-9olapo „ , .
I v a n o v a T* % A főiskolai tankönyv-tárak* 12*az* 11-13*lap*
J a  r o s e fi k ©' K*.s A műszaki könyvtár segíti a termelést* XX*sz 

1—3 o lap *> ~
K a g a s A as A Szovjetunió Kommunista Pártjáról elnevezett kievl 

Állami Területi Könyvtár* 4®sz* 1-4*lap*
K o ’l o a Z o v P«'Xog A Központi Orvostudományi Könyvtár* 3*az*
, 17 <°22 o lap* ^
M e d v e d e  s i k o v  F * - Q v a z j a n k i n a  V ís Néhány 

1 észrevétel a főiskolai könyvtárak munkájáról* 12 * sz * 13-14 * lap *
R e z n i k"o v A*? A járási könyvtárak fiókjai a gép- és traktor- 

állomásokon* 7*sZo 22-26*lap*
S z p i r i n a  E* s 200 éves a Moszkvai Egyetemi Könyvtár* 6«az*
6-13*lap*
V i X*e a u r N*s Néhány megjegyzés a főiskolai és egyetemi könyv

tárak munkájáról* 3°sz* 1-16*lap*

B/ Népi demokratikus országok könyvtárügye

Az állami tudományos könyvtárak szervezeti szabályzata. ^Csehszlo
vák iában J 2*sz. 24-34*lap*

D a r a k o r  J*g Az Állami Vasai 1 Kblarov Könyvtár* 4.*sz* 4 8 - 1 9 * 1
A Bolgár Bibliográfiai 'Intézet* 3*sz* £.J5—3é«Xap* .
A Csehszlovák Könyvtárügyi Tanéba'programúja* 8*sz* 3^.lap*
B t t b o v s k a  i»; A lengyel Bibliográfiai Intézet a művelődés 
. é m a tadomány szolgálatáíva&o 4«ea« 44—4*’*lap.*

)
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H o r ákk Fran'éíseks A Csehszlovák Tudományos Akadémia Központi Könyv
táráé 4*sz* 5“14°lap0

I r m 1 e r Jáns Kezdjük el a könyvtár krónikáját! l*sz® 5?-54*lap®
K 1 i k a  Jís A'szakszervezeti üzemi könyvtárak mankaterve* l*sz»

35“4 1® lap *.
K o l á r o v á  Bozenas A Prágai Szabadalmi és Műszaki Könyvtár*

8*sz0 5 2-5 7 *lapo
K o l o d z i e j s k a  Jadwiga? A varsói egyetemi diákotthonok 

könyvtárai* 12*sz* 5“10«lap*
L a z a r e a n a  Barbeu Tiz év eredményei ^Romániában]. l*sz* 5^“ 

óOolap*
I* i f k a Bohumír? A cseh országrészek állami várainak és kastélyai

nak könyvtárai. 12*sz* 36-40,lap*
L i p ' o v s k y  I*s A csehszlovák könyvtárak tiz éve* 7®sz* 41- 

53*lap®
M o z a a Z* s A csehszlovák felsőoktatási,könyvtárak* 2®sZo 13-25*1*
Szlovákia tudományos könyvtárai* lOoSz* 44*lapo

3/ Egyéb országok könyvtárügye

F i s c h e r Norberté A Német Szabadalmi Hivatal és könyvtára’ a 
második világháború után* 3*sz* 53“54®lap,

F r a u e n d o r f e r  M* Sigmund v»s Mezőgazdasági könyvtárak 
és mezőgazdasági dokpmentáció* 6*sz* 56-68*lapo

G o l d s p i n k  F* M*.s A National Central Library 1952, mérő* 1-től 
1953 febaf* 28-ig, 4*sz* 4l-43*lap*

K a n a n o v P*s A Farmington-terv* 12*sz* 4l-44*lap* .
M e r i  Sirkka-Lilsa? Kórházi könyvtárak Helsinkiben* l*sz* 50-58*1*
M o e 1 d z a o n & E  a d 1 F*s Nyilvános könyvtárak Indonéziában*, 

3* sz * 57“59 olap<» . . ,
S t u m v o l l  Zoseti Szabadalom és dokumentáció * 3*sz* 43-52*lap*

ÉPÍTKEZÉS

E l l s w o r t h  Ralph E*s Könyvtárépítészet és könyvtári épületek® 
7*sz® 27“57*lap*

K a z a r i n s z  k i  J I, s A viln iuszi Köztársasági Könyvtár épü- 
- létének terve * 3*az* 41-42*lap*
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Ő r l i k  Rómám A lodzi Egyetemi Könyvtár épületének terve, l.sz*
42-52olap.

á l l o m á n y g y a r a p í t á s

K a n a n o v  P. s A Farmington-terv. 12.sz. 4L.-44.lap.
N i k o l a e v a  No - S u r u g l n a  A.; Hogyan segiti a biblio

gráfia az állománygyarapítást? 80sz.0 10-1 2.lap.
P l a t i o n o v A ó s A  könyvtárak állománygyarapitő tanácsának

munkájáról. 1 1 .sz..19-220lap.

KATALÓGUSOK. OSZTÁLYOZÁS

A betűrendes katalógus. lO.sz. 21-27°lap.
Az egységes tolvasói könyv- és cikk-katalógusról szőlő vita. 2»sz«

1—5.1apo
F r u m  i n J.*t A szakkatalógus szerkesztésének időszerű kérdései. 

lloSZo 1*5—18.lap. ,
G o l o u h o v a  E.G. - D o r o g u t i n a  E. Sz.: Az össz- 

szövetségi Könyvkamara földrajzi katalógusa. 9.sz. 36-41.lap.
H a z a n o v ' A i í  Hogyan válasszuk ki a könyvet? /Plakát az olva

sóknak./ 6.sz. 14-15.lap.
L e v i n t o v  B. % A betűrendes katalógus. 4.sz. 21-25.lap.
M a s o n  William T.; A mikrofényképezés alkalmazása műszaki do

kumentumok leírására. 1 2.sz. 23-26.lap.
M i c h e 1 Paul Henri; A központi katalógusok megvalósítása ér

dekében. 6.sz. 42-48.lap.
S a m u r i n  E.sAz osztályozás uj tankönyve. 11.sz. 56-60.1ap«
T e s z l e n k o  O.'P.s A szovjet könyvtári osztályozás terveze

te. l.sz. l-34.1ap.
V l a s z o v  V. V.s Földrajzi katalógusok a tudományos könyvtá

rakban. 9.az. 2?-35olap.
Z s á k  D.; Egyszerűsítsük a könyvek katalogizálását a területi

könyvtárakban. 3«sz. 23-25»lap.• - - • ̂  - ■ " v • • /

RAKTÁROZÁS. A KÖNYVEK VÉDELME

B a r r o w W. J.? Dokumentumok restaurálási eljárásainak kiérté
kelése. 8.sz. 43-49.lap.
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OLVAS ÓSZOLGÁLAT

H a X f i n a  M. s Elteő beszélgetés az uj olvasóval. 12.ss. X~4.lap,
K á b r t Jó'* Az olvasótermek és kutatőszobák kézikönyvtárai. 5?ss. 

28-42. lap.
£ i t o v Do; A falusi értelmiség - a könyvtár támasz®. 6«sz.

16-18 o lap<>
L * v o v s z k i j  Go s Az olvasótermek munka órái rőlo 8.sz« 21-22.1.
A nemzetközi kölcsönzés szabályaié 20sz0 42-44.lap0
O s z i p o v  VoS Szükséges kezdeményezés. 6osz0 J53~56° lap.
R i d z i B * Toi Hibák és hiányosságok a kölcsönzési osztályok mun- 
" kájábano 7«sz« 13~2lolapo
R u n o w s k y  Alfréd* Egy jól működő irodalmi kör. 10osz„ 45-47.1.
S e y f e r t h  Erikas Két év tapasztalatai a szabadpolccalo 6oS»« 

27-30.lap?
S o u t h A. Di s Vidéki mozgőkönyvtárak; gyakorlat eljárás és ered- 

ményeko 2.sz« 45-52.1apo
S z e r e b r j a k o v a  A . - P l o h o v a  E a  Hogyan propagáljuk 

a szülőhelyünket bemutató müveket? 5»sz. 5-8.lap.
S z o l o v * e v a  M. s Jíincs a helyén a könyv0 3«sz. 37-40.1ap«
V a j e z m a n X.s Segédkönyv a műszaki irodalom népszerűsítéséhez. 

8 0 SZ0 50—51®lap°
V l l ’ e s a r  No! Küszöböljük ki a műszaki irodalom propagálásában 

mutatkozó hibákat. 8.sz. 5-9.lap.

TÁJÉKOZTATÁS. DOKUMENTÁCIÓ. MIKROFILM

B l e h a  J.s A bibliográfiai tájékoztató munka feladatai9 szerveze
te és módszertana. 5«sz» 9-12.lap.

G r a v e .1 1 F. W. s A tájékoztatás a találmány atyja. A könyvtáro
sok éa műszakiak kapcsolatainak erősödése. 8.sz. 23-32.lap.,

E f e b o v s z k i j  £. s Hasznos módszertani Útmutató. /E. P. 
Korsunova könyves A járási könyvtár bibliográfiai tájékoztató 
munkája./ 7°sz. 53-55.1ap.

Kontaktfényképezés. 12.sz. 27-35.lap»
L 1 e b 1 X. % Bibliográfiai tájékoztatás a vegyészek számára. 11.sz. 

23-27.lap.
M a t v e e v a  A. * Uj könyvek kiállításai. /Az ivanov oi Területi 

Könyvtár munkájából./ "JoSZo 38-40.lap.
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M a y e r h ö f e r H , ;  Bibliográfiai tájékoztató szolgálat a fernoi 
Állami Műszaki Könyvtárban, 3osza 31-36,lap,

S o u t h e r n  1, A,; A vegyészeti dokumentációs szolgálat Nyagat- 
Európáfeah, ll,szo 39=50,lap <*

BIBLIOGRÁFIÁK

A Bolgár Bibliográfiai Intézető 3,sz, 55=56,lap,
B o r o ¥ o j Sz, A«“ A tájbibliográfia kérdései,, 2,sz. 6=12*lep ,
D e n i s z ® e v  V ís A bibliográfiai munka megoldandó kérdéseié

10o sz o 3X«44olflpo,
D e m b o w e k a  M, s A lengyel Bibliográfiai Intézet a művelődés 

és a tudomány szolgálatában, 4 0szu 44-47,lap,
F e a g Csun-jüns A Kinai Népköztársaság bibliográfiái, 10,szo 

1-8,lap0
L ® v i n L0 t Az ajánló bibliográfiák néhány kérdéseo 80sz, 13= 

20olap,
N i k o l a e v  V, A,s A helyi időszaki sajtó bibliográfiájának 

módszertana, 9»sz» 5=?-0®baP»
0 z e r o v a G, Ais A helyismereti irodalom bibliográfiájának 

szükségesség®o 9,sz» 21-26,lap,
R o d o v szz k a j a  B. - G u s z e n k o v a  A, “ S z a m o h i n a  

Tájékoztató és bibliográfiai irodalom, lö,sz, 28-30,lap,
R u m a n o v a  L, % A szépirodalmi b i b l i o g r á f i á k  f o g y a t é k o s s á g a i ,  

4,8*, 33=36,1,
S e h i n d l e r  Bryant M, ; A blbliográfiakóezités modern tech

nikája, 5oaz, 43-3lolap,
S z o k o l o v a  T,;?,j A helyismereti bibliográfusok kívánságai, 

9,sz, 1-4,lap,

K ÜLŐNGYŰJTEMÉNYEK

0 a i n A,s A mikrofilmezés mai helyzete, 10,sz, 50-56,lap,
O l e j n i c z a k  Bernards A különgyüjtemények kérdése a közmű

velődési könyvtárakban, 4,sz, 15-20,lap®
P r f h o d a  M.j A közművelődési könyvtárak zenei osztályainak 

munkája, 6,sz, 19-26,lap.
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IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKMUNKA

Gondosabban irányítsuk a gyermekek olvasását! 6.sz. l-5»lap.
G r o n i o w s k a  Barbara - G u t r y Maria: A gyerraekkönyvtá- 

ri munka néhány kérdései /Versenypályázatok, történelmi naptár, 
az olvasók oktatása./ 5“sz» 13-18'. lap*

H o d z s a e v a  M.: A dolgozó ifjúság olvasásának irányítása* 
5*sz» l-3*lap*

N a b r o d o v a B.: Az ifjúmunkások olvasásának irányítása* 4.sz. 
29-33 <* lap*

S p e e r Hanss Ifjú technikusok klubjai az üzemekben. 2.sz. 35- 
37*lap.

Utasítás ifjúsági és gyermekkönyvtárosztály felállítására minden 
könyvtárban./1950* jul* 7»/5«sz. 4,lap.

V o r o n * k o K . : A  könyvtár segiti az uttőrsvezetők munkáját*
11.sz. 10-14.lap*

MUNKASZERVEZÉS

K o l o d z  i e j  s k a  Jadwiga: A munkaidő normázása a könyvtá
rakban. 6*sz. 31-41. lap*

K o m a r o v  B.: A klub és könyvtár közös tanácsa. 10.sz. 47-49.1.
L ^ c z y n s k a  A.: A könyvtári munkanormák kérdése. 2.sz. 38- 

42.lap.

MÓDSZERTANI MUNKA

e r n á M. L.s A prágai Egyetemi Könyvtár módszertani osztályá
nak munkája. 5.sz. 57-59*lap.

Irányelvek a kerületi könyvtárak módszertani osztályainak szervezé
séhez és működéséhez* 3*sz. 23-30.lap.

A prágai Egyetemi Könyvtár módszertani osztályának munkája 1954-ben. 
5*sz» 60-6l*lap.

3 u c h y J.: Módszertani sarok a náchodi járási könyvtárban, l.sz. 
55. lap.
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KÉPZÉS* TOVÁBBKÉPZÉS

Állami levelezői könyvtáros-tanfolyam a szakkönyvtárak dolgozói 
részére Lengyelországban* 2*sz« 54. lap*

A s h e i m Lester? Könyvtárosképzéa az Egyesült Államokban*
9*szo 52=39,lap*

B u r b l a n k a  Marta? A könyvtártudományi kandidátusi fokozat* 
7,sz. 56=68*lap*

D e r f 1 Antonin; A bibliográfiai tájékoztató szolgálat dolgozói
nak szakképzése a Tüzelő- és Energiaügyi Minisztérium irányítá
sa alá tartozó iparágakban* ll*sz* 27-32,lap*

D r t i n a Jaroslavs A csehszlovák könyvtárosképzés tiz éve*
9»sz* 42~5l«lap*

G r o z e v s z k a j a  A,t A tudományos könyvtárak dolgozóinak 
szemináriuma* 4*sz* 37-38 * lap,

H 1 a v á c Jans Szakkönyvtárosképzés a gépipar könyvtárai számá
ra* ll*sz* 33-?-38*lap*

A könyvtártudomány első magiszterei a varsói egyetemen, 2*sz« 54 =
33«lap*

M  o h o v I* A*s Bibliográfusképzés a Könyvtáros Főiskolán* 4»sz, 
26=28,lap*

S z e m e  n o v a  G*s A könyvtári technika minimuma, 5*ez* 19=23*1,
Z a h a r o v a M* t Tizenötéves a Moszkvai Városi Könyvtáros Tech

nikum* llosz* 5l“56«lap*
Z s i l k i n a  L, - S k o  l*n i k B, A tudományos könyvtárak 

dolgozóinak módszertani testületé* /Az irkutszki egyetem tudo
mányos könyvtárának munkatapasztalata* / 3*sz* 23~27*lap«

HÍREK

Az Á lla m i  N y i lv á n o s  Szaltükov-Scsedrin Könyvtár és az Állami
Nyilvános Történeti Könyvtár Tudományos Tanácsa* 8*sz* 4*lap,£

A Bolgár Kulturotthonok Szövetségének XXV, rendes kongresszusa* 
2 ,sz* 33,lap*

A  Bolgár Kulturotthonok Szövetsége XXV* kongresszusának /1934,dec, 
27=280/ határozata* 3 «sz* 30«lap*



A FIAB -tanácsának: 20. ülése. 2.sz. 55-56.lap.
H o r o d y s k i  Bogdán: A wroclawi tudományos értekezlet. 5.sz. 

52-56.lap.
A könyvtárak és dokumentációs központok 1955* évi nemzetközi kong

resszusa. 2.sz. 57-59»lap«
A FID Nemzetközi Dokumentációs Szövetség konferenciája. 2.sz. 56- 

57.lap.
Az OSZSZSZK Művelődésügyi Minisztériumának munkájából* 6.sz. 49- 

52 .lap.
Az OSZSZSZK Művelődésügyi Minisztériumának munkájából. 10.sz. 57- 

58.lap.
A wroclawi tudományos konferencia. 2.sz. 53.1ap.

KÖNYVTÁRTUDOMÁNY I IRODALOM

Újabb könyvtártudományi müvek.
Újabb könyvtártudományi müvek.
Újabb könyvtártudományi müvek.
Újabb könyvtártudományi müvek.
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l.sz. él.lap.
8.sz. 58—59.lap.. 
10.sz. 59-60.lap. 
12.sz. 45^49.lap.

F.k.: dr» Varjas Béla
örsz. Széchényi Könyvtár házi soksz
Bp. V., Guazev utca 1.


