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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.


