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A KÖNYVTÁROS PEDAGÓGIAI ÉRZÉKÉRŐL

A könyvtári dolgozik eredményes munkájának elemzésénél - nem tud
ni miért - gyakran megfeledkeznek egy igen fontos, a könyvtári munka 
szempontjából elengedhetetlen feltételről, nevezetesen a könyvtáros 
pedagógiai érzékéről. Az ^érzék" orosz kifejezője egy latin eredetű 
szó; «taktw. A latin "tactus* viszont annyit jelent, mint mérték, ill. 
érintés. így tehát a "takt" egyenes értelemben az a helyes mérték, a- 
melyet az emberekkel való érintkezés során alkalmaznunk kell. Nos, a 
pedagógiai tapintat /érzék/ a környezettel való érintkezés pedagógiai 
szempontból legésszerűbb módja.

"Pedagógiai érzékre" - mondta üsinszkij - "ugyanolyan szüksége 
van az Írónak, költőnek,'szónoknak, színésznek,'politikusnak, prédi
kátornak* - egyszóval mindazoknak, akik valamilyen módon hatást kivan
nak gyakorolni más emberek lelkére -, mint a pedagógusnak.1'̂

Tekintettel azonban arra, hogy a könyvtárak legfőbb feladata az 
ismeretek prbpagáiasa és á gyermekek,' illetve felnőttek neVsiéhe*, a

' i •' Üsinszkij, K. 3.: Szobr.szoss. 8.t. /összegyűjtött Müvei, 8.k./ 
Moszkva-Leningrád, 1950. 46.lap. Oroszul.
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könyvtárosnak egyszemélyben pedagógusnak, politikusnak és szónoknak 
kell lennie.

Ezzel magyarázható tehát, hogy ha az emberekkel való érintkezés
nél hiányzik a pedagógiai érzék, a könyvtári dolgozók munkája siker
telenségre van kárhoztatva.

Miben nyilvánul meg a pedagógiai érzék?
Az emberekkel szemben tanúsított tapintatos bánásmód első elő

feltétele a2 , hogy tudjunk az emberekkel helyes, maximális pedagógiai 
effektust nyújtó érintkezést teremteni.

A könyvtárak dolgozói legkülönfélébb korú, foglalkozású és jel
lemű emberrel találkoznak. Az olvasók közt vannak kisiskolások, ser
dülők, fiuk és lányok, munkások és mérnökök, háziasszonyok, kolhoz
parasztok, tehát különböző élettapasztalattal és ismeretekkel rendel
kező emberek. Az itt felsorolt olvasókkal szemben tanúsított jóindu
latú, figyelmes, őszinte és tárgyilagos magatartás a könyvtárak ered
ményes nevelőmunkájának záloga. Az emberek rendszerint könnyen megkü
lönböztetik az igazi gondoskodást és figyelmet a bürokratikus, közöm
bös magatartástól.

Ha a könyvtáros meghitt, kellemes környezetet teremt az olvasó
teremben, ha az olvasók kívánságára rendszeres felolvasásokat tart a 
legfrisebb irodalmi müvekből, ha mind gyakrabban felkeresi otthonában 
egy-egy érdekes könyvvel azokat, akik valamilyen oknál fogva ritkán 
látogatják a könyvtárt, az emberek hálásak lesznek készségéért és 
hasznos társadalmi cselekedetéért.

S ha a tapintatra szükség van a felnőttekkel kapcsolatban, még 
fontosabb a figyelmesség és a baráti együttérzés megnyilvánulása a 
gyermekekkel, serdülőkkel, ífjakkal való foglalkozásnál, mert ez 
utóbbiaknál a nézetek, a szokások, a világnézet még csak most formá
lódik, és az érzelmek nem egyszer túlsúlyban vannak.

A gyermekekkel szemben tanúsított tapintatos bánásmód hatalmas 
nevelő erejét igazolja annak a "kés-esetnek" ragyogó példája, ame
lyet A. A. Szelezneva, a davüdovo-i könyvtár dolgozója ir le napló
jában.

A könyvtárban eltűnt egy többpengéjü, szép kis kés. A gyanú ar
ra a két kislányra esett, akik a kést akkor használták, amikor segí
tettek feldi3ziteni az olvasótermet a soronkövetkező irodalmi esthez.
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-Amikor a kislányokat megkérdezték, nem tudják-e hová tűnhetett a kés, 
az egyik nagyon megsértődött Is sirvafakadt, a másik pedig egyszerűen 
azt válaszolta, hogy nem tudja*

Anasztaszija Aiekszesvna agy határozott, hogy a késről többet 
nem kérdezősködik, de a soronkövetkező “gyermeknapon* a felolvasás 
céljára Gajdar "Távoli országok* ciaü regényét választotta* Az olva
sás befejezése után élénk vita alakult ki| a gyermekek elitélték Peti 
magatartását, amiért olyan sokáig titkolta, hogy ő fedte el a bűncse
lekményt*

Idegen dolgot elvenni nem szabad, de ha ezt valaki mégis megte
szi, legyen benne annyi bátorság, hogy tettét bevallja és az eltulaj
donított tárgyat visszaadja. íme, ezt a következtetést vonták le a 
gyermekek az elbeszélés elolvasása után. A beszélgetés estig elhúzó
dott, s sző esett többek között arról, milyen fontos a szocialista 
tulajdon megóvása, és mitf tanit a párt a közös tulajdonnal szembeni 
magatartásról.

Másnap reggel Anasztaszija Alekszeevna szobájának küszöbén meg
jelent a kis késsel a kezében az a kislány, akit gyanúba fogtak a 
tiszteségtelen cselekedet elkövetéséért. - Én vittem el a kést, - 
mondta izgatottan, - meg akartam mutatni odahaza, hogy az anyám ugyan- 
ilyet vegyen nekem a városban* Amikor ön megkérdezett engem, restell
tem bevallani* Tegnap mindent megértettem. Többé ilyen nem fog elő
fordulni*2^

így segíti tehát a pedagógiai érzék a jó könyvtárosokat ahhoz, 
hogy megoldjanak egy fontos és bonyolult feladatot, nevezetesen azt, 
hogy a megfelelő könyvek nemes és jó törekvésekre, illetve cseleke
detekre ösztönözzék a fiatal olvasókat*

A könyvtáros pedagógiai érzékének további fontos megnyilvánulása 
abban áll, hogy értenie ksll ahhoz, hogyan kell a környezettel szót 
váltani, illetve hogyan kell az embereket meghallgatni. A könyvtáro
soknak soha sem szabad megfelakezniök arról, hogy a tömeghez intézet 
minden szavuknak meghatározott nevelő jelentősége legyen.

' Hmel?nickeja, A. E.s Bibliotéka szela Davüdovo. /Davüdovo falu 
könyvtára./ Moszkva, Goszkul'tproszvetizdat, 1951. 38-39»lap* 
Oroszul.
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A könyvtáros baszélnitodása kifejezésre Jut mind a szónoki emel
vényről elmondott beszédekoen, vagy felolvasott előadásokban, mind a 
csoportos és egyéni beszélgetésekben, illetve a rövidebb lélegzetű, 
futólagos társalgásokban.

A könyvtáros beszéde legyen világos, szabatos, közérthető és meg- 
győző erejű. Annak b könyvtárosnak például, aki az olvasóknak valame
lyik iró munkásságáról tart előadást, nemcsak a tárgyat kell jól Is
mernie, hanem ahhoz is kell értenie, hogy előadása jól appercipiálha
tó legyen. "Arra van szükség, - mondta Kalinin, - hogy a szót a maga 
helyén és a mega idejében ejtsük ki... a szavak nem mechanikusan, ha
nem szervesen kövessék egymást s fejezzék ki gondolataikat... Kerüljük 
a kész megfogalmazásokat, amikor is csak az emlékezetben elraktározott 
szavakat vesszük elő, de nem gondoljuk át azokat agyunkkal. A nyelv, _ 
amelyen a lakossággal érintkezünk, legyen egyszerű, sajátos, a stílus 
legyen természetes..• Nyelvűnk gazdag, ne törjük kerékbe, ne rontsuk..

A kifinomult pedagógiai érzék és a hallgatóság iránti igazi meg
becsülés megnyilvánulása az előadónak illetve a felolvasónak, szónok
nak stb. a szereplés alatt látható tartása is. Nem véletlen, hogy

r
Makarenko, aki rendkívül sikereket ért el a szóval való hatás művésze
tében, ezeket mondtar n...hogy hogyan kell állni, hogyan kell ülni, 
hogyan kall a székről felemelkedni, hogyan kell hangunkat felemelni, 
hogyan kell mosolyogni, hogyan kell szétnézni... - ezt mind meg lehet 
és meg is kell tanítani, mert ebben is van és kell hogy legyen maga
sabb művészet.'*4^

De a könyvtárostól nemcsak a szónoki emelvényen való szereplés
kor követeljük meg a pedagógiai érzéket, hanem a kisebb csoportos be
szélgetéseknél is.

A könyvtárban gyakran élofordul, hogy az olvasók egyes csoport
jai közt vita keletkezik valamely általuk olvasott műről. A könyvtá
rosnak értenie kell ahhoz, hogy tapintatosan avatkozzék be a vitába,
•2 ) Kalinin, M. I.: Ob ovladenii aarxizmom-leninizmom i zadacsah szó- 

vetszkogo ucsitel’sztva. /A marxizmus-leninizmus elsajátításáról 
ás a szovjet pedagógusok feladatairól/ Uospedgiz, 1939• l8.1ap. 
Oroszul.

Makarenko, A. Sz.í Müvei. 7.köt. Moszkva, 1951. 231.lap. Oroszul.
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helyesen ás gyorsan megértse illetve értékelje a vitapartnerek eltérő 
véleményét, finoman matasson rá az esetleges téves nézetekre, és*>'-^^ 
ajánljon megfelelő kritikai irodalmat a vitázó felek számára.

Végül rendkívüli finomságot és pedagógiai éleslátást követelnek 
az olvasókkal folytatott egyéni beszélgetések is. Itt a pedagógiai ér
zék abban nyilvánul meg, hogy a beszélgetés céljára a légjobban meg
felelő helyet, a legmegfelelőbb időt választjuk ki és helyes hangnem
ben vezetjük a beszélgetést.

Az olvasóval folytatott beszélgetések pedagógiai jelentőségét 
igen lerontja a durva rákiáltás, a bizalmaskodás, a mértéken felüli 
moralizálás, a túlzott hivatalosság, a beszélőtárs meg nem értése.

Éppen az egyéni beszélgetéseknél van különös fontossága annak, - 
ahogy Makarenko is mondta, hogy "...olvassunk az emberek arcán, a 
kisgyermekek arcán..." Makarenko úgy véli, hogy semmi furfangosság, 
semmi misztikum nem kell ahhoz, hogy az emberek arcáról leolvassunk 
bizonyos lelki emóciókat.

Az egyéni beszélgetések témáját igen gyakran a könyvtárhasznála
ti szabályoknak - főleg a gyermekek által történő - megsértésével 
kapcsolatos kérdések képezik.

Ugyancsak a pedagógiai érzék segiti a könyvtárost ahhoz, hogy 
megállapítsa: ez és ez az ifjú olvasó tényleg szeret olvasni, de rend
szeresen elmulasztja visszaadni a könyveket, mert nagyon lefoglalja 
őt az iskolai és otthoni munkaj meg tudja állapítani a könyvtáros azt 
is, hogy egy másik olvasója például igen hanyag, sokáig haverteti ma
gánál a könyveket és gyakran nem is olvassa el azokat, mert felelőt
len, fegyelmezetlen természete van. Nem vitás, hogy e két különböző 
olvasóval való beszélgetés tartalmának é3 hangnemének merőben eltérő
nek kell lennie.

Pedagógiai szempontból még bonyolultabbak a személyes vonatkozá
sú témákról szóló egyéni beszélgetések. Kemqgyszer előfordul, hogy va
lamely könyv hatására tanácsért fordulnak a könyvtároshoz olyan ügyek
ben is, mint szerelmi csalódás. Van úgy hogy idősebb emberek keresik 
fal a könyvtárost ügyes-bajos családi dolgaikkal. Mag kell érteni eze
ket az embereket, gyöngéden viseltetve érzéseik iránt, s ugyanakkor 
tekintettel, szóval, megfelelő hanggal bátorítva őket, hitet öntve 
beléjük, egy jobb jövő iránt. Ezeknél a beszélgetéseknél tehát ilyen 
formában nyilvánul meg a könyvtáros pedagógiai érzéke.
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"Én csak akkor lóit ír*, igazi pesterré, mikor megtanultam, hogyan 
kall 15-20 árnyalattal kimondani a "gyérei ide" szót, s megtanultam 20 
változatot adni arc- és testtartásomnak, illetve hangomnak. Ez után 
már nem féltem, hogy valaki esetleg nem jön hozzám, illetve nem érzi 
meg mi a teendő*’"  - ezt irta Makarenko, feltárva a pedagógiai tapin
tat bizonyos "titkait".

A könyvtárosoknak nem szabad megfeledkezniök az udvariasságról éa 
a tapintatosságról azoknál a rövid beszélgetéseknél sem, amelyekre köz
tük és a könyvtárlátogat ók közt gyakran sor kerül.

Nézzük meg például, hogy mamyiia eltérő hatást váltott ki az alábbi 
rövid beszélgetés, melyet két különböző könyvtáros folytatott az olva
sóval:

- ön ismét visszatartotta a könyvet, s én már unom, hogy állandó
an felszólító leveleket küldjék önnek; ha nincs ideje olvasni, ne kér
jen kölcsön könyveket - mondta dühös hangon egy fiatal köayvtároalány 
egy idősebb, beteg embernek* Ezzel az illetőben a sértődöttség és az 
Ingerültség érzését váltotta ki.

- Slvtárs, az ön által visszatartott könyv iránt nálunk igen nagy 
az érdeklődés. líérem, máskor szíveskedjék idejében visszaadni a:’köl
csönvett könyveket - mondta egy másik könyvtáros, egy már nem éppen 
fiatal olvasónak, aki elvörösödött zavarában, bocsánatot kért és meg
ígérte, hogy soha többé nem tartja vissza a könyveket.

A könyvtáros pedagógiai érzékének azonban nemcsak abban kell ki
fejezésre jutnia, hogy tud kellő tapintattal beszélni, hanem abban is, 
hogy másokat is meg tud hallgatni.

Figyelmesen hallgatni valakit, ügyelve arra, hogy figyelmünk más
felé ne kalandozzon el, s ne szakítsuk meg a beszélőt oda nem illő 
megjegyzésekkel, annyit jelent, mint megadni a tiszteletet és kinyil
vánítani azt a kívánságot, hogy meg akarjuk őt érteni és segíteni aka
runk rajta. Ez arra kényszeríti a beszélgetőtársat, hogy felelősség
gel ejtsen ki minden szót; ez a magatartásunk arra ösztönzi, hogy be
széde őszinte legyen cs szándékai nemesek.

Gorkij, aki maga is rendkívül értett ahhoz, hogyan kell másokat 
meghallgatni, mindenkor nagyrabecsülte az embereknek ezt a tulajdon- 
s ágát.
^  Makarenko, A. 3z.: IzbrennUe pedagogicseszkie szocsinonija v 4 knigoh.
' 4.hn. "Válogatott pedagógiai n-vek négy kötetben. 4.köt. Moszkva, 
Akad.pedagog.ncuk. 1949* 154-I55.1up. Oroszul.
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: Lev Nikolaevies Tolsztojról azt irta; "Figyelmesen hallgat, ügy,
mintha felidézné az elfeladtakat, biztosan várná az újat, az. általa 
meg ismeretlent".

Ugyanezt a vóriást emali ki Gorkij akkor is, amikor Korolenkora 
emlékezik; 5iA figyelem, amellyel hallgatott, pontosságra és rövidség- 
re kötelezett engem'1.

Nagyon fontos.~hogy a könyvtárosok, akik foglalkozásuknál fogva 
állandó kapcsolatban vannak az emberekkel, rendelkezzenek a pedagó
giai érzéknek ezzel a megnyilvánulási formájával.

Aligha merül fel valamely olvasóban az a kivánság, hogy még egy
szer elbeszélgessen az általa olvasott könyvről azzal a könyvtárossal 
aki a beszélgetés alatt valamit irkái, valamit nézeget, lapozgat, 
vagy éppen ellenkezőleg, kizárólag ő maga beszél, nem engedve a mási
kat szóhoz jutni.

Ezzel szemben az emberek maguk keresik fel a könyvtárost,ha ben
ne olyan embert ismertek meg, aki együttérzéssel hallgatja meg olva
sóit, bátorítást ad egy-egy tekintettel, egy-egy mozdulattal és bele 
tudja magát élni a beszélgetőtárs helyzetébe, megkísérelve megérteni 
a másik szempontjait.

Az ilyen könyvtárosok könnyebben eligazodnak a beszélgető part
ner ügyében és gondolataiban, s igy könnyebben tudnak tanácsot adni, 
illetve meggyőzni a másikat valamely helyesnek látszó cselekedet szűk 
ségességéről.

Végül a könyvtáros pedagógiai érzékének abban is meg kell nyílva 
nulaia, hogy hozzáértéssel ki tudja választani a nevelőhatás elérése 
céljából a legjobb, az adott helyzetnek legjobban megfelelő eszközö
ket és formákat.

Rendkívüli módon tudott hatni az emberekre Makarenko. Ha mélyeb
ben el írna zz ük azokat a fogásokat és eszközöket, amelyeket egy-egy 
esetben alkalmazott, s az "Uj ember kováosán-ban illetve a "Lobogók 
a bástyán" cimii regényében leirt, nem nehéz megérteni, hogy'Makarenko 
pedagógiai érzékének alapját a bámulatos megfigyelés, az alapos ember 
ismeret, a minden helyzetben való tájékozódás készsége, a humanizmus, 
a mesterségbeli tudás és a kérdés alapos ismerete képezte.

ilakaronkot éppen a pedagógiai érzék segítette ahhoz, hogy hozzá
értően egybekapcsolja az ifjúsággal szemben alkalmazott szigorúságot 
ás igényességet a szeretettel és ragaszkodással, a vezető kétségbe
vonhatatlan tekintélyét a kollektíva jogaival és kötelességeivel.



Sok példát sorolhatnánk fal annak bizonyítására, hogy a könyvtá
rosok, különösen a gyermekkönyvtárak dolgozói, igen gyakran kénytele
nek a pedagógiai érzék megnyilvánulásával kapcsolatos nevelő hatása 
problémákat megoldani.

így például a könyvtárosoknak gyakran igen fáradságos harcot 
kell vivniok azokkal a gyoraekokkal, akik hanyagul bánnak a kölcsön
vett könyvekkel. Itt éppen a pedagógiai érzék súgja meg a könyvtáros
nak, hogy melyik gyereknél elég megjegyzést tenni a visszaadott könyv 
elcsunyitott külsejére, s melyik gyereknél kell esetleg ideiglenesen 
beszüntetni a kölcsönzést.

A pedagógiai nevelóhatás eszközének kiválasztásánál az érzék ab
ban a kés2Bégben is megnyilvánul, hogy tudunk-e támaszkodni az embe
rekben lévó nemes tulajdonságokra. Az egyik gyermekkönyvtár dolgozó
jának például azzal sikerült pozitív hatást elérnie egy igen fegyel
mezetlen hatodosztályos olvasónál, hogy bekapcsolta ót a kiállítási 
állványok készítésének munkájába. Látjuk, hogy ezt az eredményt nem 
szigorú mórtékkel, a könyvtárból való kizárással érte el. Az olvasó
nál egyúttal azt is meg tudta a könyvtáros állapítani* hogy az ille
tőnek törhető művészi képességei vannak.

Az olvasókra való hatás művészete magnyilvánul a könyvtárosnak 
abban a képességében is, hogy irányítani tudja az olvasók érdeklődé
sét.

Igen gyakran előfordul, hogy egyes olvasók, különösen a kisebb 
és közepes kora iskolás gyermekek, csupán egyféle könyvek olvasása 
iránt lelkesednek: például csak meséket vagy háborús könyveket olvas
nak.

A hozzáértő könyvtárosok ilyen esetben jó tapintattal ki tudják 
választani azt a pedagógiai nevelőoszközt, amely az illető olvasókkal 
szemben a legcélszerűbbnek látszik.

B. könyvtárosnő már régebben megfigyelte, hogy a negyeűosztályos 
Irina kizárólag csak mesék iránt érdeklődik.

- Iliért csak meséket olvasol? - fordult a kislányhoz, amikor már 
másodízben adta ki neki Grimm meséit.

- Nekem minden tetszik, ami tündért, - válaszolta a kislány.
- Nem szeretnél-e te magad is jó tündérré lenni? - kérdezte félig 

-irófásan, félig komolyan a könyvtárosnő.

- 8 -
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“ Vajon lehetnék az? - kérdezte értetlenül a mesék nagy rajon
gója.

- Természetesen, lehetsz, hiszen te termesztetted ki azokat a 
gyönyörű rózsákat, amelyek az ablakaitokban láthatók és te ápoltad 
azokat a krizantémokat, amelyeket ajándékba hoztál nekünk. Vajon nea 
rálhatnál-e te is jő tündérré, ha társaiddal együtt virágzó kertté 
varázsolnád a házatok mellett elterüld elhanyagolt házhelyet? Én már 
ki is készítettem a számodra néhány könyvet, amelyekből megtanulha
tod, hogyan láthatnál hozzá ehhez a hasznos, érdekes dologhoz.

A könyvtáros érdekes indítványa a nevelőhatás igen jó eszközé
nek bizonyult.

A könyvtár felnőtt olvasói közt ugyancsak nem ritka az "egyolda
lú* olvasó. Az ilyen olvasók Ízlésére nehezebb hatni, de a könyvtáros 
pedagógiai érzéke segítséget nyújthat ahhoz, hogy megtalálja azt a 
megfelelő eszközt, amely az adott helyzetben, az adott személyre al
kalmazva a legjobban beválhatik.

A pedagógiai nevelő hatás eszközeinek és módszereinek kiválasz
tásában a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy nem állhatnak rendel
kezésre állandó, minden helyzetre alkalmas szabályok. A nevelő fel
adat tehát abban rejlik, hogy el tudjcn igazodni mindezekben az ese
tekben, s megelőzze az esetleg támadó konfliktust, illetve megtalál
ja az adott eaetre leghatásosabban alkalmazható gyakorlati módszert.

A pedagógiai érzék kialakítása minden könyvtárosnak módjában áll.
*.<«Az érzék nem valami születési adottság, - irta Usinszklj - 

hanem-olyasvalami, ami fokozatosan alakul ki az emberben* az egyik 
emberben gyorsabban, átfogóbban, arányosabban, a másik emberben las
sabban, szerényebben, hiányosabban... ez attól függ, hogy az ember 
hogyan él, és milyen a megfigyelőképessége.. . * ^

A pedagógiai érzék kialakítása azzal kezdődik, hogy felismer
jük magunkban nemes hivatásunk nagyszerűségét és oéljait, s arra tö
rekszünk, hogy rendszeresen bővítsük általános látókörünket, pedagó
giai kultúránkat és elmélyülten, kritikailag mérlegeljük minden lé
pésünket.

Végül, a pedagógiai érzék tökéletesítése aprólékos munkát igé-

o/ Uáinazkij, K. D.s Szobr.szooa. 8.t. /összegyűjtött Müvei./ Moszkva-
Leningrád, 1950*^47-48.lap. >1 ,
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nyel, melynek során arra kell törekednünk, hogy kineveljünk magunk
ban sok olyan tulajdonságot, amelyekben kifejezésre jut a többi embe
rekhez és önmagunkhoz való viszonyunk.

A pedagógiai érzék megnyilvánulása például az emberek iránti hu
mánus magatartásban is olyan tulajdonságokat tételez fel, mint az 
elvtársiasság, a közlékenység, a figyelmesség, az életöröm, az önura
lom és a kitartás érzése.

Éppen a közösségi érzés segiti a dolgozókat ahhoz, hogy minden
kor saját kollektívájuk érdekeit védjék és le tudjanak mondani egyé
ni érdekeikről, ha ezt a közös ügy úgy kívánja.

Mivel a könyvtáros állandóan a tömegekkel foglalkozik, szívélyes
nek és derűsnek kell lennie. A vidám, jó hangulat, a saját erőnkben,a 
közös ügy sikerében való hit, az éleselméjűség, a finom humor és az a 
képesség, hogy - mint Makarenko mondja - állandóan "dur hangnemben" 
legyünk, ez mind, ahogy a helyzet kívánja, a pedagógiai érzék megnyil
vánulása.

A pedagógiai érzékkel rendelkező könyvtáros pl. ügyel arra,hogy 
vidám tréfával, szívélyes szóval bátorítsa azokat, akik elsőizben 
szerepelnek az olvasóankét résztvevői közt, és óvakodik attól, hogy 
ingerlékeny, rossz hangulatával elszomoritsa és komorrá tegye környe
zetét.

A féktelenség és a durvaság csökkenti a könyvtári dolgozók te
kintélyét és eltaszitja tőlük az olvasókat. A türelmetlen könyvtáros 
indulatba jön ott is, ahol ez egyáltalán nem helyénvaló; tudjuk, hogy 
az Ingerlékenység, a hangos szó sohasem segíti elő az eftberek közt el
engedhetetlenül szükséges kapcsolatok megteremtését.

A közösségben rendszerint azok a könyvtárosok örvendenek megbe
csülésről;: és megérdemelt szeretetnek, akiknek cselekedeteit és munká
ját az önkritikára való készség és a szerénység jellemzi.

Az öabirálatra való hajlam segiti a könyvtárost ahhoz, hogy tár
gyilagosan elemezze munkáját és cselekedeteit; ez különösen fontos a 
pedagógiai érzék olyan megnyilvánulásánál, mint például a pedagógiai 
nevelő hatás eszközeinek megválasztása.

- ; ibliotokar*, 1957* 3-sz. 4l-4£.lap.
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Garter, G. A*:
KÖNYVTÁRAK ÉS HELYTÖRTÉNET

A történettudomány és a helytörténet tudománya a humán tudományok 
körébe tartozik* Úgy hiszem tökéletesen felesleges* hogy ebben az elő- 
adásomban én védjem meg a történettudomány hitelét* Megtették ezt már 
eddig is nagyon sokszor* a talán sehol sem eredményesebben* mint 
A. 1* Rowse rendkívül érdekes kis könyvében, melynek cime: "A törté
nettudomány haszna*. így nincs sémi egyébre szükség* csak arra*hogy 
az ember eléggé kipallérozott aggyal rendelkezzék ennek elolvasására 
és megértésére* A könyv vezérgondolata az, hogy Jó kormányzatot csak 
olyan nép tud kitermelni magából* amely megérti a történelem szavát*
Most csak két rövid megállapítást kívánok ebből a könyvből idézni*

A könyv szerzője először ezt mondja; "Mint nemzet, egyszerűen nem 
engedhetjük meg magunknak azt a hibát* hogy olyan politikai vezetést 
termeljünk ki magunkból* amely nem ismeri a modern európai és világ- 
történelem tényeit cs törekvéseit”. Valamivel később pedig ezt mondja: 
"Bizonyára kitalálták már, mit tartok én a történelem - ha nem is egyet
len* de - elsődleges hasznának* Azt* hogy minden tudományágnál inkább 
tudja az embert képessé tenni kora eseményeinek* ügyeinek és irányzata
inak megértésére* Lehet-e ennél fontosabb feladatot elképzelni?"

Akadnak azonban olyanok,akik elismerik a történelem tudásának hasz
nát a nemzeti ügyek megítélése tekintetében* ugyanakkor azonban nem 
akarják elfogadni* hogy a helytörténet a nemzeti történelem egyik fon
tos ága* Ez utóbbit egyszerűen a régiscgkedvelők és a könyvtárosok ha- 
azontslen kedvtelésének tartják*

Előadásom első céljaként tehát annak kimutatását tekintem, hogy a 
helytörténeti gyűjtemény /akár valamely közművelődési könyvtárban,akár 
egyetemi könyvtárban, akár megyei levéltárban, vagy bárhol másutt legyen



elhelyezve/ két forios szerepet tölt be*
Az első és legfontosabb értelme annak, hogy legyen helytörténeti 

gyűjtemény, hogy törődjünk ennek fejlesztésével és hogy közpénzeket 
fordítsunk reá, ez; képessé teszi a történészeket és az Írókat történő- 
ti munkák Írására* Az ily mó^on megirt történeti munkák viszont engem 
is, Önöket is /és mindenkit, aki csak időt fordít elolvasásukra/ képessé 
tesznek arra, hogy megértsük saját helyi ügyeinket, továbbá a hélyi 
ügyeknek a nemzeti ügyekkel való összefüggését* így azután, ha értelem
mel olvassuk az ilyen munkákat, elhamarkodott lépések helyett megfon* 
tolt döntéseket tudunk majd az egyes politikai kérdésekben hozni; de 
ezen felül olyanfoku polgári öntudatra is szert teszünk, amelynek ered
ményeként értékes állam.olgári magatartás alakul ki bennünk.

Történeti munkákat azonban nem lehet adatok nélkül Írni,- az adato
kat viszont /akár nyomtatott szövegben, akár kéziratban találhatók is 
meg/ leghatékonyabban úgy tudja a történész felhasználni, ha azok a 
könyvtárakban megfelelő rendszerben találhatók* Éppen ezért nem megle
pő dolog, hogy az utolsó száz év alatt hazánkban irt száz meg száz hely- 
történeti munka javarésze bőséges tanúbizonyságot nyújt a helytörténeti 
anyagot tartalmazó könyvtárak értékéről*«*

A későbbiek során még bővebben fogok szólni az egyik ilyen hely- 
történeti munkáról* Most azonban át kell térnem a második okra, ami 
indokolttá teszi a helytörténeti anyaggal foglalkozó könyvtárak fenn
tartását, s ez: válaszolni kell tudni minden olyan kérdésre, ami csak 
az illető helység történetével kapcsolatban felvethető, bármilyen ok
ból hangzott is az el, S s helyütt nagyon hangsúlyozottan szeretnék 
rámutatni arra, hogy a hely múltjára vonatkozó tájékoztatást nagyon is 
gyekor1í ti és evilági okokból is lehet kérni*

1954 januárjában pl*, amikor egy helyi csatorna kiáradt s ezzel 
kárt tett több házban, üzleti helyiségben, igen sok olyan egyén kere
sett a csatorna történetére vonatkozó adatokat, aki jogcímet keresett 
az ingatlanában ért károsodás összegének megtérittetésére*

Vagy pl. az utóbbi évek során több eset fordult elő, cmikor war- 
ringtoni és Warrington-környéki lakosokat annak az utcának tisztántar
tására akarták kötelezni, ar lyben laktak. Az illetőknek a helytörténe
ti aryacot tartalmazó Könyvtár régi térképei alapján sikerült bebizo-



nyitaniok, hogy az illető utcák törvény szerint főútvonalnak voltak te
kintendők, s igy rendbentartásukról a város lakosságának a maga öassós
ságéban kell gondoskodnia*

A holyi hirlapgyüjtöményt /“amelynek összegyűjtésére száz évvel 
ezelőtt csak a könyvtárnak volt gondja-/ számtalan esetben kellett a 
helyi törvényszék tárgyalásain bemutatni a kihallgatott egyének állítá
sainak igazolására* - A könyvtárnak a helyi esőzésre vonatkozó adatait 
egy helyi kutatómérnök tanulmányozta} az illetőt az egyik helyi gyárte
lep folyóba vezető szennyvíz-csatornájának egyenetlen teljesítőképessé
ge foglalkoztatta* Ugyanez a cég a folyó dagályában mutatkozó különbsé
gekre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban is felhasználta a mi helyi 
adatainkat, továbbá arra is, hogy megállapíthassa sgy olyan földdarab 
tengerszint feletti magasságát, amelyen gyepes tekepályát akartak fel
állítani*

A helyi napilapok /amelyek tulajdonképpen helyi üzleti vállalkozá
sok/ gyakran használják fel a helytörténeti anyagot helyi érdekű oikke- 
ik megírásához* Ugyanígy több helyi cég is a könyvtárhoz folyamodott, 
amikor az utóbbi évekről történetüket akarták megírni*

A sarringtoni helytörténeti gyűjtemény azonban, akárcsak bármely 
más megfelelő nagysággal biró különleges gyűjtemény, más városokból ás 
országokból is magához csalogatta a kutatókat* Az utóbbi három év során 
?1« Amerikából és Norvégiából, Manchesterből, Oxfordből, Accringtonból 
és Londonból - hogy csak néhány helyet említsünk - Látogatták meg kuta
tók a könyvtárat, hogy a legkülönfélébb helyi anyag tekintetében foly
tathassanak kutatást* Ilyen területek voltak pl*: a Oheshire-i népi 
táncok és szokások, - Josiah Wedgirood, - bryologia /faoszattan/, - 
Rícherd le Gallienne, - egy msdárgyüjtemény, amely egy l8*században élő 
helyi természettudós birtokában volt} a Manohester-i hajózható csatorna} 
s John Reinhold Forster, aki Cook kapitányt kisérte el valsmelylk felfe-' 
dező útjára.

Annak a néhány területnek fenti rövid felsorolásából, ahol a hely- 
történeti gyűjtemény felhasználható, bizonnyal kitűnik, hogy az ilyen
fajta könyvtárnak - helyi szempontból ugyan, de - az ismeretek széles 
körét kell átfognia. Ugyanígy az is nyilvánvaló, hogy sokféls anyagot 
kell tartalmaznia: könyveket, újságokat ée folyóiratok évfolyamait,tér
képeket, szemléltető képeket, okmányokat, kéziratos naplókat, meteoroló-
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Ciai feljegyzéseket, fényképeket és filmeket*
•09006
Szeretnék e helyütt rámutatni, hogy a helytörténeti gyűjtemény nem 

fog a megkívánható mértékben gyarapodni, ha az ember beéri azzal, hogy 
egyszerűen várja az adományozott könyvek ás egyéb anyag beérkezését* Bi
zonyos vagyok felőle, hogy a jelenlévő könyvtárosok Java része ezt az 
állításomat magától értetődő dolognak tartja, - mint ahogy arról is meg 
vagyok győződve, hogy a legtöbb könyvtáros tesz is valamit annak érdeké
ben, hogy a helytörténeti gyűjtemény növekedését elősegítse* Legtöbben 
közülünk - bizonyos vagyok felőle - nem kímélik a fáradságot, hogy biz
tosítsák a helyi társaságok és intézmények által közreadott sorozatos 
publikációk rendszeres beérkezését /akár házilag állítják ezeket elő, 
akar nyomtatásban jelennek meg/* Legtöbben közülünk köriratokat intéz
nek a helyi társaságokhoz és intézményekhez, amelyektől addig nem kaptak 
anyagot, s ezekben felkérik őket, hogy küldjék meg kiadványaikat és ok
mányanyagukat* Időt fordítunk arra is, hogy jegyzékbe foglaljuk azokat a 
helyi vonatkozású könyveket, amelyek nem szerepelnek még gyűjteményünk
ben, azután iparkodunk megszerezni őket* Esetleg megszervezzük a helyi 
újságok kivágatainak gyűjtését* S talán mulékonyabb értékű anyagot is, 
Így pl. hirdető cédulákat, plakátokat s helyi jellegű fényképeket is 
gyűjtünk* Kitérjed-e azonban ennél messzebb az érdeklődési körünk? S va
lóban mennyivel messzebb mehetünk ennél?

Könyvek és kisnyomtatványok
Ami a könyveket és a kisnyomtatványokat illeti, az eddiginél vala

mivel több is tehető* Ehhez azonban vennünk kell a fáradságot annak biz
tosítására, hogy először is minden helyi vonatkozású könyvről tudomásunk 
legyen. Ennek elérése elég kutatómunkát feltételez ahhoz, hogy az illető 
személy bizonyos vonatkozásban szakértővé váljék ezen a területen. Má
sodszor szükséges, hogy az olyan könyvek is, melyek szorosan véve néa 
helyi vonatkozásuak, viszont a helytörténet bizonyos különleges vonat
kozásaihoz szélesebb hátteret tudnak nyújtani, szintén meglegyenek a 
könyvtár általános gyűjteményében /vagy a kölcsönző-részlegben, vagy a 
tájékoztatási segédkönyvtárban, esetleg mindkettőben./ így pl, egy 
lancashirei könyvtár sem állíthatja, hogy teljes lehetőséget nyújt a 
helytörténettel foglalkozó tudós kutató igényeinek kielégítésére, ha a 
polgárháború időszakának hátteréül ner -eadelkezik Braxap "A nagy pol-
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polgárháború Lenccshlre-ban" cimü munkájával, - vagy pl. az ipari for
radalom hátteréül niccs meg állományában Hantooz "Az ipari forradalom 
a XVIII.században" cimü müve;, és igy tovább mind távolabbra éa távolabb
ra kell haladni, hogy a különleges helyi igényeket ki tudjuk elégíteni...

Levéltári Irományok és kéziratok
Ami a levéltári és kéziratos anyagot illeti, továbbra is az a meg

győződésem, hogy minden olyan közművelődési könyvtár számára, amely el
fogadhatóan felszerelt helyi gyűjteménnyel rendelkezik, feltétlenül 
szükséges a tisztán helyi vonatkozású levéltári anyagnak és kéziratok
nak megszerzése és gondozása. A levéltári és a kéziratos anyag ugyanis 
a helytörténet írásához szükséges forrásanyag. A legtöbb helytörténeti 
kutatást egyébként is olyan helybeli lelkes egyének végzik, okik számá
ra nem lenne valami könnyű dolog a kutatás más intézményekben, megyei 
városokban és egyetemi könyvtárakban.

Két dologgal azonban nagyon tisztában kell lennünk. Először is,ha 
egy helyi könyvtár helyi vonatkozású levéltári anyagot és kéziratokat 
gyűjt, akkor megfelelő tárolási lehetőségekről kell gondoskodnia és 
biztosítania kell a különleges őrizetet és kezelést is. üég mindig sok- 
sok ezer szerződési okirat, kézirat és olyan irattári anyag van magán- 
személyek birtokában, ügyvédek irat ládáiban, a városháza irattárában 
és magánházakban, amelyek: pedig jelentőséggel tirrak valamely helység 
szempontjából. Viszont a jelenlegi tulajdonosok nem igen fogják ezeket 
az irományokat a közművelődési könyvtáraknak átengedni, ha nem törté
nik ezeknek kezelése és őrzése különleges gondossággal. A megfelelőkép
pen megépített pácoólszcba jelenti, minden valószínűség szerint, a le
véltári és kézirat! anyag tárolása ez-mára a szükséges megoldást. Az 
is szcbajöhet, hogy kis gyűjtemények szakszerű lemásolására rövid idő
re szakértőt vonunk be munkánkba; neves könyvkötő cégek pedig minden 
bizonnyal szívesen kijavítják a kéziratokat és a levéltári anyagot,ha 
munkájukért jól megfizetjük őket. Természetesen sokkal jobb megoldást 
jelent, ha állandó levéltárost, vagy a helytörténetre specializált 
könyvtárosi alkalmazunk; úgy hiszem, az ilyen eljárás szükségességét 
a továbbiak során sikerülni fog bebizonyítanom. Ih-sodezor: el kell is
mernünk, hogy a levéltári és kéziratos anyagból álló gyűjtemények szá
mára a megfelelő megőrző intézmények a megyei levéltárak, az egyetemek 
és egyéb intézmények. Kern szabad tehát megpróbálkoznunk azzal, hogy
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ezekkel a gyűjtenenyekkel versenyre keljünk; éppen fordítva? meg kell 
értenünk céljukat ia működési körüket* Ha esek lehetséges, megállapodást 
kell létesítenünk arra vonatkozóan, hogy a különféle gyűjtemények milyen 
területre szorítkozzanak, s amennyiben add van rá, minden olyan anyagot, 
amely nem illik bele a tisztán helyi vonatkozása gyűjteménybe, megfele- 
lőbb gyűjtőhelynek kell átadnunk. Igen nagy segítséget jelentene a mű
kedvelő helytörténészek számára, ha az egyetemi könyvtárak kapuikat 
kissé szélesebbre tárnák ki /vagy talán kissé szívesebb mozdulattal/, 
mivel értékes helyi vonatkozású anyag van az egyetemi könyvtárakban el
helyezve.

Sok anyagot azonban ilyen módon nem vihetünk át egyik helyről a 
másikre. Igen sok olyan kézirat van ugyan ezidőazerint az állami levél
tárakban, a megyei levéltárakban, a közművelődési könyvtárakban és az 
egyetemi könyvtárakban, amelyet máshova áthelyezve sokkal jobban lehet
ne hasznosítani, csakhogy az anyag sokféle okból kifolyóan továbbra is 
a jelenlegi könyvtárban kénytelen maradni. Szerenoséra a fényképezés 
utján lehetővé vált az ilyen jellegű nehézség áthidalása. John L. Hobbs 
"A könyvtárak és a helytörténeti anyag* cimü könyvében már ezt Írhatja 
ezzel kaposolatban: "Elérkezik az idő,'amikor nem fogják valami távol
eső intézményre való utalással lerázni magukról a kutató tudósokat, a 
helytörténetre vonatkozó minden fontos anyag ugyanis - vagy eredetiben, 
vagy fotókópia alakjában - megtalálható lesz majd a helyi gyűjtemény
ben".

A magam részéről a fényképezés ás a helyi anyag kérdésében két 
irányú lehetőséget látok. Először is, meg lehet ezúton szerezni helyi 
használatra a más gyűjtőhelyekén levő anyag fotókópiáit.!Másodszor 
pedig a különgyüjteaény fontosabb anyagáról készített fotókópiákat 
bármely mag helyen való használat céljából is rendelkezésre lehet bo« 
csájtanl. Hogy azonban a helyi jelentőséggel biró anyagot egyéb gyűj
tőhelyekről megszerezhessük, tudnunk kell az illető anyag létezéséről; 
ez viszont szintén olyan követelmény, amely a helytörténet szaktudomái 
nyának ismeretét feltételezi. Legyen szabad a fentiekhez helyi példa
ként megemlítenem azt, hogy az elmúlt években a törvényszéki határoza
tok állami levéltárából olyan fotókópiákat szereztünk be, amelyek a 
HII.századi helyi eseményekre vonatkoznak; ezek ismerete nélkül r.em 
löhötett veire két helyi vonatkozású oklevélét megérteni. Viszont ezek
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nek a törvényszéki határozatoknak a létezéséről csak úgy szerezhettünk 
tudomást, hogy gondosan áttanulmányoztuk a Viotoria County Eistory ciaü 
munka Warringtonról szóló fejezetének jegyzeteit*..

Képek, illusztrációk

Az olyan könnyen elkallódó anyagnak - amik. közé elsősorban a fény
képeket és illusztrációkat számítom - a beszerzése szinte végnélkül! 
mértékben folytatható. Liverpool-ban például különleges feladatként a 
helybeli épületek és jelenetek festményeit és a kiemelkedő polgárok 
fényképeit gyűjtik. Személy szerint az a véleményem, hogy ez egyáltalár 
bán nem tekinthető túlzásnak; ha ugyanis egyszer megindítottuk a fény
képek és illusztrációk gyűjtését, akkor mivégből lenne szükség megelé
gednünk azoknak a dolgoknak a gyűjtésével, amelyek véletlenül jutnak 
birtokunkba. Vagy értéket jelent ugyanis számunkra valamely helység fej
lődését szemléltető képek gyűjtése, ahogyan a ma tegnappá válik s Így 
történelemmé emelkedik, vagy nem jelent értéket. Ha pedig úgy talál
juk, hogy valóban értéket jelent, akkor az erre vonatkozó anyagnak a 
lehető legátfogóbbnak éa legteljesebbnek kell lennie.

Miután röviden foglalkoztunk a helytörténeti anyag megszerzésének 
módjával, szeretnék ehelyütt néhány megjegyzést tenni gondozására és 
tárolására is. Már a futó pillantás is, amelyet a helytörténeti gyűjte
ményre vetünk,ne gmutat ja, hogy vajon törödnek-e vele, vagy sem. Rongyos 
kötésű könyvek, rongyos kéziratos anyag barna csomagolópapirba pakolva, 
ujságkivágatok különféle méretű piszkos irattartókba egybefogva, - 
mindez annak a jele, hogy az ilyen rendetlen gyűjtemény nem részesül 
gondozásban és majdnem feleslegesnek tekintett holmi.

Pedig olyan egyszerű lenne az ilyen gyűjteményt élő könyvtárrá 
átalakítani, - 8 olyan könnyen lehetne tároló berendezésről is gondos
kodni!

Amint azt valamennyien tudjuk, a könyveket és a kéziratokat be le
het köttetni; a könyvtári könyvkötők nagy jártaaaágot mutatnak a leg
furcsább alakú anyag számára szolgáló tokok elkészítésében is. Ennek 
szemléltetésére a saját könyvtárunkból és a liverpooli könyvtárból né
hány példát itt ki is állítottunk. Ka pedig a helyszínen kívánnak egy 
valóban jól szervezett, ragyogó helytörténeti könyvtárat látni,akkor 
engedjék meg, hogy azt tanácsoljam: látogassanak el egyszer Liverpoolba.



- 18

Engedjék meg egyúttal, hogy a kiállított tárgyakkal kapoaolatban 
néhány magyarázó megjegyzéat tegyek, - bár tulajdonképpen sémi rend
kívüli sea állapítható meg velük kapoaolatban*

1. KSnyvek* Mivel ezeket a könyvtár örökre meg akarja őrizni, 
olyan anyagót kell bekötéaükre választani, amely a lehető legtovább 
tart* Ebben az eaetben válaaztáaunk a természetes, szürke kanaváazra 
esett*

2* Kéziratok* A kéziratok bekötéséhez akár kanaváazt, akár velln- 
papirt használhatunk fel anyagként} talán előnyösebb ez utóbbinak al
kalmazása*

3* Szerződési okiratok és oklevelek* Úgy találtuk, hogy nagyon 
jól eltarthátók és megfálélóképpen tárolhatók olyan kartondobozokban, 
amelyek szellőztetés céljából lyukakkal vannak ellátva* Külön gondos
kodtunk a szerződési okiratokhoz osatolt pecsétek védelméről olymódon, 
hogy kis kartontartókat készítettünk számokra*

4* Néhány másfajta kézirat sztáré könyvtáraknak dolgozó könyvkö
tő-cégek különleges védőtáblákat készítettek} sok esetben reájuk lehet 
bízni, hogy a kéziratok megfelelő fedeleit elkészítsék*

3* Füzetalaku nyomtatványok* Ezek is könnyen összefüzhetők manilla- 
fedők^/ közé, - s olyan kartondobozokban tárolhatók, melyeket egy helyi 
cégünk 12 tucatonként kb* 4 fontért készít* Ha ezekre a dobozokra külön, 
erre a célra nyomtatott címkéket ragasztunk, akkor ezzel igen választé
kos külsőt kölesönzünk.

6* Fényképek, illusztrációk és egylapos nyomtatványok. Teljesen 
laposra egybefogva manilla-fédőlapok közé helyézendők, azután karton
dobozokban tárolhatók*

7* Térképek* Alkalmilag beköthetők* /Súlyúk miatt disznóbőrbe./
8. :'jaág-kivágatok. Tartólapokra szereljük őket, azután egybefüz-

hetők, illetve köttetbetők.
Most már bizonnyal helytállónak tűnik az az állításunk, hogy a 

helytörténeti anyag puszta megszerzése is sokkal nagyobb munkát és sok
kal specíclizáltabb szakismeretet igényel, mint amilyenre az általános 
könyvtári anyag gyűjtése során szükségünk van,legyen szó akár kölosön-
könyvtárról, akár tájékoztató segédkönyvtárról.

A manille-ker.dorből olcsó és erős papir készül /pl* csomagolópapír/*
/? őrá .meg j./
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Katalogizálás éa matató készítése
Ha megszereztük az anyagot, ennek feldolgozása a katalogizáló osz- 

tályon szintén sokkal komolyabb tevékenységet igényel, ha azt akarjuk, 
hogy teljes mértékben ki legyen majd használva, és hogy a kutatóknak 
a lehető legnagyobb szolgálatot tegye, - mint amennyi fáradságot az 
általános kölesönzőréazleg, vagy tájékoztató segédkönyvtár könyveire 
szoktunk fordítani*

A helytörténet területén dolgozó kutatók gyakran egész apró rész
leteket keresnek, hogy azután ezekből kiindulva építhessék ki munkáju
kat* éppen ezért, ha azt akarjuk, hogy az ilyen történészek ne pocsé
kolják Idejüket és munkájukat hiába, alapos tárgy- és névmutatóval 
kell ellátnunk azt -az aqy^got, amelyet fel akarnak használni* Csak ha 
kielégítő mutató készült a helyi vonatkozású irodalomban előforduló 
nevekről, személyekről és helyekről, mondhatja a könyvtáros nyugodt 
lelkiismeretiel,: hogy van-e, vagy nincs olyan anyaga, amely a való
színűség szerint segítségére lehet azoknak, akik tájékoztatás céljából 
levelükkel hozzá fordulnak* Márpedig az ilyen tárgy- és névmutató el
készítése gyakran hihetetlen nagy munkát igénylő feladat*

Az ilyenfajta munka nagyságát talán sikerülni fog szemléltetnem 
egy olyan példa felemiitésével, amely nálunk azon három könyv egyiké
vel kapcsolatban mutatkozott, amelyről a fentebbiek során tettem em
lítést* Ez a könyv Barker és Harris "St.Helens története" c. müve* A 
könyv 122*oldalán egy helyi gyárral kapcsolatban egy rövidke közlés 
történik, - ugyanitt a lapalji jegyzetben pedig azt olvashatjuk,hogy 
a tájékoztatást a mi könyvtárunk szolgáltatta*

Abból a célból azonban, hogy ezt a kis rövidke tájékoztatást 
megadhassuk, egy szerződési okiratokkal teli ládát kellett jegyzékbe 
foglalnunk s név- és tárgymutatóval ellátnunk* Maga a jegyzék 40 tel
jes irodapapír ivet tett ki, - a szóbanforgó szerződésekben szereplő 
nevek és helyek név- és tárgymutatóba való foglalása pedig sok száz 
kártyával gyarapította helyi anyagunk kartotékmutatóját /ezt a muta
tót osak éppen most kezdtük el Összeállítani^, A mutató természetesen 
teljesen el van különitva a gyűjtemény katalógusától, amelynek össze
állítása mintegy három évet vett igénybe*

Talán azt gondolhatná valaki, hogy túlsók munka volt ez a cse
kélyke eredményhez viszonyítva* Valójában az a helyzet, hogy a ládá-
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nyi szerződési okirat egy helybeli ingatlanügynök tulajdonát képezi,
8 valahányszor a könyv szerzői betekintést kívántak a szerződés-gyűj
teménybe nyerni, engedélyt kaptak arra, hogy a ládát ideiglenesen a 
könyvtárba hozhassák át* A láda azóta is nálunk van kölcsönképpen. Mi
vel azonban bármely pillanatban sor kerülhet visszavitelére, feIhász* 
náltam a lehetőséget, s tartalmát jegyzékbe és név- és tárgymutatóba 
dolgoztam fel* /Az együttműködés példájaként a jegyzék egy-egy példá
nyát megküldtem a megyei levéltárnak a annak az Ingatlan ügynökségnek, 
amelytől a szerződésgyüjteményt kaptuk* Ezzel - úgy hiszem, - jó kap
csolatot sikerült teremtenem az említett intézményekkel*/

Ilyen alapos tevékenység kifejtése, egyrészt a helyi anyag össze
gyűjtésében, másrészt ennek teljes kihasználásában, - most már bizo
nyosra veszem, hogy Önök is elismerik - roppant nagy megterhelést je
lent, ha olyan könyvtárosi karnak kell vállalkoznia rá, amelynek fel
adata tulajdonképpen egy nagforgalmu kölcsönkönyvtár és tájékoztató
könyvtár üzemben tartása*

Liverpoolban, ahol a helytörténeti gyűjteményben nyolc könyvtá
rosból álló tisztviselői kar működik, a könyvtár nemcsak kitünően van 
megszervezve, hanem arra is van idő, hogy ez a tisztviselői kar a he
lyi okmányokat átírja a sajtó alá rendezze, - ami lemérhetetlen szol
gálatot jelent a helyi történészek számára Lanoashireban és másutt is*

De ezen felül Liverpoolban további három segéderőt alkalmaztak 
a katalogizáló osztályon a helyi anyag katalogizálására* Közben a gyűj
temény nyomtatott katalógusát is sajtó alá készítik*••

A nyomtatott katalógus előkészítésének munkáján túl említsük meg 
annak szükségét is, hogy a helytörténeti gyűjtemények anyagának ki
használása céljából helytörténeti vonatkozású előadássorozatokat is 
kell szervezni /malyek általában rendkívüli népszerűségnek szoktak ör
vendezni/, s ezeket könyvjegyzékkel kell kiegészíteni. Említsük meg, 
hogy a könyvtár érdekesebb anyagából kiállítást szoktak rendezni /ami 
általában szintén fokozni szokta az érdeklődést/. Végül vegyük fonto
lóra, mennyi időre van szükség az olyan kutatókkal való tárgyalásokhoz, 
akik helytörténeti kérdésekben jennek a könyvtárba* /A múlt év folya
mán Warringtónban a tájékoztató segédkönyvtárban az érdeklődőknek vs- • 
lámivei több, mint 14 $6-a helytörténeti kérdések tanulmányozására jött,
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arai naponta hét helytörténeti kérdések után érdeklődő személyt jelen
tett. Ez viszont annyit jelent, hogy a könyvtár nyitvatartási idejé
ből minden 1 éra 25 percre egy-egy ilyen személy esett*/ Ha mindezt 
tekintetbe vesszük, akkor talán meg fogjuk érteni, mit is céloz tu
lajdonképpen ez az én mai előadásom*

Nyilvánvalóan semmi egyebet, mint annak bebizonyítását, hogy ha 
azt akarjuk, hogy a helytörténeti gyűjtemény megfelelőképpen működjék, 
akkor legalábbis két követelmény teljesítésére van szükség*

Először la, a gyűjteményt megfelelőképpen kell elhelyezni s ehhez 
egy vagy több saját termet kell biztosítani* A helyiségek tegyék köny- 
nyüvé a kutatómunka végzését* Legyenek a helyiségek az általános tá
jékoztató gyűjtemény közelében* Másodszor, külön személyzetről kell 
gondoskodni, hogy ez teljes idejét az anyag megszerzésére és feldol
gozására, továbbá azoknak az érdeklődőknek tájékoztatására fordíthas
sa, akik a gyűjtemény anyagát fel akarják használni*

Bobba a helytörténeti anyagra vonatkozó könyvében mindkét köve
telményt megemlíti* Ami a különálló személyzet kérdését illeti, eze
ket mondja: "Igazgatás szempontjából a helytörténeti osztály gyakran 
a tájékoztatási részleg szerves részét alkotja: nem hangsúlyozhatjuk 
azonban elég nyomatékosan, hogy szükség van egy gyakorlott tudományos 
munkatársra, aki a gyűjtemény állandó gondozására fordítja minden 
idejét." /

A későbbiek során ezt Írja: "Nincs szükség annak hangsúlyozásá
ra, milyen előnyökkel jár, ha a gyűjteményt különválasztják a többi 
osztályoktól* Mindenütt, ahol ezt végrehajtották, az intézkedés na
gyon helyesnek bizonyult* Az az eredmény, hogy a könyveket sokkal 
nagyobb sértékben használják fel, magában hordja saját jutalmat*" Az
után idézi Savags-t /Edinburghból/, aki szerint "ez érdeklődés hirte
len megnövekedése volt tapasztalható, amikor az'édinburghi helyi 
gyűjteményt különválasztották a tájékoztatási részlegtől".Dr.Chandler. 
újabb tapasztalata is ezt mutatja Liverpoolban, bogy hihetetlen elő
nyökkel jár, ha ebből a óéiból különlegesen képzett személyzettel 
biró külön osztályt létesítenek, megfelelő külön helyiségekkel a rak
tározás, javítás és tanulmányozás céljaira. Mihelyt & liverpooli 
Levéltár megnyílt s & főlevéltáros ezt az intézményt a földesúri ok
mányok űríőhelysként elismerte, a városi okiratokat a városi főjegyző
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hivatalából átszállították, 8 ugyanakkor nás fontos kézirat* és okirat- 
gyűjteményeket is a könyvtárban helyeztek letétbe* A mi warringtoni 
gyűjteményünk több év óta önálló, külön egységként szerepel; sajnos, 
még mindig nem sikerült olyan helyiségben elhelyezni, amely a nagykő* 
zönség számára megnyitható lenne, s gondozására még mindig nem rendel* 
kezlk külön tisztviselői karral* Ezelőtt mintegy tiz évvel még azt 
hittem, hogy a tájékoztató részleg könyvtárosa és én képesek leszünk a 
gyűjtemény kifejlesztésére és kielégítő mértékű felhasználására* De 
túl nagy volt az optimizmusom* Ahogyan az idő múlik, mind inkább ttteg 
kell győződnöm, hogy ez fizikailag lehetetlen vállalkozás* Egyszerűen 
ninos a napnak elegendő órája ehhez* Természetesen egyéb kötelezettsé* 
geimet sem akarom elhanyagolni osak azért, hogy több időt fordíthassak 
a helytörténeti anyag gondozására* Éppen ezért az most már a szilárd 
meggyőződésem, hogy osak különálló hivatali személyzet felállítása 
jelentheti az egyedüli kielégítő megoldást* Ea pedig valaki megkérdez
né tőlem, hogy a munka melyik szakaszától válik a különálló személyzet 
alkalmazása szükségessé, * úgy hiszem, ezt a választ*adnám: mindjárt 
a megindulás időpontjától kezdve* Ha ugyanis egy könyvtár, amely eddig 
helytörténeti gyűjtemény nélkül működött, meg kívánná indítani ezen 
gyűjtemény felállításának munkáját, mégpedig a megfelelő történeti 
háttérrel, - akkor a gyűjtés és szervezés munkája a megindulás kezde
tétől fogva teljes időt megkívánó elfoglaltságot jelentene* Az Így meg
induló munka azután olyan jellegű, hogy soha sincs többé vége*

« Librerian, 1956. 7«sz* 129-132*lap.
" " 8.3 2 . 160., 162-164.lap.
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7/ilkens, £*:
KCSPOMTI KATALÓGUS l y u q ú r t y á k k a l

/Példa a lyukkúrtya-tachnika alkalmazására a közművelődési
könyvtárakban.-/

A könyvtári központoknak ás a a^gvárosi könyvtárak központi ügy
kezelési igazgatóságainak központi katalógusokra van szükségük, hogy 
segítségükkel meg tudják állapítani a könyvtárhálózatukhoz tartozó 
könyvtárak könyvállományát. Hűdig két központi katalógus-forma alakult 
ki*

A könyvtári központokban használatos egyik megoldás szerint az 
egyea könyvtárak cédulakatalóguasin&k másodpéldányait helyezik egymás 
mellé, s a cédulákat tetü-, vagy azsícrendbe osztják be* Ennek az el
járásmódnak az az előnye, hogy segítségével az egyes könyvtárak könyv- 
állományát könnyen meg lehet állapítani, mert mindössze az illető • 
könyvtár katalógusárak másodpéldányait kell átnézni* Ezek az egymás 
mellé sorakoztatott másodpéldányok azonban sok helyet igényelnek* Elő
állításukhoz és folyamatos kiegészítésükhöz is rendkívül sok kártyára 
van azük8ég*

A központi katalógua második fajtája olyan kartotékcéduIákból áll, 
melyeknek mindegyike egy-egy - a könyvtárhálózat könyvállományában meg
lévő - könyv óimét tünteti fel. Ezeken a kártyákon a oialeirás számára 
fenntartott rész alatt számozott mezőkkel ellátott táblázat van* Min
den egyes mező az ugyanilyen számmal ellátott könyvtárak egyikét je
lenti. Ka tehut egy könyvet ez jí-val és ]>-vel jelölt könyvtárak állo
mányéba helyeznek el, ckkcr az a ée £ mezők megfelelő jelölést /jel
ző tét,illetve a beszerzés fc-ltét/ nyeraoA. A kártyákat betűrendben ren
dezik ol. Az ilyenfajt központi katalógus a másodpéldány-katalógushoz 
viszonyítva kevés teret foglal el és kevés anyagot igényel* Segítségé
vel azonnal megtudhatjuk, hogy milyen könyvekből áll az illető könyv
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térhálósai könyvállománya éc hegy ct?ily könyvtárakban található meg ez 
vagy az e. munka, Viszont e.ss asm tűnik ki bslőlo, hogy ni az egye© 
könyvtárak könyvállománya.

föltehető mármost a  kérdés, letet-e ©lyas központi katalógusfaj- 
tát kialakítani, amely egyesíti magában as addigi fajták ©lányait e 
kiküszöböli hátrányaikat. Ez a kérdés & lyukkártyák alkalmazása utján 
oldható mag.
A lyukkártya-katalsgua

A lyukkártya-katúlőgus falállitáedhoz a következő kellékek aruk- 
ségesek: 1/ lyukkártyák, 2/ ©gy vagy több szelektáló láda, 3/ néhány 
szelektáló tti,

1/ A lyokkártyák. /l.ábra/, melyeket külön a mi használatunkra 
alakítottak ki a reüdsburgi könyvtári központban, Dili A 5 alakúak. 
Hárem r é s z b ő l  állnak: a/ a szöveg felvételére szolgál' rísz, b/ a 
lyukpárok mezője és ó/ a vezetőnyilások.
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8. LcpheVe : A :A

a/ A szövegrész a lyukkártya baloldali, f e l s ő  sarkában található, 
s a címleírást, a könyvtári hálózati jelzetet ás a könyvtárosoport-szá
mát öleli fel, A címleírásra szolgáló rész olyan méretű, hogy a címle
írás akár adráma utján nyomtatható, akár g é p e lh e tő . A könyvtárhálózati 
jelzetet gumibélyegsővel nyomjuk a kártya baloldalára. A könyvtárcsoport 
számát ia gumibélyegzővsl nyomjak rá. Ennek szerepéről az alábbiakban 
részletesebben fogunk szólni.



b/ A kártya felületének fő részét a lyukpárok töltik ki* Szak 
2-2 olyan lyukból állnak* amelyek agyoástól 2,5 o® távolságnyira van
nak és a kártya felső szegélyével párhuzamosan futnak* öt lyukpár- 
sort alkotnak; számozásuk 0-tól 52-ig terjed* Mindegyik szám a könyv
tárhálózat egy-egy, azonos számmal ellátott könyvtárára utal* Mivel 
53 lyukpárnál többet a kártyán nem tudunk elhelyezni, egy kártyán 
csak ennyi könyvtár tüntethető fel* Mennyiben a könyvtárhálózat 55 
könyvtárnál több könyvtárból áll, akkor tcbb kartotékot kell ké8Zite- 
nünk; - ezek közül ap első az 1-49*» a másik az 50-99 számú könyvtá
rak. jelzésére szolgál, stb*

Hogy valamely kártyáról mindjárt az első pillanatban megállapít
hassuk, hogy melyik kartotékból való, a következő jelöléseket alkal
mazzuk* Mind a 0-49*, mind pedig az 50-99*számu csoportba tartozó 
könyvtárak kártyáinak azine fehér* Az 50-99*számu könyvtárcsoport kár
tyáit azonban a felső szegély közepén rovátkával látjuk el* Az illető 
könyvtárésöpört első számát, tehát a 0-t, illetve az 50-et, mint 
"könyvtárcsoport-számot" a kártya bal szegélyére bélyegezzük* Ugyan
ezen eljárás szerint a szükségletnek megfelelően másszlnü kártyákat 
alkalmazunk a 100-149*, 150-199*, stb* könyvtájroeoportok jelöléeére 
és egymástól való megkülönböztetésére*

e/ A v-eze tő nyílások a kártya felső Se als.ó szegélyén találhatók. 
Szerepűkről a későbbiek során részletesebben fogunk szólni*

2/ A szelektáló láda /2*ábra/ nagysága 22 x 15 x 23 cm* Részei: 
alaplap, elülső-, és hátsófal, jobboldali oldalfal; baloldalt és fel
felé tehát nyitott* Az elülső és a hátsó falat egy^egy lyukkártya bo
rítja; ezek az oldalak úgy vannak átlyukgatva, hogy a lyukpárok bal
oldali lyukai, a vezetőnyílások és a "rögzitő-lyuk® nyitottak* A "rög- 
zitő-lyuk® az utolsó lyukpár-sorban az utolsó lyuk; A falak teljesen 
sima anyagból készülnek*

3/ A szelektáló tűk /3*ábra/ 30 cm hosszú acéldrőtból készülnek*
A könnyebb kezelhetőség végett végükön fafogóval vannak ellátva* Mind
egyik tűhöz egy-egy gumi dugó is tartozik; ezt a tü másik végére le
het ráhúzni*
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A katalógus kazaléba

1/ A lyukkártyák kezelési módja. A lyukkártyákra rávezetett szö
vegről már tártáét a fentebbiek során smlitős. Abban az esetben, ha 
valamely lyukkártyán szereplő könyv pl# a könyvtári hálózat 3-as és 
12-es számmal jelölt könyvtárába karül, akkor a 3~as ás i2-ea számmal 
jelölt lyukpárok lyukait egymással egybekötik olymódon, hogy a kártyán 
a lyukak közötti részt hasltóvae segítségével kivágják és eltávolítják. 
Ilyaódon a 3-as és 12-es Xyukpárokból a 3»aa és l2~es nyílások kelet
keznek. Abban az esetben, ha ugyanezt a munkát később más könyvtárak 
állományába, mondjuk aa 1-as és 19-ea számú könyvtárba Is íelvesslk, 
akkor ismét a megfelelő lyukpérokat alakítják át nyilasokká,

2/ A kártyák tárolása és rendezése# A kártyákból kartotékot állí
tanak: össze. Az első kartotók űzőket a lyukkártyákak tartalmazza, 
amelyek az 1-49.számú könyvtárak lyukpárait, illetve nyilasait tünte
tik fel A második kartoték azokból a kártyákból áll, nmolysk a *
50-99* számú könyvtárak lyukpárait tartalmazzák, stb. A kártyák betű-,
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vagy szakrendbe oszthatók. Ki a szakrendszer szerinti besorolás mellett 
döntöttünk*

3/ Egy meghatározott könyvtár könyvelnek kiszelektíláea. Ha azt 
akarjuk pl. megtudni, hogy milyen életrajzok találkátok a 19-eo számú 
könyvtárban, akkor abból a kartotékból, amely az l-49>számu könyvtárak 
lyukpárait feltüntető kártyákat tartalmazza, kiemeljük az "életrajzok" 
szakcsoportba tartozó kártyacsomót 8 behelyezzük a szelektáló ládába.' 
Ha ez a csoport olyan nagy, hogy nem fér bele a ládába, akkor meg 
kell osztani. A kártyacsoportot nem szabad a szelektáló ládába bele* 
szorítani, hanem elegendő játékot kell biztosítani a kártyák számára. 
Mihelyt az a kúrtyacsopcrt, amelyből a 19-es számú könyvtárban lévő 
müveket ki akarjuk szelektálni, belekerült a szelektáló ládába, sze* 
lektáló tüt szúrunk át a láda elülső falán, a kártyacsoporton és a 
szelektáló láda hátsó falán. Sgy-3gy szelektáló tüt helyezünk továbbá 
a két vezetőnyilásba és egy harmadikat a 19-es számú lyukba. Ennek 
megtörténtével a szelektáló tűknek a szelektáló láda hátsó falából 
kiálló hegyére gumidugókat erősítünk.

Most jobb kézzel a szelektáló láda mellső, balkézzel pedig hát* 
só falát megfogva, a ládát felemeljük, lefelé billentjük s erősen 
megrázzuk. 1 ár c rázás alkalmával a láda baloldali, nyitott oldala 
lefelé néz, a kártyák mégsem esnek ki belőle, mivel a szelektáló tü* 
kön függve marodnak. Mindazok a kártyák azonban, amelyeken a 19-es 
lyukpárt nyílássá alakították át, a rázás következtében a nyilas 
hosszában lefelé csúsznak. Ezek azok a kártyák, amelyeken szereplő 
könyvek a 19-es számú könyvtárban megtalálhatók. Ha mármost a szelek
táló ládát ismét alapjára állítjuk, a 19-es számú könyvtárban meglé
vő müvek kártyái a kártyacsomóból oldalt ki fognak állni. Hogy a kár
tyákon lévő elmet még kényelmesebben olvashassuk, a következő mozdu
latokra van szükség: azt a szelektáló tüt, amelyet a 19-es számú lyiik- 

' ba toltunk, kihúzzuk és a rögzítő lyukba illesztjük. Ennek a segítsé
gével mindazokat a kártyákat visszatartjuk, amelyek a rázás alkalmá
val nem csúsztak ki és amelyek a 19-es számú könyvtár könyvállományá
ban nem szereplő könyvek címadatait tartalmazzák. Ezután egy szelektá
ló tüt a kirázott kártyák első lyukpár oszlopának egyik baloldali 
lyukjába szúrunk. Ezután a kártyákat a tü segítségével annyira előre
hozzuk, amennyire csak ezt a vezetőnyilás lehetővé teszi. Ilymcdon
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elmüket egészon kényelmesen elolvashatjuk. E kártyákon szereplő vala
mennyi könyv megtalálható a 19-es számú könyvtárban.

Ha a kártyákon lévő címleírásokat minő átnéztük, a szelektáló tű
ket kihúzzuk s a kirázott kartoték-kártyákat vissretoljuk a kartoték- 
csoportba. Ezután az egész kártyacsoport zárt egységként a 0-49.számú 
könyvtárcsoport kartotékjába ismét visszahelyezhető.

4/ Egy egész könyvtári hálózat künyvállcnányárak nyilvántartása.
A lyukkártya-katalógus segítségével nemcsak az állapítható meg, hogy 
milyen könyvek vannak meg egy bizonyos könyvtárban, hanem megtudhatjuk 
azt la, hogy milyen egy adott könyvtári hálózat egész könyvállományá
nak összetétele. Ha pl. azt akarjuk tudni, milyen életrajzok vannak 
meg ez illető könyvtárhálózatban, vagy pedig hogy milyen könyvtárakban 
található meg egy bizonyos életrajz, akkor ez "életrajz'' kártyaosomót 
kell átnéznünk, illetve ebből a keresett müvet kiemelnünk. Ha azt lát
juk, hogy a keresett könyv cinével ellátott lyukkártyán a 2-es, 7-es, 
34-es és 4l-e8 számú lyukpárok vannak nyilassá átalakítva, akkor a ke
resett munka a felsorolt számokkal jelzett könyvtárakban található.

A lyukpáxok mellett természetesen alig van elegendő hely ahhoz, 
hogy rajta bejegyzéseket eszközölhessünk. Éppen ezért nem is jegyez
hetjük fel azt, hogy az illető könyv ebben vagy abban a könyvtárban 
milyen jelzet alatt szerepel, vagy pedig, hegy mikor szerzeményezték. 
Ilivel azonban könyvtári központunkban o-ekre az adatokra az újabban 
azerzeményezett könyvek központilag történő könyvtártechnikai feldol
gozásához szükség van, a lyukkártya-katalógcson kivül, a fentebbiek 
során második helyen ismertetett betűrendes központi katalógust is 
készítünk. így egymással párhuzamosan két központi katalógussal ren
delkezünk: ezek a következő, egymást kölcsönösen kiegéozi-tő funkciók
kal bírnak:

a /  Az egyik katalógus betűrendben, a másik pedig szakrendben 
tünteti fel, hogy a könyvtárhálózat mely könyvtáraiban, a 
hány példányban, található meg a keresett munka, 

b/ A betűrendes cédulakatalógus az újonnan azerzeményezett köny
vek könyvtártechnikai feldolgozásához nyújt adatokat, 

c/ A szokrundszor szerint rendezett lyukkártya-katalógus a bizo
nyos könyvtárakban noglévő valamennyi könyv kiszoloktáláodt 
teszi lehetővé.
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Kérdések

Aki tisztában van a lyukkártyák szerkesztésének technikai eljárá
saival^ minden bizonnyal a következő kérdéseket fogja feltenni:

1/ Miért nem az általánosan használt formájú peremlyukasztásu kár- 
' tyákat, hanem a külön erre a célra kialakított középlyukasztá- 
su kártyákat alkalmazzák?

2/ Az egyes könyvtárak számát miért nem a lyukkártya-szerkesztéa 
számos kód-eljárásainak egyike szerint lyukgatják ki?

Ad 1/ A peremlyukasztásu kártyáknál a lyukpárokat nem a kártyák 
középső mezejére, hanem széleire helyezik. Ha tehát azt a tényállást, 
amelyet valamely peremlyukkártyának kall tartalmaznia /a mi esetünk
ben tehát egy könyv címadatait/, egy bizonyos lyukpár által kell ki
fejezésre juttatnunk /a mi esetünkben az illető könyvvel rendelkező 
könyvtár számának megfelelő lyukpárról van sző/, akkor az illető lyuk
párt a kártya szóiéig terjedő nyilas utján teljes egészében ki kell 
nyitni* Ez azután azzal a következménnyel jár, hogy a szelektálás so
rán a kártya minden olyan esetben kihull, amikor a szelektáló tüt a 
"nyitott lyukpárba dugjuk* Viszont a lyukkártyák teljes kiesése csak 
annak okozhat örömet, aki nem helyez súlyt erra, hogy nyugalmi hely
zetben a kártyák bizonyos elv szerint rendezettek legyenek* Ilyenkor 
ugyanis nem kell azzal vesződni, hogy a kihullott kártyákat nagy ügy
gye l-bajjal ismét helyükre rakjuk. Ehelyett a kártyákat a kartoték 
bármelyik helyére lehet visszatenni. Aki ezzel szemben a kártyákat 
nemcsak szelektálás céljaira, hanem arra is fel akarja használni,hogy 
általuk bizonyos tájékozódást szerezzen, annak rageazkodnla kell ah
hoz, hogy a kártyák sorrendje továbbra is fennálljon. Ilyenkor tehát 
olyan lyukkártyák alkalmazása az előnyösebb, amelyekben a lyukpárok 
a kártya középső mezején vannak; ezek a kártyák ugyanis a szelektálás 
alkalmával csak a lyukpár-nyilások hosszában fognak kicsúszni, Így az
után minden fáradság nélkül könnyen visszatolhatókeredetl helyzetükbe.

Ad 2/ A lyukkártyák technikai szerkesztésénél számos olyan kód
rendszert lehet használni,' amelyeknek alkalmazása esetén kevés számú 
lyukpár is elegendő. A mi esetünkben példaként felhozhatjuk ezt az el
képzelhető lehetőséget, hogy 10 lyukpár szolgálna a könyvtárakat jelző 
szánok százas, 10 másik lyukpár a tizes és további 10 lyukpár az egyes
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számértékü számjegyek jelölésére. Ablan az esettan tehát, ka ilyen neg 
oldás mellett foglalnánk állást, ekkor 999 könyvtár jelölésére nem 999 
hanem mindössze }0 lyukpárra lenne szükségünk. Könnyen rájöhetünk esőn 
bán arra, hogy ilyen kulcs alkalmazása esetén egy-egy könyveimhez nem 
egyetlen kártyára, hanem annyira lenne szükségünk, ahány olyan könyv
tárral kell számolnunk, amelyben az illet5 könyv megtalálható, .áblaft 
az esetben ugyanis, ha egyetlen kártyán mindazokat a lyukpárokat ki* 
lyukgatnók, amelyek az alkalmazott kulcsnak megfelelően az illető 
könyvvel rendelkező könyvtárak jelölésére szolgálnak, akkor a követke
ző helyzet állna elő;

Tegyük fel, hogy Zugén Diesel-nek atyjáról irt életrajza a 27-es 
és J4-es könyvtárban található meg. Ebben az esetben a Diesel által 
irt könyv elmével ellátott lyukkártyán a tizes számértékü számsor
párban a 2—es és a 3-as lyukpár, az egyes számértékü számsorpárban pe
dig a 7*«a és a 4-ea lyukpár kihesitására kerülne sor. Ka mármost a 
szelektálás alkalmával a 24-el jelelt könyvtár könyveit keressük, 
akkor a szelektáló tüt a tizes számértékü számpárok közül a 2-ee 
lyukpárba, az egyes számértékü számoszlopban pedig a 4-es lyukpárba 
kell beletolnunk. Ebben az esetben azonban szükségképpen a Diesel ál
tal irt életrajz is kiosusznék, annak ellenére, hogy ez nem a 24-el 
jelölt könyvtárban, hanem oaak a 27-es és 34-es könyvtárak állományá
ban található meg.

Ha tehát abbéi a célból, hogy a könyvtári hálózatban meglévő 
azonos könyvek előfordulását egy zillantésra megái lepi thc.sc uk, egy és 
ugyanazon kártyákba minden olyan könyvtár jelzésére szolgáló számot 
bslelyukgetnánk, amelyben ez illető könyv megtalálót9 , akkor minden 
könyvtár számára külön lyukpárról kellene gondoskodnunk. Ennélfogva 
a fentebb említett kulcsok egyikének alkalmazására sem kerülhet nor.

isszefoglaláa
Befejezésül állapítsuk meg iuégegyszer, hogy a lyukkáríya-renű- 

szerrel dolgozó központi katalógus o következő teljesítményt nyújtja:
1/ Könnyen megállapítható általa, hogy egy bizonyos munka mely * 

könyvtárakban található meg. A katalógus az egész könyvtári 
hálózat könyvállományára vonatkozóan is felvilágosítást tud 
ryijt «.



2/ Ezenkívül a katalógus arra is lehetőséget ad, hogy szelektálás 
utján az egyes könyvtárak könyvállományának összetételére vo
natkozóan nyerjünk tájékoztatást.

Amint ebből megállapíthat6, a lyukhártya-rendszerü központi kata
lógus az eddig alkalmazott mindkét katalóguarendszer előnyeivel rendel
kezik, ugyanakkor nélkülözi az azoknál fellelhető hibákat.

Utalások
A fentiekben példával szolgáltunk arra, miképpen lehet a lyukkár

tyákat közművelődési könyvtárhálózatban felhasználni. A mi sajátos 
célkitűzésűnk azt kívánta mag, hogy a kártyákat és a hozzávaló eszkö
zöket saját szükségleteink tekintetbevételével készítessük el.

Elképzelhető azonban más alkalmazási terület is. így pl. az olva
sók kötelezvényein ki lehetne lyukgatni az olvasócsoportok statiszti
kai adatait abból a célból, hogy bizonyos olvasócsoportokba tartozó 
olvasók számát és nevét könnyen meg lehessen állapítani. Erre a célra 
akár peremlyukkártyákat, akár pedig olyan lyukkártyákat lehetne álta
lánosan használt alakjukban alkalmazni, amelyeken a lyukpárok a kár
tya középső mezejében vannak.

Befejezésül hadd nevezzük még meg egy munkát, amely jó áttekin
tést nyújt a lyukkártyák technikájáról. Ez a munka Martin Scheele:
"Die Lochkartenverfahren in Forschung und Dokumentatlon mit besonde- 
rer Berücksichtígung dér Biológia.n /A lyukkártya-eljárás alkalmazá
sa a kutatáa és dokumentáció terén, különös teklntottel a biológiára./ 
/Stuttgarti Schweizerbart'sche Ysrlagsbuchhandlung, 1954. 144 1./

Bücherei und Bildung, 1957. 6.sz. 273-276.1.



Kwee Swan Liat:
AZ EGYETEMI KCNYYTÁR ÉS AZ INTÉZETI KÖNYVTÁRAK MUNKÁJÁNAK

KOORDINÁLÁSA +

"Az egyetemi könyvtár és az intézeti könyvtárak munkájának koor
dinálása" c. előadásom nemcsak folytatása, hanem egyenesen eredménye 
annak az előadásnak, amelyet "A központi vngy egyetemi könyvtár viszo
nya az intézeti könyvtárakhoz" címmel elnökünk, dr. A. Kessen tartott 
az enschedei 21. Könyvtáros Nagygyűlésen, a Tudományos Könyvtárak 
Szakosztályában, 1950. junius 2.-án... Azokból a tapasztalatokból, 
melyekre az intézetekkel való kapcsolat tekintetében 1954.márciusa 
óta tettem szert Lsldenben a matematika és, természettudomány terén, 
remélem, ma közölhetek egyet-mást Önökkel. Erről a kérdésről ezenkí
vül az ujebb könyvtári szakirodalomban számos olyan tanulmány jelent 
meg, amelyet érdemes alaposabb megfontolás tárgyává tenni.

így például a luiki Egyetem könyvtára 1949* október 24-27*-e kö
zött több tanulmányi napot szentelt "Az egyetemi könyvtárak dokumen
tációs problémájáénak és mindenekelőtt az egyetemi könyvtár és az 
intézeti könyvtárak viszonyára fordította a főfigyelmet. Érdekes az 
a részletes kérdőív, amelyet megjegyzésekkel ellátva előzőleg köröz
tek, valamint a luiki M* Helin által összeállított áttekintés a beér
kezett válaszokról. A kérdések többek között felölelik az egyetemi 
könyvtár és az intézeti könyvtárak feladatainak elhatárolását, köl
csönös együttműködésüket, a központosítást vagy decentralizálást, a 
személyzetet, költségvetést, gyarapodási Jegyzékeket, központi kata
lógusokat és a tájékoztató szolgálatot. A tanulmányi napokról szóló 
jelentést 1950-ben adták ki és az többek között a luiki, párizsi,

* A rotterdami Téli összejövetelen a Tudományos Könyvtárak Szakosz
tályában 1956. január 26-án, csütörtökön tartott előadás.
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hollandiai és svédországi helyzettel foglalkozó cikkeket és tanulmányo
kat is közölt. Érdekes T. Klebergnek, az uppsalai Egyetemi Könyvtár 
könyvtárosának az a közlése, hogy Svédországban az egyetemi könyvtárak 
elvből nem foglalkoznak az egyetemi tanulmányokhoz szükséges irodalom
mal. Az alacsonyabbfokú egyetemi vizsgákra való előkészüléshez szükséges
könyveket a hallgatók megtalálhatják az egyes intézeti könyvtárakban, de

%
mindenekelőtt a diákegyesületek könyvtáraiban. Kisbére ezenkívül rámutat 
arra is, hogy az a jelentős anyagi támogatás, melyben a svéd állam része 
alti a hallgatókat, lehetővé teszi számukra, hogy a tanulmányaikhoz sziik 
séges fontosabb könyveket maguk vegyék meg. Az egyetomi könyvtárak első
sorban az oktatók és a tudományos dolgozók számára szükséges irodalomnak 
szentelik magukat* Ezenkívül még főleg a teológiai, államtudományi és 
humanlora-lrodalcm beszerzésére korlátozzák magukat, míg a természettu
dományi, műszaki és orvostudományi könyvek és folyóiratok beszerzését át 
engedik az e célból létesült intézeteknek, laboratóriumoknak és klinikák 
nak,

A két szélsőséges álláspontot - a teljes központosítást, amikor is 
az összes intézeti és szemináriumi könyvtárakat beolvasztják a központi 
egyetemi és főiskolai könyvtárba, és a teljes decentralizálást, amikor 
is az egész .egyetemi cs főiskolai könyvtárt kari, intézeti és szemináriu 
mi könyvtárakra osztják fel - ma már sehol sem vallják. E két véglet kö
zött azonban a többé-kevésbé központosító, vagy decentralizáló intézke
déseknek még elég széles skálája ven. ÍJ agy általánosságban elvileg a 
központosítás mellett foglalnak állást a szerzeményezés, ügyvitel és 
hozzáférhetővé tétel vonatkozásaiban, és a decentralizálás mellett dön
tenek a könyv-'ás folyóiratállomány elhelyezését illetőleg.^/

El kell fogadnunk a tényleges helyzetet és igy nemcsak a központi 
egyetemi könyvtár és a szakosított intézeti könyvtárak egymás melletti 
létezését elismernünk, hanem mindkettőjük létezésének j o g á t  is.
Ha ezt megtesszük, akkor máris felmerül ez integrális összehangolás kér- 
/
1 Les problémás de la documentation dans les bibliotheques universi- 

taires. /A dokumentáció problémai az egyetemi könyvtárakban./ J7 1. 
10-11.pont.
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dé8e az egyetem vagy főiskola egéssének keretein belül*2^
A könyvtártudományi szakirodalomban az itt felvetett kérdést túl

ságosan nagy általánosságban, másezóval a központi egyetemi könyvtár 
szempontjából közelítették osak meg* Ha az intézeti könyvtárak szem
szögéből tanulmányozzuk a kérdést, akkor még több, egyéb szempont is 
felmerül*

így például nem kielégítő a megkülönböztetés "prézens könyvtár” 
/ahol a könyveknek és folyóiratoknak tanulmányozás céljából állandóan 
helyben kell lenniük/ és "kölcsönző könyvtár” között, ahonnan a köny
veket és folyóiratokat ki is lehet kölcsönözni* A legtöbb intézeti 
könyvtár ugyanis megkeresésre - rendszerint az egyetemi könyvtár ut
ján - ki is kölcsönzi állományának egy részét, Így tehát nem kizáró
lag prézens könyvtár, viszont a legtöbb egyetemi könyvtárban olvasóte
rem is van, ahol a szakirodalmat helyben lehet olvasni, de nem lehet 
kikölcsönözni*

A könyvek használatát tekintve, a megkülönböztetés még tovább 
megy. "Pelülről-lefelé” - anélkül, hogy ez egyszersmind fontossági 
sorrendet is jelentene, - az alábbi kategóriákkal van dolgunk* 

a/ oktatáshoz szükséges könyvek, 
b/ tudományos kutatáshoz szükséges könyvek,
0/ egyetemi tanulmányokhoz szükséges könyvek, és 
d/ egyéb óéira /szabad tanulmányok/ szükséges könyvek*
As a/ és ö/ csoportokra nézve az a helyzet, hogy azoknak állan

dóan a dócensek és tudományos személyzet közvetlen kezeügyében kell 
lenniük* De tovább is mehetünk* A luikl tanulmányi napokon amellett 
la síkra szálltak, hogy ezeknél a könyveknél a dócenaeket és a tudo
mányos kutatókat nemcsak a .1 u a u t e n d l  /használati jog* A
— —— — 11— mm

2,/ Ld. GÖBER, Willis Daa Bibliothekaweaen einer Universitát ala Ein- 
heit. /Az egységnek tekintett egyetem könyvtárügye./ - "Festschrift 
Jcria Vors.iua" /”3mlékalbum Joria Voratius tiszteletére”/, Leipzig 
1?54, 0* Harrassowitz, 154-171*lap és IESSEN, A, 1 De taak van de 
univereitéitsbibliotheeko /Az egyetemi könyvtár feladata*/ = "De 
gids” Vol.118* /1955* január/ SO^n.lap*
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forá0/# hanem a i s  a a fe a t e n d i /e Ihász náláai jog. A ford./ 
is megilleti, fagyiá néáfcíiafe as a jog9 hogy használják, hanem az is, 
hogy e 1 használják a könyveket, másadéval, hogy szükség esetén azo
kat bemutatás céljából szétszedjék, részeket hágjanak ki belőlük elő
adási jegyzetekbe falé beillesztés céljából, feljegyzéseket és áthú
zásokat eszközöljenek bennük, stfe. A szóbanforgó könyveket ezek sze
rint a további használhatóságot illetőleg le kell irni az állományból, 
csakúgy, ahogy azt a bemutatási anyaggal, vegyszerekkel, kísérleti ál
latokkal, stb* is tesszük. Ha ezeket a könyveket normálisan katalogi-o
záljuk, agy es zavarok forrása Is s e* A valamely expedícióhoz szüksé
ges földtani térképeket pi0, amelyeket szétvágnak és jegyzetekkel lát
nak el, vagy a gyermekkórház részére vásárolt gyermekkönyveket és más, 
hasonló anyagokat természeteses nem vesszük fel e katalógusba#

A könyvek ^elhasználását* mindazonáltal korlátok közé kell szorí
tanunk Az a/ és b/ csoportba tartozó könyvek nagyrésze a c/ csoport
ba is beletartozik, viszont az egyetemek nem korlátlanul tágítható 
költségvetése nem teszi lehetővé, hogy a különböző fajtájú használat 
kedvéért - nem is szólva arról, hogy egymás szomszédságában lévő in
tézményekben történő használatról ia van szó, - megkettőzzük a beszer
zést*..

Ami az egyetemi tanulmányokhoz szükséges könyveket illeti, már 
említettük, hogy különbséget kell tennünk az egyszerű tankönyvek és 
az olyan könyvek között, amelyek a szakosítottabb tanulmányokhoz szük
ségesek* Kifejtettük, hogy a 3okat használt tankönyvek számára külön
leges diákkönyvtárakat vagy vitakönyvtárakat létesítenek, úgyhogy a 
tudományos könyvtárak tehermentesülnek ettől a gondtól,,

Ha kitartunk amellett az elv mellett, hogy decentralizálni kell 
a gyűjteményeket és központosítani a szerzeményezést, ügyvitelt és ka
talogizálást, akkor aligha lehat kifogásunk az ellen, hegy az olyan 
szakterületeken, amelyeken jő intézetek működnek, mind a három - az 
a/, b/ és e/ - csoport könyvei lehetőleg magukban az intézetekben 
nyerjenek elhelyezést, feltéve persze, hogy jó központi katalógusok 
ás intézeti katalógusok révén kielégítő módon hozzáférhetővé tesszük 
őket. A gyorsan elavuló irodalomnál rendkívül fontos minden lehetőt megtenni



annak érdekében, hogy elősegítsük a célszerű és gyümölcsöző felhasz
nálást.

Más a helyzet a d/ csoport könyveinél., Ezek természetüknél fogva 
csupán a központi egyetemi könyvtárban találhatják meg a megfelelő he- 
lyüketo Ez példának okáért azzal a következménnyel jár, hogy valamely 
intézet dóoenseinek és személyzeti tagjainak mindazt az irodalmat,amely
re nem közvetlenül oktatéi tevékenységükhöz, hanem csak kiegészítő ta® 
nulmányokhoz van szükségük, minden bizonnyal nem saját intézetük utján 
szabad beszerezniük, hanem arra a központi egyetemi könyvtárat kell 
felkérniük, ö

Az előbbiekkel összefügg a szakosítás /specializálódás/ kérdése 
is. A jelentkező szakosítás feltűnő aránytalanságot idéz elő az egész
nek teklrt'.tt egyetem, vagy főiskola könyv® ás folyóirat állományának 
teljességében. Itt mutatkozik meg az összehangolás nagy fontossága. Es
zel kapcsolatban különféle gyakorlati kérdések merülnek fel ús ások 
gyakorlati választ követelnek®

1/ Az intézeti könyvtárak gyakran abból a szükségletből kifolyó® 
lag keletkeznek, hogy valamely különleges szakterület irodalma a lehe® 
tőség szerint teljesen meglegyen® Tájon feladata mór most az egyetemi 
könyvtárak, hogy mindazokon a területeken, melyekre a meglévő szako
sítás nem terjed ki, beszerezze legalább a legfontosabb könyveket és 
folyóiratokat? Vagy talán a kari könyvtárak feladata ez, amelyek az 
egyetemi könyvtár és az intézeti könyvtárak között állván, különböző 
intézeti könyvtárakat fognak össze? Ezen a kérdésen fordulhat meg va
lamely mü beszerzése® Szerencsére nem minden különleges szakterület
nek vau külön intézete® Az egyetemi könyvtár összéllományában bizonyá
ra talál’ átok olyan különleges gyűjtemények, amelyek bizonyos szemé® 
lyek, ez egyetemi könyvtár olvasóinak deziderátumai alapján keletkez
tek® Ezenkívül a legtöbb egyetemi könyvtárban minden olvasónak módjá
ban áll elCedui azt a kérését, hogy szerezzenek be bizonyos, számára 
szükségéé olyan könyveket, amelyek nem szerepelnek a katalógusban. Ez 
azonban utólagos intézkedés. Talán jobb megoldást biztosítana egy or* 
sságjü szinten tartott összehangolás, mert ennek segítségével el lehet
ne érni, hegy Hollandia tudományos és szakkönyvtáraitok összessége &. 
lehető ieghiánytnlanabbul ölelje fel a tudomány és technika egéss tov
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rületét,,«
2/ Olykor előfordul, hogy a különböző intézetek szakterületei 

rendszartanilag szomszédosak ás az az irodalom beszerzésénél jelentős 
számú párhuzamos megrendelést tesz szükségessé, Ezt talán úgy lehetne 
magakadályozni, ha a kérdést már az elrendezési terv készítésénél szem 
előtt tartanánk olymódon, hogy minél több intézményt igyekeznénk egy
más mellé telepíteni és csoportosítani,

3/ Az irodalom nemcsak azáltal "avul alM, hogy a benne található 
adatok a későbbi kutatás eredményeképpen elveszítik időszerűségüket, 
hanem azáltal is, hogy valamely különleges szakterület iránt alább
hagy, vagy eltolódik az érdeklődés, Sz történik akkor is, mikor vala
mely intézetnél változás történik a legfelsőbb tisztségek betöltésé
ben, Az uj intézeti vezetőnek nem szívügye elődjének pompás gyűjtemé
nye, hanem egy másik, saját gyűjteményt épít ki és a régit elhanya
golja, Már most megállapodhatunk abban, hogy legjobb, ha ilyen esőt- 
ben a "régebbi** gyűjtemény letétként átkerül a  központi egyetemi könyv
tárba, , Ekkor is nyitva marad azonban a kérdés, hogy az egyetemi kö^rv- 
tár köteles-e továbbra is előfizetni a régi gyűjtemény folyóirataira?

Az egyes intézetek között ezenfelül számottevő különbség áll fenn 
a terjedelem* fontosság, jelleg és rendeltetés szempontjából is. Van
nak kísérleti és műszaki tudományokkal foglalkozó intézetek és rend
szeres-leíró tudományokkal foglalkozók. A kísérleti és műszaki tudo
mányok intézetei gyakran beérhetik egy viszonylag jelentéktelen könyv
es /főleg/ bizonyos mennyiségű igen jelentős folyóiratállománnyal. Az 
irodalom ezen a területen aránylag hamar elavul. Ezzel szemben a rond- 
szeres-leiró tudományok intézeteinek sokkal kiterjedtebb irodalmi 
anyagra van szükségük, benne rendszertani részletleiráaokkal és mo
nográfiákkal, táji részlet leírásokkal és helyi szempontból speciali
zált folyóiratokkal, Sz az irodalom kevéabé gyorsan avul el,

A könyv- és folyóiratállomány terjedelme eszerint intézeti könyv- 
tárankint változik, Am nemcsak a könyvállomány, hanem a hozzáférhető
ség módja is jelentősei; különbözik, Egyes intézeti könyvtárakban csu
pán egy egyszerű betűrendes szerzői katalógus és egy betűrendes folyó- 
iratkatalőgus található. Másoknak ezenkívül azakrendi katalógus ok,vagy 
betűrendes tárgyszókatalógasuk is van. Olykor pedig még egy betűrend
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ben, vagy szakisodban hozzáférhetővé tett jelentős külöalenyomat-gyűj
temény is előfordul* Sőt sor kerülhet a fontosabb folyóiratokban ta
lálható sikkek katalogizálására is. Ha még tovább megyünk, lehetséges 
bizonyos sikkek lemásolása is. Egyes intézeteknek saját fényképésze
tük van. Végül pedig egyes intézetek saját folyóiratot is adnak ki 
és azt rendszerint számos bel- és külföldi címnek megküldik cserébe 
más folyóiratokért, Az ilyen folyóiratkiadáshoz az ügyvitelen kívül 
gyakran dokumentációs szolgálat is szükséges.

Nem kétséges, hogy valamely egyetemi intézet személyzeti létszá
ma erősen függ az elvégzésre váró munka mennyiségétől. Dr. ffilli 
Gőber, a kelet-berlini Humboldt Egyetem könyvtárának igazgatója, az 
egyetem összes könyvtárai részére központi szabályzatot /Ügyviteli 
rendet./ dolgozott ki. Ezzel kapcsolatban táblázatba foglalta az in
tézeti könyvtárak személyzeti szükségletét..*

Nem ismeretes, vajon dr. Göber tényleg megvalősitotta-e Ver- 
waltungsordnung-ját a Humboldt Egyetem egész könyvtári hálózatában.
A papírra vetített szabályozás az integrális összehangolás irigylés- 
remélté fejlettségéről tanúskodik; intézkedik az állások betöltésé
nek központi szabályozásáról, az összes intézeti könyvtárakat egyön
tetű napló vezetésére kötelezi, szabványosítja az összes nyomtatvá
nyokat és űrlapokat, szabványosítja a katalógusokat, valamint gondos
kodik egy központi katalógusról, amelyen az összes intézeti könyvtá
raknak együtt kell dolgozniuk, gondoskodik továbbá mind az intézeti 
könyvtárak, mind az egyetemi könyvtár havi gyarapodási jegyzékének 
kiadásáról, az elavult irodalom és a fölöspéldányok központi tárolá
sáról, végül pedig a központilag összehangolt szerzeményezésről...

Ellentétben a német intézeti könyvtárakkal, a leideniek feltű
nően sok külföldi folyóirattal rendelkeznek. Hogy csak néhány példát 
említsünk; a leldeni Csillagvizsgálónak 30 rendszeresen járó és java
részt csere utján beszerzett szovjet csillagászati folyóirata van.
A Természettudományi Miizeum /állatrendszertan/ körülbelül 700, a Bi
rodalmi Eüvaskert /növényrendszertan/ pedig körülbelül 800 élő folyó
irattal rendelkezik.

A folyóiratállomány a legtöbb intézeti könyvtár számára igen fon
tos, ezért gondos ügyvitelt igényel. Legutóbb Leidenban jegyzéket álll-
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tottunk ÖS333 mindazokról az élő matematikai , természettudományi és 
r.müazaki folyóiratokról, amelyek az egyetami könyvtárban és az intézeti 
könyvtárakbaa találhatók* Eközben kiderült, hogy az intézeti könyvtá
rakban éppen ennek a szakrészlegnek szentelik a legnagyobb figyelmet*
Az ügyvezetés itt-ott talán egy kiosit kezdetleges, de az eredmények 
igen jók* Az összes leiden! intézetekben olvasótáblák vannak a fontos 
folyóiratok legfrissebb szamai ás évfolyamai részére* Egyes intézetek
ben külön irattartókat köröznek, hogy ezeket a legfrissebb számokat a 
személyzettel is megismertessék* A különböző intézetek saját folyóira
tot adnak ki és sokszáz külföldi címnek megküldik cserébe. A hiányokat 
többnyire időben jelentik és az elmaradt számokat megsürgetik* A koráb
ban szóvá tett individualizmus nem akadályozza meg, hogy a rokon Inté
zetek szerzemény!- és asereéügyekben szoros együttműködést ne tartsa
nak fenn* A Kamerlingh Onnas laboratórium például, amelynek kísérleti 
kutatásaihoz aránylag kevés ás többnyire ősapán előfizetésben kapható 
folyóiratra van szüksége, de amaly maga saját folyóirattal rendelkezik, 
ezért a folyóiratért csereképpen elméleti fizikai folyóiratokat szerez 
az Elméleti Természettudományi Intézetnek, matematikai folyóiratokat 
a Matematikai Intézetnek, sőt még néhány általános jellegű folyóiratot 
is az Egyetemi Könyvtárnak, Ezenkívül saját folyóiratából több intézet 
átenged néhány példányt az Egyetemi Könyvtárnak az utóbbi által folyta
tott eaere céljaira,

A könyvtári irodalomban sok koordinációs intézkedést tesznek szó
vá és irnek le. A koordináció célja egyrészt a rendelkezésre álló 
anyag és munkaerő minél célszerűbb felhasználásának előmozdítása,más
részt pedig az anyag- és energiapezarlás megelőzése, illetve leküzdé
se. Az alábbiakban megkíséreljük áttekinteni az összes javaslatba ho
zott és esetleg a gyakorlatban meg is valósított koordinációs intézke
déseket, Fhelyütt sélazsrü különbséget tennünk preventív és represBzlv 
ydnegelőgS ás korlátozó, A ford,/ intézkedések között. A preventív in
tézkedések rendszerint előnyösebbek a repressziveknél,-

Szerzeményezés, csere, ajándék.
Aa egyetem, vagy főiskola egészén belül létrehozott és központi

lag összehangolt szerzeményezést általában pártolják* Az egyik repressziv
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intézkedés abban áll, hogy e központi könyvtárost /az egyetemi könyv
tár igazgatóját/ felhatalmazzák, ő döntsön végső fokon minden egyes mü 
beszerzése felől.amellett praventive agy járhatunk el, hogy előzőleg 
megtárgyaljuk a gyűjtőkörök elhatárolását és megoszlását, ezenkívül 
pedig állandó érintkezést tartunk fenn és megbeszélést folytatunk a 
szerzeményezés folyó kérdéseivel kapcsolatban* Ez szintén az osztály
könyvtárosok és a lundl mintára működő intézeti szolgálat feladata*

Az összehangolás országos szinten is kívánatos egy olyan minimum- 
terv alapján, mint amilyen a Farmington-térv*+

Az összehangolás a cserék, főleg a folyóiratcsere vonatkozásában 
szintén nélkülözhetetlen, mind az egyetem vagy főiskola egészén belül, 
mind pedig országos vonatkozásban. Az egyetemi könyvtáraknak itt az a 
feladatuk, hogy Jegyzékek Összeállításával megindítsák és előmozdít
sák a kölcsönös mérlegelést*

A kooperatív megbeszéléseket az ajándékozások terén is helyeslik* 

Ügyvitel, katalogizálás, kölcsönzés

A központilag összehangolt ügyvitel a gyakorlatban fokozott oél- 
irányosságot és áttekinthetőséget jelent* Ez nem az összes ügyviteli 
ténykedések központosítását jelenti, hanem egy központi összehango
lást, másszóval az összes ügyviteli eljárások egységesítését és az 
összes ügyviteli iratok szabványosítását* Preventív® itt úgy járhatunk 
el, hogy előzetes megbeszélések után szabályzatot állítunk fel /Göber 
Verwaltungsordnungja/, valamint központilag állítunk elő és osztunk 
szét minden nyomtatványt: katalóguscédulát, kölcsönzési ürlapot, nap
lót, stb.

A közös tulajdon hozzáférhetővé tételének központi összehangolá
sát kivétel nélkül minden érdekelt helyesli. Az egyetemnek, vagy fő
iskolának, mint egésznek keretén belül az egyetemi könyvtárnak és az 
intézeti könyvtáraknak együtt kell müködniök a központi katalóguson 
és az intézeti katalógusok megjavításán. Országos szinten az össze
hangolás a központi cintárak, valamint az országos vagy kerületi köz
ponti katalógusok szempontjából szükséges. A luiki tanulmányi .napo
kon s ikra szálltak az la ••"szaki gyár ipodási jegyzékek érdekében is.
Megfontolást érdemel, vajon gy 
+ ?.ö. ''ön/vta^i 'tájékoztató,

ukorlatilag kivitelezhető-e

1955* lzi'sz* a 1-44*lap.

a c Íme é-
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dulák /szabványméretü katalógusaSdalák/, valamint egy olyan összefüggő 
könyvtárkomplexum részére, mint aminő az egyetemi könyvtáj? és az inté
zeti könyvtárak: összessége, egyesitett címjegyzékek központi előállí
tása,

A kölcsönzések központi összehangolását szintén kívánatosnak tart
ják,
iHXSÉL

Nagy általánosságban ainos nézeteltóré# a tekintetben, hogy a meg
lévő anyagot a lehető legjobban kell felhasználni. Ez a gyűjtemények 
decentralizálását jelenti. Ezzel kapcsolatosan állandó koordinációs * 
megbeszélésekre van szükség. E gyűjtemények gondozása és felügyelete 
olyan feladat, amelynek kellő figyelmet kell szentelnünk. Ajánlatos 
az elavult irodalom központi tárolása. Az országos szinton is mozgó 
együttműködés talán ebben a vonatkozásban hasonlóképpen kívánatos.

Személyzet
A luiki tanulmányi napokon azt ajánlották, hogy a könyvtári sze

mélyzetet osszák fel tudományos, ügyviteli ás műszaki személyzetre. 
Ismételten napirendre tűzték az egyetemi könyvtár tudományos személy
zetének létazámszaporitását, különös tekintette,! a tudományos specia
lizálódásra. Elő kell ezenkívül segíteni az együttműködést az egyes 
intézetek tudományos munkatársaival...

Mellékszolgáltatások
Egyre kívánatosabbnak tartják, hogy az egyetemnek, vagy főisko

lának mint egésznek legyen saját másoló központja. Nagy általánosság
ban véve a tudományos könyvtárak még nem ébredtek eléggé tudatára a 
másolás fontosságának. A "prózens jelleg" és a "kölcsönzés" ogymással 
ellentétes követelményeit azonban - ha nőm akarunk túlságosan belemen
ni a duplumok beszerzésébe, - úgy egyenlíthetjük ki a legjobban, ha 
minél több éa jobb lehetőséget teremtünk az okmányok másolására, A 
/raktári/ helyhiány fenyegető problémája folytán egyre nagyobb jelen
tőségre teás szert a mikromásoláa. Az eljárások és készülékek megvá
lasztásánál számításba kell vennünk a várható igénybevétel nagyságát 
és jellegét,

A központi, vagy kooperációs kötészetnek is számos hive van.
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Mindezeken a könyvtári irodalomban ltt-ott szétszórtan megtalál- 
haté intézkedéseken éa javaslatokon kivül hadd hívjam fel fokozott fi
gyelmüket két gyakorlati indítványra.

Az első indítvány az intézetek tudományos személyzetének az ille
ti intézetek könyvtári munkájába való tervszerű bekapcsolására irányul.
A helyzet persze az, hogy ezt a tudományos személyzetet már most is 
gyakran bevonják az intézeti könyvtárak munkájába. Ám ez ma még túlsá
gosan ötletszerűen és minden jól körvonalazott tervszerűség nélkül tör
ténik. Br. P.J. Kipp az "üniversiteit en hogeschoolM-ban megjelent 
ujabbkeletü cikkében rámutatott arra, hogy az utóbbi évtizedekben meny
nyire megnövekedett a tudományos személyzet létszáma és jelentősége az 
egyetem szerkezetében. E feltűnően megnövekedett jelentőség ellenére a 
tudományos személyzet státusát hivatalosan még mindig nem ismerték el.
Éz részben onnan ered, hogy hiányzik feladatainak világos meghatározá
sa. Kipp dr. a következőkben jelöli meg ezt a - részben az intézetveze
tő egyetemi tanár által átruházott - feladatot; oktatás, kutatás, ügy
intézés. Nem kétséges, hogy az intézethez kapcsolódó intézeti könyvtár 
gondozása is az említett feladatok közé tartozik. Az intézeti könyvtá
rak teendőinek szorosan vett ellátását és mindennapos igazgatását ter
mészetesen a legcélszerűbb könyvtártechnikailag képzett személyzetre 
bízni. Ezzel szemben minden olyan kérdésnél, mint aminő a szerzeménye
zés, csere, osztályozás, rendszeres hozzáférhetővé tétel, ahol mindenek
előtt szakszerű tudományos Ismeretek szükségesek, nélkülözhetetlen a 
tudományos személyzet együttműködése. Javaslatunk azt célozza, hogy az 
intézetek tudományos személyzetének bizonyos tagjait, lehetőleg olya
nokat, akik bibliográfiai érdeklődésről és ismeretekről tettek tanúsá
got, névszerinti is bízzák meg azzal, hogy kifejezetten a könyvtárral 
foglalkozzanak. A könyvtár ügyeiben való eme részvétel az illa tő szemé
lyek feladatainak természetesen csupán egy részét kell, hogy kitegye.
A legfontosabb az, hogy névszerinti megbízást kapjanak és hogy felada
taikat félreérthetetlenül maghatározzák.

Az egyes intézetek igy megbízott tisztviselői a központi egyetemi 
könyvtár ama dolgozóival, akiknek különleges feladata az intézetekkel 
való kapcsolat fenntartása, alkothatják az "intézeti tanácsn-ot. Ennek 
az "intézeti tanács"-nak a lundl mintára működő és Knudtzon által is-
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mertetatt «intázeti szolgálat”“tál szemben az az előnye, hogy nőm ki
zárólag az egyetemi könyvtár tisztviselőiből áll, hanem az intézetek 
képviselői is résztvesznoi a munkában s ezáltal szorosabb együttműkö
dést tudnak megvalósítani* Külön feladata ennek az intézeti tanácsnak 
az összes kooperációs kérdések közös megvitatása. Ide tartozik a szer
zeményezés, a csere, a könyv- és folyóiratletétek kérdéseinek állandó 
megbeszélése* Fontos probléma a szakkatalógus munkálataiban való közös 
együttműködés mind központilag az egyetemi könyvtárban, mind pedig kü
lön az intézeti könyvtárakban* Itt az osztályozásnál és ezakrendl be
osztásnál nélkülözhetetlen tényező azoknak a tisztviselőknek szakértel
me, akik nap, mint nap maguk is résztveszaek a kutatómunkában* Ilymó- 
don ezek a szakismeretek mind az egyetemi könyvtár, mind az intézeti 
könyvtárak számára hasznosíthatók*

A második javaslat a rokonjellegű intézetek között országos szin
ten folytatott megbeszélésekre vonatkozik. Nemcsak arra van szükség, 
hogy a könyvtárak összehangoló megbeszéléseket folytassanak a tudomány 
egész területét illetőleg ©gy-egy egyetem, vagy fó'iskola egészének vi
szonylatában, hanem arra is, hogy ugyanilyen megbeszélés állandósuljon 
valamely szakterületnek az egész országban működő könyvtárai között is. 
A nagyfoka specializálódás és az irodalom mai termelésének óriási ter
jedelme lehetetlenné teszi, hogy egy helyi könyvtárkomplexumban hiány
talanul meglegyen minden szakterület egész irodalma* Szükség van egy 
olyan gyűjtőköri minimum-tervre, mint amilyen a Farmington-térv volt. 
Ezzel elérhető, hogy az egy és ugyanazon szakterületnek, például a fi
zikának különféle, más-más szakosítása - például hűtéstechnikai, mag
fizikai, reaktorfizikai, elektronikai, stb. - könyvtárai magállapodja
nak egy gyűjtőköri tervben, amikoria minden könyvtár vállalja, hogy a 
lehetőséghez képest hiánytalanul beszerzi legalább a saját szakterüle
tének irodalmát /mindenekelőtt folyóiratait/ és igy a hollandiai tudo
mányos könyvtárak nagy összefüggő területeken együttesen bírják az iro
dalmat*

Javaslatunknak tehát az a célja, hogy Hollandia különböző egyete
meinek és főiskoláinak rokonjellegű intézeti könyvtárai lépjenek egy
mással kapcsolatba és folytassanak megbeszéléseket nemcsak a vázolt 
gyűjtőköri minimumtervre, hanem mindama kérdésskre vonatkozólag is,



- 44

£jaelyekban kívánatos a koordinációs tanácskozás, mint aninok például 
a maghatározott szakterületeket felöleld központi folyóiratjegyzékek 
/matematikai folyóiratok központi katalógusa, ugyanez fizikai folyó
iratokhoz/ összeállítása, a dokumentációs kérdések, az egymás közötti 
kölcsönzési forgalom, valamint az elavult müvek központi letátemánye- 
zése. Kívánatos, hogy ezekbe vonják be a rokonjellegű üzemi és ipari 
szakkönyvtárakat is. Ilyen megbeszélések elképzelhetők például az 
egyes egyetemek fizikai laboratóriumainak ás intézeteinek könyvtárai, 
a delfti természettudományi és elektrotechnikai ügyosztály és az 
olyan vállalatok könyvtárai között, mint a Philips; vagy pedig a 
földtani-ásványtani laboratóriumok és intézetek könyvtárai, a delfti 
bányászati ügyosztály, valamint a limburgi állami bányák könyvtára 
között.

A rokonjellegű intézetek és szakkönyvtárak ilyen megbeszélésen 
az egyetemi könyvtárak is közvetítő szerepet játszanak, egyrészt,ráért 
résztvesznek az egyetemen vagy főiskolán belül folyó megbeszéléseken, 
másrészt pedig, mert a nagy hollandiai tudományos könyvtárak között 
már folynak ilyen összehangoló megbeszélések, izeket most kiterjesz
tik az intézeti könyvtárak körére is; ezáltal ezek az intézeti könyv
tárak egyrészt sokkal szorosabban kapcsolódnak bele a könyvtári élet
be, másrészt pedig a kóiös megbeszéléseknek javára válnak az intéze
tek által nyújtott azzeismeretek. A legtöbb intézeti könyvtárt eddig 
aég nem eléggé tekintettük könyvtárnak. Az egyetemi könyvtárrá vár 
tehát az a feladat, hogy elősegítse az intézeti könyvtárak könyvtár- 
technikai tökéletesítését és bevezesse őket a gyakorlati könyvtári 
életbe.,.

= Bibliotheekleven, 19*16. 7»sz. 177-192.1.
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Jabrova, R.s
HOGYAN ÓVJUK MEG A RÉGI KÖNYVEKET A PUSZTULÁSTÓL?

A XIX.század közepéig a papírt főleg textilrostokból /gyapot,len, 
kender/ csinálták* az Így nyert anyag igen tartós volt. A XXX.százed 
második felétől kezdve egy sokkal olcsóbb nyersanyagot - a fapépet 
kezdték használni papírgyártásra. A papír legfontosabb alkotóelemét 
- a cellulózé-rostot - a pépből vonják ki sav vagy lóg segítségével.
As ilyen papír tartóssága jelentős mértékben függ a cellulózé-rost 
tisztaságától, s attól, hogy mennyire sikerült a cellulózé előállítá
sakor és fehérítésekor használt kémiai anyagokat /sav, lúg, klór/ el
távolítani.

A XIX.század második feléből való könyvekben és hírlapokban akad
nak olyan oldalak, amelyek ma már teljesen tönkrementek és szétmállot- 
tak.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy ezeknek a kiadványoknak a pa
pírja savat tartalmaz.

A könyvtárak feladata, hogy megállítsák a régi könyvek pusztulá
sának folyamatát. Ennek egyik módja a papírban lévő sav eltávolítása.

A sav könnyen kimutatható kék lakmusz-papir segítségével, melyet 
desztillált vizZel benedvesitve a könyvlapra helyezünk. Ha a papírban 
van sav, a lakmusz-papir gyorsan vörös szint kap, A sav semlegesítésé
re legjobb az ammóniák. Ez azért alkalmas, mert az ammóniák egyrészt 
gyenge lúg, másrészt a semlegesítés után a felesleg elpárolog.

A konkrét körülményektől függően különböző semlegesítési módokat 
lehet alkalmazni.

NézzUk meg néhányat ezek közül:
1/ A sav tartalom semlegesítése amaóniák-gőgzel.
A legyezőszsrüen kinyitott könyvet egy zománcozott, porcellán- 

T*gy üvegedény fölé helyezzük, melyben 1 :1 arányban vízzel hígított
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szalmiákszesz van, Az edényt befedjük lyukacsos lemezzel, vagy bebo
rítjuk ritkaszövésíl anyaggal /pl. gézzel/.

Igen alkalmas erre a célra egy zárt szekrény vagy láda, melyben 
lyukacsos polc van. A szalmlákszeszes edényt a láda fenekére helyezzük, 
a polc alá; a könyveket nyitva a polcra tesszük 1-2 órányi időtartamra.

Az ammóniák- és vízgőz felszáll, s a papír magába szívja. Az am
móniák eközben egyesül a papírban lévő savval és semlegesíti azt. A 
semlegesítés tökéletességét desztillált vízbe mártott kék lakmusz-pa- 
pirral ellenőrizzük. Amikor a könyv lapjához tett lakmuszpapír abba- 
hagyja vörös színeződését, a semlegesítési folyamatot befejezettnek 
lehet tekinteni. A könyveket nyitva kell hagyni, amíg az ammóniák 
szaga el nem párolog. A szóbanforgó munkával foglalkozó dolgozóknak 
meg kell tenniök a szükséges óvóintézkedéseket, vigyázva arra, ne
hogy az ammóniák gőzt be lélegezzék.

2/ A lapok átmosásé gyenge szalmiákszesz oldattal.
Ehhez 0,5 - 1 #-os szalmiákszesz oldatot kell készíteni. A ke

reskedelemben "2$ &-os vizes szalmiákszesz" kapható. Ahhoz, hogy 
0,5 #-os oldatot kapjunk, egy egység ammóniákhoz 50 egység vizet kell 
adnunk; például 1 cm^-hez 50 cm^ vizet, vagy 10 cm^ ammóniákhoz 500 cm5 

vizet. Ha leveles anyaggal van dolgunk, fél percre belemárthatjuk azt 
a zománcozott vagy üvegedényben lévő oldatba. Ezután a levelek a leve
gőn megszáritandók.

Ha bekötött kiadványokról van szó, s azt nem lehet folyadékba 
mártani, a lapokat az előirt ammóniák-oldatba mártott vattával kezel
jük. Egy másik kezelési mód a könyvlapok bepermetezése permetező se
gítségével. Ezt az eljárást különösen akkor alkalmazzuk, ha a papír 
nagyon gyenge és nem bírja el a mechanikai hatást*

A semlegesítés eredményességét szintén desztillált vizbe mártott 
kék lakmusz-papir segítségével ellenőrizzük, úgy hogy a lakmusz-pa- 
pirt a már megszáradt lapokra helyezzük.

3/ A sav semlegesítési és a papír tartósítási folyamatának egye
sítése .

A könyvrestaurálási gyakorlatban egyre inkább alkalmazzák a 
pusztuló papírnak tartósító anyagokkal való speciális kezelését.

Ha a papix nagyon elhasználttá, törékennyé vált, nemcsak tartósl-



tó anyagot vis2íink bele, hanem átlátszó papirt /pl. kondanzátor- 
papirt/ is hengerlünk rá, A Szovjetunió Állami Lenin Könyvtárában erő
sítő anyag gyanánt - polimetilakrilat emulziót használnak,^

A papirtartósitásí folyamatot egyesíteni lehet a sav semlegesí
tésével. E célra a tartósító anyagba annyi szalmiákszeszt teszünk, 
hogy a keverékbe mártott vörös lakmusz-papir kék színűvé váljék,

A semlegesítés eredményességét a következő módon lehet ellenőriz
ni: a fenti anyaggal preparált és megszáradt levélre ráteszünk egy 
desztillált vizbe mártott kék lakmusz-papirosikot. Ea a esik nem pi
rosodik meg, az azt jalenti, hogy elég szalmiákszeszt vettünk. Ellen
kező esetben növelni kell mennyiségét,

A régi kiadványok papírjának savtalanitását nemcsak akkor kell 
végezni, ha már jelentkeznek a pusztulás jelei, hanem előbb is, meg
előző célból*

= Bibliotekar*, 1957* 7*sz, 4é-47»lap»

Bissainthe, M.j 
A KAITI-I NEMZETI KÖNYVTÁR

A könyvtár 1959-ben történt megnyitásakor egyetlen 17,5 x 9 » 
méretű teremből állt, ebbe is mindössze csak 5.000 kötet volt elhe
lyezhető, ..a kormány ehhez még egy ugyanilyen méretű 80 személyes ol
vasótermet építtetett... Állományát a következő gyűjtemények megszer
zése utján gazdagította: Benjámin Vincent régi gyűjteménye, amely 
különböző korszakokból származó, mintegy 1.500 haiti! munkából áll, 
egy kb. 200 idegen folyóiratból és képes folyóiratból álló gyűjte
mény, melynek mindegyik sẑ árna Eaiti-ra vonatkozó tanulmányt tartal
maz, e Le Temps 0, folyóirat teljes sorozata, a szigetországra vo
natkozó mintegy 70 térkép, keretbe foglalt ritka litográfiák, a 
több mint 500, a gyarmati korszakra vonatkozó mű, melyek közül egy
néhány rendkívül ritka könyvnek számit,,,

« Bulletin de l*Une3$o a l'intention des bibliotheques,
1957* 4,az. 97.lap,

T T  —— — —— —
‘ Jabrova, R,: Ob cdnom szposzobe ukreplenija i resztavracii dokúmén- 

tov. /A dokumentumok tartósításának és restaurálásának egyik módjá
ról,/ » Bibliotekar*, 1955. ?.sz.



Stevsns, R.s
A KUTAT ŐK KÖírm’ÁRHASZNÁIATÁtíÁK VIZSGÁLATA

A könyvtártudomány kutató munkája az utóbbi években nagyon he- 
. lyeaen a könyvtárat felhasználó személyek s ezek könyvtári igényei
nek vizsgálata felé fordult. Azok a kérdések ugyanis, miképpen kutat
ja fel az ember a szükséges ismeretanyagot, miképpen használja fel az 
Írott, illetve nyomtatott forrásmüveket, s milyenek a tájékoztatásra 
irányuló igényei, illetve szokásai, - a könyvtártudomány alapvető és 
központi problémái. A szubjektív vélekedések helyett már régtől fogva 
az ember szükségleteinek tárgyilagos vizsgálatán nyugvó könyvtárpoli
tikára volna szükség...

Annak a kérdésnek a tekintetében, hogy hogyan szokta a kutató a 
témája feldolgozásához szükséges irodalmat megállapítani, ma a doku- 
mentallsták és a természettudósok állnak az érdeklődés előterében. 
Éppen ezért a természettudósok és a műszaki szakemberek adatgyűjtő 
módszerének és tájékozódási módjának vizsgálatára fordították eddig 
a legnagyobb figyelmet, s aránylag csak kevés érdeklődés nyilvánul 
meg a társadalomtudósok és más kutatók szükségletei iránt. Öt kész 
értekezés és tudomásunk szerint egy készülő tanulmány vizsgálja a 
természettudósok, mérnökök s más többé-kevéabé természettudomány-Jel- 
legü területen dolgozó szakemberek adatgyűjtő munkájának természetét1^

^  John D. Bernaij nA tudományos irodalom felhasználására vonatkozó 
kérdőív előzetes elemzése”, az 1948. jun.2l.-től Jul.2.-ig tartott, 
3 a Royal Society Tudományos Tájékoztatási Értekezlete elé ter
jesztett Jelentés és az ctt elhangzott előadások: 46.előadás, 589- 
657.lap; D. J. Urquhart, uo.j 20.előadás, 75-89.lap; Douglas E. 
Scates én A. V. Yeomana: ”A természettudósok és mérnökök arra ' 
irányuló tevékenysége, hogy munkaterületükön állandó tájékozódás
sal bírjanak" /Washington, D. C.; Amerikai Nevelésügyi Tanács, 
1950/» Törnud: "A kutatómunkát végző természettudós szokásos 
olvasásmódja I50 kérdőív elemzésének tükrében" /lí.S.téma, Garnegie 
Institute of Technológia, Pittsburgh,1953/* Saul Herner: "A tiszta 
és alkalmazott természettudományok területén dolgozó szakemberek 
eljárásmódjai a forrásanyag szerzése terén", Industrial and 
/Lábj.folyt.lásd a következő lapon./
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viszont egyetlen ilyenfajta nuntca sem elemzi a nem-termószattudósok 
adatgyűjtő módszerét. Egy 1952-ből származó jegyzék, amely különféle 
területekre vonatkozó forrás-irodalmak elemzését adja, tizenkilenc 
természettudományi és műszaki területet sorol fel, s mindössze egyet
len más területet dolgoz fel. De azóta is mindössze néhány olyan vizs
gálódás irányult más területre, mint a természettudomány és a techno** 
lógia.

A természettudósok forráskutat ó-munkájának természetére vonatko
zó értesülések kétségtelenül nagy jelentőséggoi bírnak az olyan külön
leges könyvtárak tudományos tájékoztató munkája szempontjából, amelyek 
természettudósok és műszaki tudományok szakembereinek szolgálatára lé
tesültek. A főiskolák vagy egyetemek általános tudományom könyvtárai 
számára azonban az ilyen tájékoztatások csak részleges felvilágosítás
sal szolgálnak. Az általános tudományos könyvtárak könyvtárpolitikáját 
és gyakorlatát ui. nemcsak a természettudósok szükséglete szabja meg; 
hiszen még azok a könyvek s egyéb nyomtatványok is, amelyeket elsősor
ban a természettudósok igényűinek figyelembevételével szereztek be,bár 
más uton-módon, de egyéb tudományágak tudósai -számár a is hasznosak le
hetnek. Olyan könyvtárpolitika megállapítására tehát, amely a könyvtá
rat felhasználó szakemberek valóságos szükségleteinek figyelembevéte
lén alapszik, csak akkor kerülhet majd sor, amikor már tisztázták,mi
lyen módon deríti fel forrásait a hísztorikus, a filozófus, a matema
tikus, és sok más tudományág területén dolgozó egyéb szaktudós. E 
nagynak mondható kutatóterületen kellő tájékoztatás még nem áll rendel
kezésünkre. Ha majd a társadalomtudósoknak, s nyelv- és irodalomtudó- 
soknak is úgy ismerjük a könyvtárral szesfceni igényeit, mint a termé
szettudósok forráskutató munkájának módszereit, akkor már a siker re
ményében határozhatjuk mag könyvtárpolitikánkat. Addig azonban ennek 
hiányában kell a katalogizálásra, a könyvek hozzáférhetőségére, a ki- 
kölcsönzés feltételeire, a könyvtár decentralizálására s a könytár-lá- 
togatót érintő egyéb dolgokra vonatkozó irányelveinket megállapítani, 
l/ láb j, folyt.

Sngineering Chemistry, XLVI /1954/, 228-236.lap. Készülőben: Ralph
Shaw: "Az erdészeti termékek laboratóriumában dolgozó természettu
dósok adatgyűjtésének módja*' .Aíadison, Wlsccasin/.
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Az első felmerülő kérdés Így hangzik: mlképpen*gyüjtl a társada
lomtudós, illetve a humán tudományokkal foglalkozó tudós az anyagot 
azokból a könyvekből, amelyek sajátos tudományága körébe vágnak, s: mi
képpen hasonlíthatók össze az 5 közvetítő forrásai a természettudós 
közvetítő forrásaival? Közvetítő forrásokon a bibliográfiákat, kataló
gusokat , idézeteket s más olyan eszközöket értünk, amelyek felhasználá
sával a kutató a könyvekből, folyóiratcikkekből s más nyomtatott, vagy 
kéziratos anyagból a kutatómunkájával kapcsolatos ismeretanyagot össze
gyűjti* A természettudósok legfontosabb közvetítő forrásai a munkatár
saktól szerzett értesülések, a azokban a cikkekben és könyvekben talál
ható hivatkozások, amelyeket témájával kapcsolatban felhasznál, Folyó- 
iratautatók, referáló lapok, kurrens szakfolyóiratok szintén értékes 
forrásmunkáknak tekinthetők. Ugyanilyen közvetítő forrásokat használ 
fel a társadalomtudós és a humán tudományok területén működő szakember 
is, de valószínű, hogy a munkatársak által ajánlott szakmunkák, a mu
tatók és a kivonatok aránylag kevésbé jelentősek az 8 szempontjából, 
ugyanakkor azonban a hivatkozások és a bibliográfiák nagyobb fontoság
gal bírnak számára, A társadalomtudomány és a humán művelődési anyag 
területén a folyóiratmutatók és a kivonatok sokkal kevésbé teljesek és 
felhasználhatók, mint a természettudományok területén) ennek viszont az 
ellenkezője lehet érvényes a bibliográfiákra, Valószínű, hogy a humán

t

tudományok területén dolgozó szakember kutatómunkájában sokkal inkább 
magára van utalva, s éppen ezért kevésbé valószínű, hogy az ő szempont
jából felhasználható forrásművekre a bibliográfiai anyagnak más szemé
lyek által való ajánlása révén is tesz szert.

Másodszor: figyelemmel kell lenni arra, miiven természetű forrás
munkákat használ fel a társadalomtudós és a humán tudományok terén mű
ködő szaktudós, s milyeneket a természettudós,,, A természettudósok el
térő részletkérdésekkel foglalkozva is sokkal inkább használják ugyan
azokat a könyveket és folyóiratokat, mint pl, azok a történészek, akik 
ugyan pl# valamennyien az Amerikai Egyesült Államok történetét Írják,de 
különböző problémára specializálódtak. Az a bibliográfiai anyag, amely
re a természettudósnak van szüksége, sokkal inkább tömörül az illető

A szerk- aláhúzása.



munkaterületre, mint a történész által felhasznált anyag. A történész 
ul. Igen sok: olyan nyomtatott és kéziratos anyagot is felhasznál,amely 
más és más tárgytőrületbe tartozik... McAnally kimutatta, hogy az Ame
rikai Egyesült Államok történetére vonatkozó kutatómunkához felhasznált 
könyveknek és folyóiratoknak még egyharmada sem tartozott az "Amerikai 
Egyesült Államok története" tárgyszó alá. Broadus2^ az egyik társadalom
tudományi kutatómunkában közölt hivatkozásokra vonatkozó vizsgálódásában 
már összehasonlítás alapjául szolgáló következtetésekre jutott: a hivat
kozott folyóiratoknak mindössze 32 $-a, a nem folyóiratjellegű munkák
nak pedig mindössze 12 #-a tartozott a társadalomtudomány körébe. Hogy 
milyen sokféle tárgykör között oszlanak meg a társadalomtudományi kuta
tómunkában felhasznált könyvek és folyóiratok, az különösen akkor válik 
szembeszökővé, ha a természettudományi kutatómunka területén mutatkozó 
tárgykör-megoszlással, illetve ennek hiányával hasonlítjuk össze.
Fusslér kimutatta, hogy a vegyészeti kutatómunkákban az utalások 71 a 
a kémia tárgykörébe, a fizikai kutatómunkákban található hivatkozások
nak pedig 63 #-a a fizika tárgykörébe tartozó irodalomra vonatkozik.-^
Be a társadalomtudományok /humán tudományok/ területén végzett kutató
munka még aok egyéb vonatkozásban is sokkal bővebb és szerteágazóbb for
rásirodalomra támaszkodik, mint a természettudományok és szék alkalma
zott tudományainak kutatómunkája. Ilyen pl. az időkör, vagyis azoknak 
az éveknek a száma, amelyekből a kutatótudós a szükséges anyagot össze
gyűjti. A kémia területén a felhasznált irodalomnak több mint 70$-a# a 
fizika területén pedig több mint 88 <f>-a a kutatómunka időpontjától szá
mított 10, vagy még ennél is kevesebb éven belül jelent meg.^ Ezzel 
szemben az Egyesült Államok történetére vonatkozó kutatómunkában a fel
használt irodalom mindössze 34 %-a jelent meg a kutatómunka időpontja 

----------.
* "Az American Sociolcgical Re?iaw-ben idézett irodalom elemzése",

1®P«
X /

Eussler, Hermán H.: "Az amerikai kémikusok és fizikusok által fel
használt iorrásiroüaloa jellegzetességei", Library Quarterly, XIX. 
A949/, 28,lap.

, t

Lt< U .o« 119.lap.



- 52

C /előtti huss evett belüi^- ,..

A tudósok könyvtári igényeinek harmadik éa talán legfontosabb 
Jellegzetességét az a mód világítja meg, ahogyan a forrásmunkákat ku
tatják és felhasználják. Itt újabb jellemző különbségeket találunk a 
természettudós, a humán tudományok valamelyikével foglalkozó szakember 
és a társadalomtudós között. A természettudós a forráskutatás munkáját 
általában úgy kezdi, hogy előveszi a referáló lapok tárgymutatóit és 
más mutatókat, s Így a könyvtárban a kívánt könyveket rendszerint a 
szerző és a könyveim, a folyóiratokat pedig az illető folyóirat elmének 
megjelölésével kéri... A társadalomtudósok az irodalmat minden valószí
nűség szerint elsősorban kétféle módorn használják félj ezeket az eljá
rásokat a természettudós ritkábban alkalmazza. Az első módszer abban 
áll, hogy egy bizonyos helyen, vagy időben megjelent lapok, folyóira
tok és egyéb feljegyzések hosszú sorát vizsgálja át abban a reményben, 
hogy azokban a kutatás tárgyához tartozó anyagot talál. Ehhez a kuta
tómunkához a tudós a kívánt lapokat és folyóiratokat címük után keresi. 
A második eljárás során a vonatkozó tárgykörbe tartozó anyagot olvas 
egyrészt abban a reményben, hogy véletlenül sikerül talán valamilyen 
eddig ismeretlen, de a tárgyhoz tartozó adatot találnia, másrészt pe
dig, hogy az illető tárgy megrajzolásához szükséges hátteret megszerez
ze. Bizonyos fajtájú alkotómunka, illetve kutatás elindításához ugyan
is a tudósnak általános jellegű olvasásra van szüksége, hogy "beleélje" 
magát az illető tárgykör, illetve annak a környezetnek a szellemébe, 
amelyből tanulmányának tárgyát választotta. Az ilyen beleérzést "Ein- 
fühlung"-nak, illetve "natus alistic empathyn-nak nevezzük. Ilyenfajta 
felhasználás céljaira nagyon nehéz, vagy teljességgel lehetetlen köny
veket a szerző és a cim megjelölésével keresni, mert a tudós nem tud
hatja előre, melyik forrásmunkában fogja majd a kulcsot problémája meg
oldásához megtalálni. De egyébként is, a problémától függően ezek az 
értékes, de egymással szoros összefüggésben nem álló források nagyon 
szerteágazó tárgyszók alá tartozhatnak.

5/ MeAnaXiy; "Az Amerikai Egyesült Államok történetének Írására fel
használt forrásirodalom jellegzetességéi” /ki nem adott Ph.D. 
disszertáció, Craduate Library School, University of Chicago,
1951/, 97*la?.



- 53 -

A forr ás Írod alom fölhasználásának, mindkét említett módját a meg
határozottság hiánya jellemzi, Ezért a társadalomtudósnak /a humán 
tudományok területén működő tudósnak/ meg kell adni a szabadságot, 
hogy - több-kevesebb előre megállapított céllal - sok terület könyve
it lapozhassa át; nem kívánhatjuk meg tehát tőle, hogy a keresett 
könyveket a szerző ás a cim feltüntetésével kérje. A kérdés túlzott 
leegyszerűsítését jelentené, ha azt állitanók: a természettudós soha
sem folyamodik a kutatásnak ehhez a módjához, illetve, hogy a társa
dalomtudós, /a humán tudományok művelője/ mindig Így jár el. Elfogad
hatjuk azonban azt a tételt, hogy a humán- és társadalomtudományok te
rületén folyó kutatás során gyakran folyamodnak ezekhez az eljárásmó
dokhoz, viszont a természettudományok területén folyó kutatás aránylag 
ritkán alkalmazza azokat.

Összegezve a mondottakat, a társadalomtudományok /humán tudomá
nyok/ terén folyó kutatómunkát a természettudományok kutatómunkájától 
a következő négy vonás különbözteti mag: Először: a társadalomtudós 
/a humán tudományok területén dolgozó szakember/ általában véve ugyan
olyan közvetett források révén jut el a tárgyához tartozó bibliográ
fiai anyaghoz, mint a természettudós, viszont valószínűleg kevésbé tá
maszkodik a munkatársaktól nyert és a referáló lapokból merített tájé
koztatásokra. Másodszor: a társadalomtudós /a humán tudomány művelője/ 
sokkal több irodalmat használ fel, mint a természettudós. Harmadszor: 
a társadalomtudós /a humán tudományok valamelyikét művelő tudós/ által 
felhasznált forrásmunkák mind tárgykör, xnlnd a megjelenés ideje, mind 
pedig alakjuk tekintetében sokkal szétágazóbbak, mint azok, amelyeket 
a természettudós használ fal. S negyedszer: azonfelül, hogy a /különféle 
közvetett források utján talált/ szükséges anyagot a szerző és a cim 
utján keresi meg, a társadalomtudósnak /a humán tudományok valamelyi
két művelő tudósnak/ újságok s folyóiratok hosszú sorozatait és előre 
meg nem határozható igen különféle könyvek nagy mennyiségét kell elol
vasnia, illetve átböngésznie, hogy további anyaghoz jusson. Sajnos,er
re a problémára vonatkozóan nem áll elegendő ismeret a könyvtáros-tu
dós rendelkezésére ahhoz, hogy biztos alapon állva szabhatná meg műkö
dése irányát. Azok a módszertani eltérések, amelyeket itt felsoroltunk, 
nagyrészt feltevésen'alapulnak, s ezért nem is tekinthetők végérvényes 
megállapításoknak.
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A tudományos kutatemunkénak azok a feltételezett jellegzetességei 
kihatással vannak a könyvtár dolgozóinak munkásságára ía. A közvetítő 
segédanyag /bibliográfiák sth*/ ul. sokkal több problémát jelent a tár
sadalomtudós /a humán tudományok művelője/ számára, mint a természet- 
tudós szempontjából. Mert általában véve a természettudósnak kevés ne
hézséggel kall megküzdenie, amikor problémáját tudományköre referáló 
lapjában és bibliográfiai segédeszközeiben végignyomozza, s amikor a 
tanulmánya körébe vágó korábbi publikációkat összegyűjti. A társadalom
tudós /a humán tudományok területén dolgozó szaktudós/ számára viszont 
általában csak éppen az elindulást jelenti ez a módszer ahhoz, hogy a 
tárgyához szükséges irodalmat megismerje. A szabványos bibliográfiákon 
ég tárgymutatókon felül ai, türe&emmal végig kell nyomoznia a felhasz
nált könyvekben és folyóiratcikkekben található hivatkozásokat, át kell 
néznie a könyvtárak és magángyűjtemények különleges bibliográfiáit és 
katalógusait, továbbá más, ritkábban felhasznált tájékoztató munkákat, 
s egyéb különféle uthoz-módhoz kell folyamodnia, hogy a lehető legtöbb 
forrásanyagot tudja a kutatás tárgyát képező problémához megtalálni. 
Abból a célból, hogy a könyvtár az ilyen jellegű kutatómunkát támogat
ni tudja, bibliográfiai munkákból és egyéb segédkönyvekből a körülmé
nyei tekintetbevételével a lehető legnagyobb gyűjteményt kell biztosí
tania... Kolostori könyvtárak katalógusai, nagymértékben specializált 
tárgyi és szerzői katalógusok, társaságok kiadványainak jegyzékei,könyv 
árverési jegyzékek, magánkönyvtárak katalógusai, távoli országok nemze
ti bibliográfiái: mind megannyi, esetleg értékes tájékoztatást nyújtó 
forrás a tudós számára. Ha komoly támogatást akar nyújtani a könyvtár 
a társadalomtudományok /a humán tudományok/ területén folyó kutatás 
számára, akkor a lehető legtöbb ilyenfajta munkát kell magában foglal
nia.

A társadalomtudós /a humán tudományok területén dolgozó tudós/ ku
tató munkásságához 3zükséger. irodalomnak mind nagy terjedelme, mind pe
dig nagymérvű változatossága kihatással van a kutatókönyvtárak személy
zetének munkásságára. A könyvtártudományok elméleti részével foglalkozó 
minden szakember jól ismeri azt a figyelmeztetést, melyet Fremont Rider 
hallatott, a amely úgy szól, hogy a kutatókönyvtárak könyvállománya 
exponenciális arányban növekedik, és hogy a hazai legnagyobb és legré
gibb egyetemi könyvtárak méreteikben minden tizenöt év, vagy még ennél
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rövidebb idő aialíli megkétszereződnek. * A könyvtártudomány szakemberei 
azokkal a technikai eljárásokkal is tisztában vannak, miképpen lehet 
könyveket és folyóiratokat mikrofilmre, alkrosztatra és mikrokártyákra 
másolni, s jól ismerik azokat a könyvtárközi együttműködésen alapuló 
szakosító /specializálódáéi/' terveket és körzeti raktárterveket,amelyek 
a kutatókönyvtárak gyarapodásával kapcsolatban felmerülő problémák: 
egyik megoldásaként felmerültek.••

6 1

A busán tudományok és a társadalomtudományok terén folyó kutató
munka jellegzetességei közül az a mód befolyásolja legjobban a könyvtár
személyzet tevékenységét, ahogyan ezeknek a területeknek szaktudósa ma
gukat a forrásmunkákat felhasználja. Ha ui. a tudós a bibliográfiákban 
és mutatókban, vagy az általa felhasznált egyéb könyvekben talált ada
tok utján, vagy a munkatársakkal folytatott megbeszélések révén olyan 
forrásmüvekre bukkant, amelyek számára értékesek lehetnek, akkor ezeket, 
mint mondtuk, a szerző és a cim megjelölésével tudja tovább keresni,vagy 
legalábbis olyan kiadványadattal rendelkezik, amely a nemzeti bibliográ
fiák, szakmai bibliográfiák s nagy könyvtárak katalógusai révén már kö
zelebbről is meghatározható. Az olyan kiadvány megszerzése, amelynek 
elkerült a teljes meghatározása, nem jár különösebb nehézségekkel.Azok 
a módszerek ul. amelyre a legtöbb könyvtár működése támaszkodik, ezt a 
célt szolgálják, akár magában az illető könyvtárban van a keresett ki
advány, akár más könyvtárból, vagy valamely körzeti raktérkönyvtárból 
/storage library/ kell is kikölcsönözni. A társadalomtudós /a humán tu
dományok területén dolgozó tudós/ mindaddig, amig ezen az utón tud 
forrásanyaghoz jutni, a könyvtárát hasonló módon veszi igénybe, mint 
a természettudós. Igényei nem sokban különböznek a természettudós igé- 
nyeitőij a különbség a könyvek és folyóiratok tárgykörében, illetve a 
szükséges anyag mennyiségében és szétágasottságában mutatkozik. Ha a 
könyvtárat valamennyi olvasó ilyen módon venné igénybe, akkor a könyv
tár működése lényegesen egyszerűbb volna. A társadalomtudós /a humán 
tudományokat művelő tudós/ azonban csak ritkán szorítkozik arra, hogy 
anyagát a szerző és a könyveim megjelölésével kérje* Sokszor elhagyja

mr~i • m m

Rider, Fremont: "A tudós és a. kutatókönyvtár jövője", /föaw York,
Hadham Press, 1944./ J-19.1ap.



az irodalomkutatás jól kitaposott ösvényét, s abban a reményben,hogy 
további olyan tájékoztatást talál, amely esetleg problémájának megöl- 
dósához vezet, sötét mellékutak kikutatására vállalkozik, vagy az ál- 
talános háttér megszerzése végett azélsaebbkörü olvasásba fog, Ilyen
kor aztán olyan kérésekkel fordul a könyvtárhoz, amilyenek a termé
szettudós részéről ritkán hangzanak el. Ha elismerjük, hogy a könyv
tár ilyenfajta felhasználás-módJa szükséges bizonyos kutatómunkák el
végzéséhez, akkor as is szükséges, hogy a társadalomtudós /a humán 
tudományok területén dolgozó szakember/ mindahhoz az irodalomhoz 
könnyen hozzáférhessen, ami az 5 szempontjából esetleg jelentőséggel 
bírhat, Nem támaazkodhatik tehát csak e bibliográfiákra, mutatókre, 
kartonkatalógusokra e más közvetett tájékoztatási forrásokra, hogy 
ezek segítségével bukkanjon mindarra a közzétett és kéziratos anyag
ra, amely kutatómunkájával kapcsolatban állhat, hanem módjában kell 
állnia annak iá,’ hogy az “anyag hagy részét közvetlenül is megvizsgál-—. /. C ■ \ * -» ' - - - - — Q  ;  — C — . r- •. - - -1 t  ”  -

hassa s Így személyes tapasztalat révén tüdja annak esetleges értékét 
lemérni, A tudósnak tehát szábaü hozzáférhetőséget kell biztosítani 
a mag nem határozott kiadványfájtákhoz. Ahol üli/"az anyag már megha
tározható, ott c szükséges könyvet könnyen elő 'lehet teremteni vagy 
az illető könyvtár gyűjtemény-anyagából, vagy ha az illető könyvtár
ban nem állna rendelkezésre, valamely más könyvtárból, illetve nagy- 
raktár ozóközpontból /storage-library/, ~

Egyik legkézenfekvőbb eljárási mód, mellyel a könyvtár biztosít
ja, hogy a társadalomtudós /a humán tudományok terén dolgozó t4udós/ 
a könyvekhez közvetlenül hozzáférhessen, abban áll, hogy a könyveket 
tárgykörök szerint osztályozva helyezik el a polcokon. Tov.ábbí segít- 
ség, hogy a kutatótudősokat nem tartják vissza az olvasóteremben, é3
* ~ "i.H •
nem kényszerítik arra, hogy a szükséges könyveket a szerző megjelölé
sével kérjék s egyszerre csak néhány könyvet használhassanak,, hanem 
lehetővé teszek, hogy a_ könyveiket az állványokon nézhessék végig. En
nek a megoldásmódnak egyik következménye az is, hogy a könyvtár a . 
társadalomtudós /a humán tudományok területén működő tudós/ kutató
munkájában esetleg felhasználható könyveket,,.folyóiratokat a egyéb.
anyagot nem küldi központi, raktárépületbe, különöaeq, ha ez a raktár-% -j* ■' * ■ j * - c/."jOjJ r* . ** *  ̂ *... . . v..u  ̂ n . *.
épülőt távólesik a könyvtártól, 3 igy nem könnyen közelíthető meg,vagy
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ha a könyveknek a raktár központban való tárolása a poleokon nagysága 
vagy egyéb meohanikns szempont szerint történik. Abban az esetben ui., 
ha a kutatás szempontjából számbajöhető anyag agy része a táv©lesó rak
tárközpontba kerül, akkor a társadalomtudós számára elveszettnek tekint
hető, kivéve, ha szerző és óim megjelölésével tudja a munkákat kérni# 
Ugyanezeket a szempontokat lehet hangoztatni az olyan könyvtárak sza
kosított könyvtárközi együttműködésben való részvételével szemben is, 
ahol van olyan könyvanyag, amely értékkel bírhat a társadalomtudományok, 
vagy a humán tudományok terén folyó kutatómunka szempontjából. Ugyan
így minden olyan könyvtárpolitika, amely azzal a veszedelemmel jár,hogy 
a tudóst az ő szempontjából szükségesnek látszó könyvektől elválasztja, 
revideálásra szorul, a tudós azon igényének azem előtt tartásával,hogy 
forrásmuniáihoz közvetlenül hozzáférhessen.

Az előzőek során nyilvánvalóvá vált, hogy minden tudományszak te
rületén szükség van a kutatőtudósok könyvtári igényeinek további vizs
gálatára, Ezt a problémát a könyvtártudósok és a dokumentalisták újab
ban két oldalról próbálják megközelíteni. Az első esetben közvetlenül 
fognak hozzá a kérdés megoldásához: ilyenkor a hangsúly magára a tu
dósra, a forráslrcdaloa keresése során megnyilvánuló igényeire és 
ezen a téren kialakult szokásaira esik, A másik eljárásnál a természet
tudós és más kutatótudósok által felhasznált forrásÍroda Imát veszik 
elemzés alá, ahogy arra a közzétett munkákban található hivatkozásaik, 
utalásaik révén következtetni lehet. Ez az utóbbi eljárás nélkülözi az 
első módszer közvetlenségét, s azon a kérdéses értékű feltételezésen 
alapszik, hogy a hivatkozott munkák olyan források, amelyeket a kutató 
tárgya szempontjából legértékaaebbnek tartott. Ezeket a hátrányokat vir 
szont kiegyenlíti azzal, hogy nagyobb objektivitást biztosit, mintha a 
kutatótudóst közvetlenül kérdezzük ki munkamódszerei felől. Leghelye
sebben talán akkor járunk el, ha a két eljárásmódot együtt alkalmazzuk. 
Mindegyik alkalmas ui. arra, hogy az általános tárgyra vonatkozóan 
olyan tájékoztatást nyújtson, amelyet a másik eljárással nem sikerül 
megszereznünk.

A közvetlen módszert, amelynek eszközei közé kérdőívek, naplók, 
illetve intervjuk tartoznak, Angliában Urquhart és Bernal, az Amerikai
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Egyesült Állagokban pedig Scates és Yeomai:, TÖrnud és Herner alkalmaz
ta.1'' Ugyanazt az eljárást alkalmazta Ralph Shaw is a tudósok forrás** 
irodalom felkutatási módszereiről szóló, a National Soisnoe Foundation 
támogatásával készült tanulmányában /Erdőtarmékek laboratóriuma, Madi- 
son, Wisconsin/. Ezek a tanulmányok mind a természettudósok és techno
lógusok forrásirodslom-kutató módszereivel s felhasználásának módjával 
foglalkoznak. Ezekhez hasonló elemzésekre - tudtommal - nem került még 
a társadalomtudomány és humán tudományok területén sor. Megjelent ugyan 
már néhány olyan cikk is, amely ezeknek a tudósoknak a könyvtárral szem
ben támasztott igényeivel foglalkozik, ezek azonban nem pótolhatják a 
problémának olyan módszerekkel való rendszeres feltárását, amelyek a. 
természettudósok igényeinek megismeréséhez már alkalmazásra kerültek.A 
kérdőív, a napló vagy intervja felhasználása révén a tudós kutatómunká
jának olyan vonásaira irányíthatjuk a figyelmet, amelyek a vizsgálatot 
végző személy megítélése szerint jellemzőek, A nyert válaszok felhasz
nálhatóságát azzal lehet növelni, hogy minden személynek ugyanazt a 
kérdést tesszük fel* A.kérdőívek feldolgozása révén kielégítő pontosság
gal lehet megállapítani, hogy bizonyosfajta /vagy bizonyos területek fo
lyó/ kutatómunkához alkalmáénak vélt forrásirodalom milyen százalékát 
sikerült bibliográfiák, referáló lapok mutatói, vagy könyvtárak karton- 
katalógusa utján - kartársak javaslata és más munkákban talált hivatko
zások, - ugyanazon és más tárgykörbe tartozó könyvek találomra való át
forgatása, - vagy más források révén megtalálni.

A másik módszer a müvek elemzése. Itt azt a módszert követték,hogy 
megszámlálták a hivatkozásokat. Ennek során elemeztek a közzétett kuta
tómunkában megemlített valamennyi könyvet, amely egy bizonyos időn be
lül jelent mag s amely kiválasztott tárgykörökre oszlott, abból a szem
pontból, hogy milyen különböző jellegzetességeket mutat*. Pl. mennyi a 
különféle könyvek és tárgykörök száma, amiből idézeteket vettek, milyen 
az Idézett irodalom megjelenésének ideje, nyelve és alakja. Az ilyen? 
fajta vizsgálódások mintáiul Fussler és MoAnally doktori értekezései 
szolgáltak; ezek ez .Amerikai Egyesült Államok vegyészei és fizikusai, 
illetve az Amerikai Egyesült Államok történetének területén működő tör
ténészek által idézett irodalmat ölelték fel. Azok az egyetemi hallga
tók, akik vállalkoznak olyan területek forráairodalmának tanulmányozd-
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sara, amelyeket ilyen szempontból még nem dolgoztak fel, vagy ha igen, 
ezt a munkát nem megfelelőképpen végezték el, helyesen járnak el, ha a 
Fussler és McAnally által alkalmazott eljárásmódokat veszik át*

v * » * o «

Bár a kérdőív-, napló-., intarvju-módszer a kérdés közvetlen meg* 
közelítését teszi lehetné, s a vizsgálódás tárgyául szolgáló kutató- 
tudósokra vonatkozóan egész sor értesülés megszerzéséhez nyit utat, 
mégsem lehet soha teljesen mentes a megkérdezett személy szubjektív 
véleményétől, illetve azoktól a hibalehetősegektől, amelyek a szubjek
tív vizsgálódásokkal együttjárnak® Ennek kockázatát a lehető legnagyobb 
mértékben úgy küszöbölhetjük ki, ha biztosítjuk, hogy a megkérdezett 
személyek valamennyien csak egyféleképpen érthetik a feltett kérdése
ket s ezért a rájuk adott válaszok is összehasonlíthatók lesznek* A 
hivatkozások Ssszeszámlálása viszont nem ad választ arra a kérdésre,mi
képpen jut a kutatótudós a tárgyával kapcsolatos adatokra* Széniéiül 
még az oíyan területeken is, ahol ez az eljárás feleletet keres erre a 
kérdésre is, <,zt azzal a kéteaértékö feltételezéssel teszi, hegy a ku
tat ót uő ős közzétett munkájában mindazokra a munkákra hivatkozik,amelyek 
kutatása tárgyával kapcsolatban állnak én hogy'egy olyanra sem történik 
utalás, amelyik ne állna kapcsolatban az adott kérdéssel. Senki ne fog
jon hozzá a hivatkozásokat számláló módszernek alkalmazásához addig,

n ,
amig az- ellene felhozott érveket Brodoríok tanulmányában el nem olvasta. 
Módszertani tanulmányok segítségével bőséges lehetőségünk nyílik ezen 
a területen további vizsgálódások folytatására.

A kérdőívet-, naplót-, intervjut alkalmazó módszer s a hivatkozá
sokat számláló módszer legsúlyosabb hátrányé abban rejlik, hogy mind
kettő a forr ágírodslom keresésének és felhasználásának szokásos módját 
állapítja meg, mintegy föltételezve, hogy az e téren kialakult gyakor
lat jó, az a gyakorlat a jövőben is ilyen marad és hogy ilymódon .a 
könyvtári személyzet eredményes működésének alapjául szolgálhat. Ezek 
az eljárások, au eredményeikből levont következtetésekkel s az ezekre 
a következtetésekre alapított tevékenységekkel ciraulus vitiosus-t al-

•'* Brodériók, Estelié; "Fiziológiai folyóiratok kiválogatása". = Hédi- 
ual Library .nasooiation Bulletin, XiQf.II. /1?42/, 479-483*lap.
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kotnak. Ebből csak agy tudunk szabadulni, ha un. "eljárás-vizsgálat- 
bői kiinduló" kutatómódszer technikájához folyamodunk* Ennek az eljá
rásmódnak alkalmazásakor "a tevékenységet... az általa kitűzött célok 
ás az elért eredmények szempontjából vizsgáljuk, s kutató eljárásunk 
részletes kialakítását addigra halasztjuk, amig a kitűzött célokat és 
az- elért eredményeket tökéletesen meg nem értettük. Ha ezekkel már 
tisztában vagyunk, akkor a már meglevő módszereket abból a szempontból 
tudjuk elbírálni, milyen értékkel bírnak a kitűzött célok elérése, te
kintetében, s mennyiben tudják a kívánt eredményeket biztosítani. A 
meglevő módszerek helyett gyakran kínálkoznak más, uj módszerek, - de 
ezeket is megint csak a célok és a kívánt eredmények szemszögéből sza
bad elbírálnunk.Ha ezzel az "eljárás-vizsgálatból kiinduló" mód
szerrel vizsgáljuk a forrásirodalom felkutatási módjának kérdését, 
akkor olyan kutató-eljárásokat alakíthatunk ki, amelyek alaposabbak, 
nagyobb eredménnyel járnak és kevesebb időbe kerülnek, mint a most 
használaton módszerek. Az előbbiek során felvetettük a kérdést, vajon 
szükség van-e arra, hogy találomra kutassanak a szükséges forrásanyag 
után, - mórt az általános felfogás szerint ezt az eljárást széles kör
ben alkalmazzák a humán tudományok és a társadalomtudományok területén. 
Erre a kérdésre - legalábbis részben - választ kaphatunk a humán tudo
mányok és a társadalomtudomány különféle ágaiban található bibliográ
fiai forrásmüvek alaposan átgondolt és gondosan végrehajtott kiértéke
lése utján, amint erre jó példát nyújt Swank doktori disszertációja.^ 
Az ilyenfajta kérdésekkel foglalkozó egyetemi hallgatók figyelmét Kent, 
Berry, Luehrs és Perry tájékoztatást nyújtó rendszerek kiértékelésére 
vonatkozó kiiünő cikkeire is felhívjuk. “C//
ti — —  -----
‘ Ridenrur, Louis N.: "Bibliográfia a természettudományok korában," 
/ürbana, Univ. of Illinois Press, 1951/- %

9 /' Swank, Raynard: "Az angol irodalom területén folyó kutatómunka 
könyvtári anyagának megszervezés^’. = Library Quarterly, XV./1945/, 
49-74.lap.

Xo/ ,‘ Allén Kent, M. M. Berry, F. U. Luehrs és J. W, Perry: "Az irodalom-
kutatás gépesítése. VIII. üperational eriteria fór designing infor- 
aational retrieval system." = American Documentation, VI./1955/, 
93-101»lap»
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Köztudomású dolog, hogy különleges problémák megoldását gyakran 
nem is sejtett oldalról kapjuk mag, esetleg olyan diszciplína r észé
ről, amely a szóbanforgő tárgykörrel csak távoli kapcsolatban áll.Ha 
a forrásirodaiam felkutatásának problémájával kapcsolatban gyümölcsöző 
gondolatokra kívánunk jutni, akkor nem azabad figyelmen kívül hagynunk 
a pszichológia területét, különösen azokat a tanulmányokat, amelyek a 
kutatás pszichológiai tényezőivel foglalkoznak, s azokat a munkákat, 
amelyeknek tárgya az emberi agy szervezete és mechanizmusa* Az utóbbi 
tárggyal kapcsolatban újabban igen sok uj megállapítás történt az 
elektromos agyvelőgráf használata r é v é n . É r d e m e s  ezzel kapcsolat
ban az elektromos számológép szerkezetének elvét is megismerni, nem
csak azért, hogy felmérjük értékét a tájékaaódás-nyujtás szempontjá
ból, hanem azért is, hogy általában megérthessük, milyen uton-módo& 
tárolhatók az adatok, és miképpen lehet ezeket uj alakban kombinálni*

« The Library Quarterly, 1956. l.sz* 4l-5l»l*P.

■“ ' Willian (írey Walter: wAs élő agyvelS,*/Hew York, W. W#í Norton,- 
2-955/1 John S. Pfeiffsrs *Az imberi agy" /New Yorkl> Harper & 
Bros,, 1955/.
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S Z E M L E

AZ ALBÁN BIBLIOGRÁFIÁRÓL ÉS AZ ALBÁN NEMZETI KÖNYVTÁR

MUNKÁSSÁGÁRÓL

Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a felszabadulásig az albán nemzeti 
bibliográfia gondozásával keveset törődtek. Tulajdonképpeni bibliográ
fiánk mindössze 15 volt; ezenkívül azonban sok albán nyelvű és albán 
vonatkozású anyag és dokumentum volt található a Balkánról szóló bib^ 
li©gráfiákban, ill* az általános bibliográfiai munkákban. Albán bib
liográfiák összeállítását tulajdonképpen olyan külföldiek kezdték meg, 
akik gazdasági vagy politikai célból jöttek az országba.

Az Albánia iránti érdeklődés a XIX.század végén tovább fokozódott; 
és ebben az időben kezdett szaporodni a kiadott bibliográfiai munkák 
száma is. A kedvező földrajzi helyzet, az ország természeti gazdagsá
ga, a kereskedelem fejlettsége és az uj gyarmatok szerzésére és kizsák
mányolására irányuló törekvés nagymértékben növelte az európai Nyugat 
érdeklődését Albánia iránt. A XX.század elején több archeológiái, nép
rajzi, geológiai, földrajzi, történelmi stb. mü jelent meg Albániáról,
A bibliográfiai jellegű müvek keletkezése szintén erre az időszakra 
esik.

A külföldiek által az ország felszabadításáig készített bibliográ
fiai munkák áttekintése után megállapíthatjuk, hogy ezek a müvek nem 
teljesek. Vonatkozik ez elsősorban azokra a munkákra, amelyek Albániá
val foglalkoznak. Az ismertebb bibliográfiák 1-2 ezer címadatot tartal
maznak, mig a kevésbé ismert bibliográfiák - nem szólva a folyóiratok
ban és a hírlapokban közölt cikkekről - néhány ezer müvet ölelnek fel. 
Jelentősebb albán vonatkozású müvek csak kevés külföldi könyvtárban 
találhatók. Még azokban a könyvtárakban is kevés az albán anyag, ame
lyek a Balkán problémáira vonatkozó anyagot gyűjtik. Érthető tehát, 
hogy az albán bibliográfusoknak nem áll módjukban áttanulmányozni a 
teljes anyagot. Ezenkívül azt is tekintetbe kell vennünk, hogy az al-
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bán bibliográfusoknak nem állnak rendelkezésére azok a könyvek és hir- 
l>~r>k, /száruk eléri a néhány ezret/ amelyek az albán állam 1912-ben 
történő alapítása után jelentek meg Albániában, mert az akkori társa
dalom nem tanúsított megfelelő érdeklődést a kultúra iránt#

A felszabadulás előtt megjelent bibliográfiákat tartalmuk szerint 
két csoportra oszthatjuk: általános bibliográfiákra és szakbibliográ
fiákra. Ez a tagolás azonban nem mindenütt lehetséges és nem is pontos.

A legnevesebb albán bibliográfiák a következők:.'
UAYER, G.: Albanesische Blbliographia, amely az Etymologisches 

Wörterbuch dér albanesischen Sprache /Strassburg, Kari 37. Trübner, 
I89I./ cimü munka függelékeként jelent meg. Ez a bibliográfia mintegy 
200 cimet tartalmaz, főleg a nyelvtudomány, a folklór, az irodalom, az 
etnográfia stb. területéről, Az említett munkában szereplő adatok nem 
mindig teljesek és pontosak.

ÍIMEK, F..és PEKUEZI, G.: Albanesische Bibliographie, Wien, 
Selbstverlag d. Vereines "Dija”, 1909. Tartalma: kb. 2.000 címadat a 
legkülönfélébb albán müvekről, teljes bibliográfiai címleírással és 
egy-egy mü rövid tartalmának ismertetésével. A müveket betűrendben köz
ük#

LEGRAND, E#: Bibliographie albanaise. - Descriptíon raisonnée des 
ouvrages publiés eb albanais ou relatíve a l’Albanie du quinzi|me siecle 
a l'année 1900.Oeuvre postbume complété et publié pár H. Guys. Paris,
E. Valter, 1912. Tartalma: 742, időrendben felsorolt mü; minden műhöz 
teljes és pontos bibliográfiai címleírást, illetve tartalomismertetést 
ad. Az ebbe a műbe felvett munkák száma korlátozott ugyan, mégis ez az 
albán bibliográfia összeállításának alapja.

PEP3RS3N, K»: Albanesische ([Bibliographie}, I909-I9I2.. Separat- 
Abdruck au? Bd. XIII. des Romeniscben labresbericbts. Erlángén, Jung u. 
Sohn, 1914./ Pedersen müve röyid áttekintést ad az 1909-1912 évben meg
jelent albán bibliográfiákról. A mü csak a szerzők nevét és a müvek ci
nét tartalmazza; annotációt nem ad.

N0PGSA, Er.: Az Albániáról szóló legújabb irodalom. Budapest, 
Hornyánszky Viktor könyvnyomdájából, 1918. Tartalma: 300 mü,. betűrend
ben. Az egyes müvek annotációja mindig rövid, a lapokból átvett anyag 
azonban rém rir.dig pontos*



JOKL, N.: Albanlsche [BibliographieJ részletekben jelent meg az 
Indogermanisehe Jahrbiicher 1917-1939•évfolyamában. A szőbanforgő bib
liográfia az ebben az időszakban.közreadott albán nyelvű éa Albániá
ról szőlő könyvtermést öleli fel. Összesen mintegy 2.5OO kötetet tar
talmaz, teljes bibliográfiai címleírással. Igen finom tartalmi elem
zéseket rá., nagyon értékes kritikai míg jegyzése kát tesz és fejtegeté
seket közöl Albánia lörténetahez és nyelvproblémáihoz. Jokl bibliográ
fiája főleg nyelvi vonatkozású müvekkel foglalkozik, de a mü elején 
általános, érdekes történeti ás etnográfiai anyagot is közöl; Legrand 
müveivel együtt az albán bibliográfia alapkövének tekinthető. löki 
bibliográfiáját 1940-től kezdve az Indogermanische Jahrbücher-ben 
Tagliavini 0. folytatta.

KERSOPOCTLCS, J. G.: Bibliographie... Albanie - Onvrages et ay- 
tioles de revues parus de 1555 a 1934. Athenes, Edit. Fiama, 1934. 
Extráit de la Revue dea Bale&ns. Tartalma: mintegy 1.000 címadat. A 
címleírások francia nyelvűek; a müvek sorrendje a szerzők nevének be
tűrendjét követi. A bibliográfiai címleírás teljes'; a mü olykor össze
foglaló tartalmat is ad. - ...

PETROTTÁ, G.: Saggio dl bibliográfia albanese 1500-1930. Palermo, 
Tip. Pontificia, 1931* Ez a bibliográfia kb. 1.000, betűrendbe sorolt 
müvet tartalmaz; a munkák címleírása azonban nem teljes és a hírlapok
ból vett híranyag nem mindig kielégítő.

GtJYS, H. j Bibliographie albanaise.Desoription raisonnée des ouv- 
ragep publlés eh albanais & l'Albanie de 1909 a 1910. Tirana, K.Luarasi 
1938. Legrand munkájának kiegészítése. Tartalma: 256 albán nyelvű ill. 
Albániáról szóló, 1900 és 1910 közt megjelent mü, betűrendbe sorolva.
A bibliográfiai címleírás teljes, annotált. Guys mindenkor Legrand 
nyomdokain halad.

Kisebb bibliográfiák:
KALOGEROHJLOS, D. P, í Blbllographlke symhole eia tax peri Albanios 

1721-1929. Athenal, 1929* A mü mintegy 2ÖO címadatot tartalmaz; COSTA,P
Blfcliographia albanese, 1941. Tirana, Dietaptor 1942, mely kb. 540 mü
vet, illetve cikket tartalmas* SATADUTJÖT, !♦: Bitlíographie balkanique, 
1920-1938. Paris, 1931-1959* 4 résaből áll, s albán vonatkozásokat ma
tat.
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A már említett művelten kívül értékes bibliográfiai jegyzetek ta
lálhatók a következő korabeli hírlapokban és folyóiratokban: Albánia 
%
a Bruxelles, Dituria,’ Eperotika Krónika, Rivista D*Albánia,, Arkviza 
Albánéscu Stermu stb.

A kevésbé ismert s csupán egyetlen problémával foglalkozó bib
liográfiák közül - Toki müvén kivül - figyelemreméltóak a következek: 

FETROVTTCE, G. íf.: Scanderbeg /Georgea Castriota/ - Essai de
bibliograohie raisonnée. Ouvrages sur Scanderbeg écrits en langues%
franpaise, anglaise, allemande, latiné, italienne, espagnole, portu- 
gaise, auedoise et grecque et publiés depuis l*invention de l*impri- 
merie jusqu* á nos jours. Paris, E. Leroux 1881. Müve 200 történelmi 
és irodalmi munkát foglal magában az albán nép hőséről,.Szkanderbég- 
ről...

VLORA, Xs. K.: Saggio di bibliográfia geografica deli* Albánia. 
Bari, A. Cresati, 1939* Ez a bibliográfia kb. 800, fizikai földrajz
ról, népekről, utazásokról stb. szóló könyvet ölel fel....

A felszabadulás után a bibliográfiák ügye. az albán bibliográfu
sok és művelődésügyi intézmények figyelmének középpontjába került. 
Megkezdte az előkészületeket a Nemzeti Könyvtár is; ennek az intéz
ménynek közreműködése nélkül ma már tudományos albán bibliográfia el 
sem képzelhető. A könyvtár áltBl végzett előkészítő munka a következő 
területekre terjed ki:

1/ Albán könyvek gyűjtése, a meglévő állomány kiegészítése, füg
getlenül attól, hogy az egyes müvek melyik országban, mikor jelentek 
meg; az ilyen könyvek száma ezrekre megy.

2/ Albán nyelvű hirlapok és folyóiratok gyűjtése és kiegészítése 
a XIX.század második felétől a mai napig; ez az anyag kiterjed az 
Albániában, vagy azokon a területeken megjelent periodikákra, ahol 
albán kisebbség él.

3/ Azoknak a müveknek a gyűjtése, amelyeket Albániában irtak, 
illetve amelyek Albániára vonatkoznak, függetlenül attól, milyen nyel 
ven, milyen országban és mikor jelentek meg; ezeknek a munkáknak a 
száma többezer kötet.

A fenti pontokban felsorolt anyagot a Nemzeti Könyvtár teljes



erővel gyűjti. Ez az anyag a tudományos bibliográfiai munka alapjává 
vált. Az Albán Nemzeti Könyvtár albanológlai éa balkanológlai osztá
lyának állománya mintegy l^.OOO kötet és felöleli a közvetlenül vagy 
közvetve Albániáról szóló valamennyi fontosabb történelmi, földrajzi, 
geológiai, etnográfiai, archeológiái, irodalmi éa egyéb forrásokat. 
Ehhez az anyaghoz csatlakozik az "Albán Könyv" elnevezésű gyűjtemény, 
amely az albán nyelvű könyveket foglalja magában, a legrégibb időktől 
kezdve a mai napig; ide tartozik az albán nyelven megjelent hírlapok 
archívuma, ugyancsak a legrégibb idődig visszamenőleg. A szóbanforgő 
gyűjtemény szinte teljesnek mondható. Az állomány mintegy 20.000 köte 
tét tesz ki.

Az Albán Nemzeti Könyvtár gyűjteményéhez hasonló értékű gyűjte
ménye egyetlen más albán könyvtárnak sincs. A Nemzeti Könyvtár gyüjte 
ményel nap mint nap újabb müvekkel gazdagodnak; a művelődési intézmé
nyek minden erejükkel arra törekednek, hogy a Nemzeti Könyvtár gyüjte 
ményei mind teljesebbé váljanak.

-  6á < *

1947-től, vagyis a Nemzeti Könyvtár megnyitásának évétől kezdve, 
az osztályok a legsürgősebb feladatnak a bibliográfiai gyűjtemények 
feldolgozását tekintették. Ezért a Nemzeti Könyvtár saját gyűjteménye 
it betűrendben, szakrendben és a megjelenés helye szempontjából is 
feldolgozta, hogy a könyv- és egyéb gyűjteményeit minél gyorsabban a 
szakemberek rendelkezésére bocsáthassa. A természettudományi osztály 
elkészítette az Albániáról szóló tudományos könyvek nagy katalógusát. 
A nyelv és irodalomtudományi osztály az irodalomról és a folklórról 
szóló könyvek terjedelmes bibliográfiáját állította össze. Ennek az 
utóbbi osztálynak munkakörébe még a következő bibliográfiai munkák 
tartoznak: 1/ Az albán nyelvre fordított idegennyelvü irodalom bib
liográfiája. Ez a bibliográfia összesen mintegy lOű, idegen nyelvről 
albán nyelvre fordított és könyvalakban, vagy hírlapokban ill. folyó
iratokban albán nyelven is megjelent irodalmü mű /költészet, próza 
stb./ címadatait tartalmazza. 2/ Etnográfiai irodalom, mely mintegy 
1200, az albán fiiklórral és etnográfiával foglalkozó és különböző 
nyelveken irt munkát tartalmaz.

Hog kell említenünk, hogy az Albán Nemzeti Könyvtárban összegyüj



tött modern anyag mennyisége nagymértékben meghaladja a régi munkák 
számát; ezért az albán bibliográfiát újból át kell dolgozni. A nyelv 
és irodalomtudományi osztály már hozzálátott Legrand bibliográfiájának 
kiegészítéséhez. Az intézet munkatársai még a következő feladatokon 
dolgoznak:

1/ A régi irodalom albán bibliográfiája. Dhimlter Shuterigi volt 
az első, aki összegyűjtötte az 1555-től, 1885-ig megjelent albán mun
kákat...

2/ 1946-ban Jup Kastrati áttekintést adott ki azokról az albán 
bibliográfiákról, melyek a drámairodalommal és a hírlapirodalommal fog
lalkoznak. Ezenkívül a Nándori cimü folyóiratban /I945. 7-12.az. és 1955 
l.sz./ ugyanez a szerző áttekintést közöl az albán bibliográfiai munka 
terméséről a felszabadulástól /1944. nov. 29-től/ napjainkig.

A Nemzeti Könyvtár egyes osztályai által kiadott munkák jó kezde
tet jelentenek; alapul szolgálhatnak az összefoglaló általános albán 
bibliográfia elkészítéséhez. A bibliográfiai munkálatok központosítása, 
a müvek címleírásának és feldolgozásának egységesítése, s a gyűjtemé
nyek szabványosítása és hibamentessé tétele végett a Nemzeti Könyvtár 
kebelén 1953-ban bibliográfiai osztály létesült. Ez az osztály fokoza
tosan átvette a tudományos intézet által addig folytatott bibliográfiai 
tevékenységet. A munka befejezés előtt áll,

A Tiranában székelő Nemzeti Könyvtár, mely munkájában felhasználja 
a szovjet tapasztalatokat, az eddigi bibliográfiai munkákban észlelhető 
hiányosságok kiküszöbölése végett, uj tudományos módszerek alkalmazásá
val látott hozzá katalógusainak átdolgozásához. A könyvtár uj gyűjte
ményeinek állandó gyarapodásával párhuzamosan a tudományos dolgozók 
igényei is növekednek. Ezért szükségessé vált a gyűjtemények és a kata
lógusok ellenőrzése és a müvek újból való osztályozása, hogy ez az anyag 
Így mindjobban megfelelhessen az intézetet felkereső olvasók igényeinek. 
A Nemzeti Könyvtár 1952-ben megszerezte a szovjet könyvtárakban használt 
betűrendbe sorolási szabályokat, továbbá a szakrendi osztályozásra vo
natkozó utasításokat stb. A könyvtár belső feldolgozó munkája ugyancsak 
a szovjet tapasztalatok szerint történik; Így sok esetben teljesen uj' 
katalógus készítésére került sor. A Nemzeti Könyvtár most azon dolgozik, 
hogy az intézet, illetve a könyvtár által feldolgozott anyagot egyetlen 
osztályban összpontosítsa.
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- A Nemzeti Könyvtár irányítása alatt a következő bibliográfiai 
munkák folynak:

1/ Kirlapcikkek katalógusa, amely felöleli ez 1944 november óta 
megjelent fontosabb cikkek adatait /szerzőt, cimet, tárgyat/. 
Ezekben a cikkekben Albánia életének legfontosabb problémái 
tükröződnek.

2/ Az albán könyvek bibliográfiája, mely gyűjtemény formájában 
fog megjelenni. Ez a munka pontos és elemző tartalomismerte
tést ad mindazokról a könyvekről, amelyek 1955 óta jelentek 
meg Albániában. A mintegy 5.000 szerzőt és címadatot tartalma
zó ideiglenes gyűjtemény párhuzamosan nő az újonnan megjelent 
könyvek számával.

3/ Magától értetődik, hogy az általános albán bibliográfia kidol
gozása hosszadalmas és fárasztó munkát igényel. Ennek ellené
re azonban már újból megkezdték az egyes gyűjtemények feldol
gozását, - az albanológiai és balkanológiai osztályon pedig 
már részletesen elemzik mindazokat a könyveket, amelyek köz
vetlenül vagy közvetve Albániát érintik. Feldolgozzák mindazo
kat a külföldi hírlapokban megjelent cikkeket is, amelyek az
elmúlt század közepe óta láttak napvilágot. A hirlapcikkek

\bibliográfiájának gyűjteménye, mely kizárólag csak albanolő- 
glával foglalkozik, több mint I5.OOO szerzőt és címadatot ölel 
fel és folyamatosan gyarapszik.

Mint a fentiekből láthattuk, a felszabadulás óta eltelt rövid idő 
alatt jó előkészületi munka folyt a bibliográfia terén. Az albán bib
liográfusok csakhamar kiadják a teljes és pontos nemzeti bibliográfiát; 
ez a munka egyrészt alapul fog szolgálni az Albániára vonatkozó legkü
lönfélébb kérdések alaposabb tanulmányozásához, másrészt feltárja majd 
a Nemzeti Könyvtár állományának gazdagságát.

= Kniznica, 1956* 2.az. 60-64.lap.
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