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KÜLFÖLDI  L A P S Z E M L E
K i a d j a

az Országos Széchényi Könyvtár r
és

a Magyar Szovjat Társaság Könyvtártudományi Szakosztálya ,

1. évfolyam 2* szám 1955* február

AZ EGYSÉGES QITASŐE KÖNY¥- ÉS CIKK-KATALÓGUSRÓL, SZÓLÓ VITA
Szerkesztőségi cikk.

A bibliográfiai tájékoztatás segédeszközeiről, a tömegfcönyvtári 
katalógusok és kartotékok felépítési elveiről megindult vita rendkí
vül élénk érdeklődést yáltot* ki a könyvtárosok és bibliográfusok kö
zött. Azt mutatja ez, liogy a Bibliotekar* , / és Szovetszkaja Biblio- 
grafija 2/ hasábjain felvetett kérdések fontosak és időszerűek*

Ugyanekkor azonban szóvá kell tennünk a vita két főfogyatékossá- 
' Sát *. VLevin és 0. Korsunov az egységes könyv és cikk—katalógus kérdé
sét anélkül vetették fel, hogy a különféle könyvtártípusok sajátságai
ra tekintettel lettek volna. Pedig a kérdés további vizsgálata és 
konkretizálása során kiderülj hogy megoldása nemcsak a különféle könyv
tártApusoknál, ds az egyes könyvtárakban is különböző kell, hogy legy®su 
Ebben a cikkben az olyan nagy tömegkönyvtárak /köztársasági, határterü
leti, területi és nagy városi könyvtárak/ szemszögéből tárgyaljuk ®. kér
dést, ahol önálló bibliográfiai és feldolgozó osztály működik elegendő 
számú képzett könyvtárossal. A kisebb tömegkönyvtárakbaa /járási » **?»- 
ségi könyvtárakban/ a reális munkafeltételek olyanok, hogy az egységes 
olvasói könyv- én folyóiratcikk-katalógus felállításáról még nem Idő
szerű beszélaünko -
17™— ----- -

Bibliotekar*, 1953* 5-6., 10*, 1 1*, 1954* X*ez0

Szovetszkaja Bibliografija 1953* 1/34/ és 2/35/ sss*
2 /
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Mutassunk rá a vita másik fogyatékosa ágára« A vita számos részt
vevője figyelmét arra a kérdésre összpontositottas melyik osztály 
állítsa fel az olvasói szakkatalógust * vagyis a szervezési kérdésre® 
így azután a főkérdés - a tartalom és a szerkezet kérdése - háttérbe 
szorult® Ráadásul L® Levin "A szakkatalógus mint a könyvek ajánlásé*. • 
nak eszköze” o® cikkében - ami a vitát a Bibliotekar* hasábjain kivát 
tóttá - számos részletkérdéssel is foglalkozott® Ennek következtében a 
vita több résztvevője másodrendű kérdésekről /az "osztályozás" és 
“rendszerezés® kifejezések jelentéséről,, a kartonok szakokon belüli 
logikus rendjéről,, stbo/ vitatkoztak Levín elvtárssal* és a főkérdést 
csak mellékesen érintették®

A vita középponti kérdése az* hogy mit tartalmazzon az olvasók 
bibliográfiai tájékoztatásának segédeszköze® a katalógus és főként* 
hogy a szakkatalógus egységes könyv- és folyóirateikk-katalőga® legyen-**®

A Bibliotekar®-ban közölt négy cikk szerzője /G® Kasiria* t^Solte- 
aok, Ja® Hanlnszon, Sz0 Manevlcs és M® Alekszeeva/ a könyv és cikk- 
katalógusok összeolvasztása mellett foglaltak állást0 G® Easirin azt 
véli* hogy egyesítésük célszerű a kisebb /városi, járási* községi/ tö
megkönyvtárakban* viszont kevésbé alkalmas a nagyokban /a területi és 
határterületi könyvtárakban/® Két másik cikk szerzői /Z® Ambarcumjan,
N, Birkina és E® Derman/ ellenzik a javaslatot® N® Birklna és E® Daman 
nem tartják kizártnak az egységes katalógus lehetőségét* de úgy gondol
ják* hogy a kérdést* amit L„ Levin felvetett, "nem alapozta meg kellő- 
képpea és részleteiben nem gondolta át”®

A Szovstszkaja BibliografiJa két cikkének szerzői /A® Ilíiua és 
T® Funtlkova/ az egységes katalógus hivei, viszont egy szerző /V® Ki- 
szeleva/ellene foglal állást*

A vitacikkekből azt a következtetést vonhatjuk le* hogy igen bo
nyolult probléma* mint lehetne megszüntetni a könyvek és a folyóirat
cikkek nyilvántartásának kettőségét® Bár a könyv és a folyóiratcikk kö
zött elvi különbség nincsen* mind a kettő csak különböző formája « gon
dolatok közzétételének* mégis van néhány olyan sajátos vonásuk* amit 
nem hagyhatunk figyelmen kívül®

Mindent összevéve a könyvek és folyóiratcikkek címleírásainak 
egyesítése egyetlen katalógusban előnyös helyzetet teremt* és vitatha
tatlanul hozzájárulhat az olvasó kiszolgálásának megjavításához® A kér
désnek ezt az oldalát számos gyakorló könyvtáros hangsúlyozza /M® Boi®- 
sonok* Ja® Hanlnszon* Sz® Manevlcs és M® Alekszeeva a BlbliotekarVban, 
A® Il*ina a Szovetszkaja Bibliografija-ban/®

Elismerjük* hogy ha meg akarjuk teremteni a könyvek és folyóirat- 
cikkek egységes szakkatalógusát* számos komoly nehézség merül fel® 
Ilyenek? a folyóiratcikkek kiválogatása és osztályozása* az elavult 
anyag kiemelése stbo Persze ezeket a nehézségeket el lehet hárítani* 
és ezért helytelen lenne az egységes bibliográfiai tájékoztató appará
tus megteremtésének gondolatát feltétlenül elutasítani®

Tekintsük át az egységes olvasói könyv- és folyóiratcikk-kataló
gus ellen felhozott érveket®



A Bibllotekar9-ban Z* Asibarcumjan valamint N* Birkina és Xo Dexman 
hoztak fel Ilyen érceketo

Z* Ambareumjaa az egységes könyv- és folyóiratcikk-katalógus meg
teremtésének akadályát abban látja, hogy az a temérdek folyóiratcikk 
miatt nehézkes lesz , és ez a tény "az általános iskolai** valamint kö
zépiskolai végzettségű olvasó számára komoly nehézséget fog okozni a 
katalógus használatánál* N* Birkina és E* Derman szintén a katalógus 
"hihetetlen felduzzadásáról", beszélnek, ami a szakkatalógus és a folyó
iratcikk-katalógus egyesítésének következménye lenne*

Amikor ezeket az érveiket felsorolják9 az említett szerzők ~ nem 
tudni miért - azt hiszik, hogy az S'sszes folyóiratcikkek céduláinak 
az olvasói szakkatalógus cédulái közé kell kerülnie válogatás nélkül* 
Ambargumjan elrettentő számot említs az Összszövetségi Eöayvkamara 
évente 45.000 folyóiratcikkről ill* könyvismertetésről ad ki nyomtatott 
kátalóguslapot, - pedig nyilvánvalóan olvasói szakkatalógusról van szó, 
ahol sem a könyvek , még kevésbé a folyóiratcikkek nem szerepelhetnek 
teljes számban* Nyilvánvaló,, hogy a "felduzzadás", veszélye nem fenye
geti ezt a katalógusig viszont el kell ismernünk, hogy az anyag, és fő
ként a folyóiratcikkek kiválogatásának helyes és konkrét irányelvéinek 
megállapítása igen-igen bonyolult^ feladat, amit sem elméletben, sem 
gyakorlatban nem sikerült kielégítő módon megoldani* Nem vitás, hogy e 
kérdés megoldása nélkül az olvasói katalógusok és kartotékok a szüksé
ges minőségi színvonalat el nem érhetik és következésképp a bibliográ
fiai tájékoztatás egységes segédeszközét sem lehet létrehozni*

Ha figyelembe vesszük, hogy számos nagy tömegkönyvtarban a cikk- 
katalógusnak szolgálati Jellege van, s hogy ezeknek a könyvtáraknak 
előbb vagy utóbb hozzá kell látniuk önálló olvasói cikk-katalógus vagy 
epedig egyesitett könyv- és cikk-katalógus felállításához, el kell ismer 
nünk, hogy a cikkek kiválogatási elveinek kérdése agyre időszerűbb és 
megoldást követel*

Az az ellenvetés, hogy az egységes katalógus nehézséget Jelent az 
olvasó számára, alaptalannak tekinthető, hiszen eddig az olvasóknak, 
de még a könyvtárosoknak is épp a könyvek és folyóiratcikkek formális 
különválasztása okozott nehézséget, /ezt egyébként a vita majd minden 
résztvevője szóvá teszi!/.

Nem érthetünk egyet teljes mértékben Ambareumjannak azzal a véle
ményével, hogy a folyóiratcikk a könyvhöz hasonlítva sajátos jellegű, 
"mintegy a könyvek kiegészítésére szolgál, csak a jólképzett olvasók 
számára jelentős"* Amennyiben ez a megállapítás helyes, csak bizonyos 
tudományos- és szakfolyóiratokban közölt cikkekre érvényes. Éppúgy, 
mint ahogy a könyveket különféle olvasőkategériák számára Írják, a 
cikkek is különböző felkészültséget igényelhetnek*

Nem lehet persze tagadni, hogy időszerűsége és napi Jelentősége 
miatt számos cikk hamarabbxavul el, mint a könyvek* A cikkek és köny
vek különböző jellege azonban nem oly^n jelentős, hogy komoly érvként 3
3' Bibliotéka*-®. 1953c 10*, 1 1 .sz*
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szerepelhetne azzal a javaslattal szemben, hogy a könyveket és folyó
iratcikkeket egységes, katalógus keretén belül ajánljuk*

A másik ellenérv, ami a vita során felmerült, Így fogalmazható! 
a bibliográfiai tájékoztatás apparátusának összeolvasztásával megnehe
zül az elévült anyag kiemelése* Mint tudjuk, az olvasói szakkatalógus
ból a betűrendes katalógus segítségével emelik ki az elavult müvek cím
leírásait. Ezzel kapcsolatban N. Birkina és E. Derman felvetik a kér
dést! "Vájjon nem kell-e 'tehát felállítanunk a betűrendes cikk-katalógust is?" *

Igen, természetesen szükség van az elemzó címleírások betűrendes 
katalógusára* Egyetértünk A* Il’inával, aki a Szovetszkaja Bibliografi- 
ja-ban megjelent cikkében ezt Írja! "Az állandó katalógusok és kartoté
kok tartalmának ellenőrzése nehéz dolog. De szükség van rá, hogy a biblio
gráfiai tájékoztató munka magas eszmei-politikai színvonalát biztosít
suk."4/

Nehéz dolog, de nem annyira, nem olyan legyőzhetetlen akadály, mint 
amilyennek ti* Birkina és E. Derman gondolják*

Egyébként még ha a katalógusba korlátozott mértékben vesszük is fel 
az időszaki sajtó termékeit /amit egyébként mindenki természetesnek tart, 
s amit az összeállításról szóló utasítás is kimond/, akkor is szükség 
van az analitikus címleírások betűrendes katalógusára, mert nélküle az 
elavult anyag kiemelése rendkívül megnehezül* Számos könyvtárban van 
ilyen katalógus! pl. a Tatár ASzSzK Köztársaság Lenin Könyvtárában, a 
krimi terület könyvtárában, stb* így tehát nem arról van sző, hogy vala
miféle uj ellenőrző kartotékot kell létesíteni a bibliográfiai tájékoz
tatás apparátusán belül, hanem csak arról,"logy egy már meglévő kartotékot 
kell kibővíteni. N. Birkina és E. Derman még arról is megfeledkeznek, 
hogy az önálló folyóiratcikk-katalógusból éppoly nehéz eltávolítani az 
elavult anyagot, mint az egységes olvasói katalógusból. Ráadásul kényel
mesebb ezt a munkát egy egységes apparátuson belül végrehajtani, mert 
itt az egyes témák irodalma /könyvek és cikkek/ együtt vannak, a könyv
táros egyszerre áttekintheti, és az elavulás tényét, az egyes művé* 
közötti kapcsolatot teljes egészében és helyesen ismerheti fel*

Komoly akadály a bibliográfiai tájékoztató apparátus összeolvasz
tásának utján az egységes szovjet osztályozási rendszer hiánya* Kiadá
sa biztos alap lehetne a könyv- és cikk-katalógus megteremtése számára*

A folyóiratcikkek osztályozása nagy nehézséget jelent a szakkataló
gusban való jelenlegi /kisebb mérvű/ beiktatása terén is. A nehézséget 
az okozza, hogy a könyvek nyomtatott kstalőguslapjain - az ETO más-más 
változata alapján - eltérő szakjelzeteket használ a Lenin Könyvtár és az 
Összszövetségi Könyvkamara és ismét másképp szakozzák a folyóiratcikkeket 
/a nemzeti bibliográfia táblázatai alapján/* 1954 közepe óta az ősazszö- 
vetségi Könyvkamara - a jelen jelzetelési rendszer kiegészítése gyanánt -
*/ ii®iBafA*A«s Az olvasói katalógusok és a bibliográfiai kartotékok

összeolvasztása* » Szovetszkajabibliografija, 1953. 2/35/.az* 39»lap.
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alkalmazni taedt* a * -Járási könyvtárak katalógusának” Jelzeteit. Rövi
desen e katalógus Jelzeteivel fogják ellátni a"nyomtatott folyóirateikk- 
kártyákat is. Éz megkönnyíti a folyélratcikkek osztályozását az olvasói 
szakkatalógus számára, és egyúttal elhárítja azt a komoly nehézséget, 
ami ® sikkek széleaebbkfrü felvételének eddig útját állta.

Éles visszatetszést váltott ki a vita legtöbb résztvevőjénél az 
a javaslat, hogy az olvasói szakkatalógust a tájékoztató és bibliográ
fiai osztály gondozza, valamint a különösen L. Levin és 0. Korszunov 
elkkelből klosendülő törekvés, hogy a bibliográfusokat, mint képzettebb 
dolgozókat szembeállítsa a feldolgozó osztály dolgáéÓival, mint kevésbé 
képzett könyvtárosokkal. Ez a szembeállítás helytelen, minden alapot 
nélkülöz. A nagy tömegkönyvtárak féldolgozó osztályán éppoly képzett 
könyvtárosok dolgoznak, mint a bibliográfiai osztályon. Tanulmányaikat 
ugyanazon a főiskolán végezték. Szakmai és általános műveltségi színvo
nalul teljesen azonos, tehát mindkét osztály eredményesen kezelheti az 
olvasói szakkatalógust.

Az olvasói szakkatalógus gondozásának a bibliográfiai osztályra 
való átruházása teljességgel elfogadhatatlan. Számos meggyőző érvet ho
zott fel ellen® a vita legtöbb résztvevője. Az az egész sajátos segéd
eszköz, amit az olvasói szakkatalógus jelent, egy osztály hatáskörébe 
kell, hogy tartozzék. A felelősséget a katalógus minőségéért szintén 
csak egy osztály viselheti* Mindenféle "kettős uralom" csak kárt okoz
hat. . ;|||

A feldolgozó osztály szoros kapcsolatban áll a beszerzéssel. Kezü
kön megy át minden olyan sajtótermék, ami az állományba, a katalógusok
ba kerül. A katalógus kialakítása a legszorosabb kapcsolatban van az 
állomány kialakításával. Ezért is fontos, hogy a feldolgozó osztály gon
dozza az olvasói szakkatalógusto

Természetesen a bibliográfusoknak is tevékenyen részt kell venniük 
az olvasói szakkatalógus szerkesztésében? szívügyünknek kell azt tekin
teniük, Példát mutat e téren a krimi terület könyvtára, ahol R. V. Mar
góidba, a bibliográfiai osztály vezetője aktiv részt vesz az olvasói 
katalógus munkájában, s azt állandó megfigyelés alatt tartja. Csak a 
könyvtárosok és bibliográfusok szoros együttműködése biztos ithat Ja, hogy 
az olvasók részére valóban értékes bibliográfiai tájékoztató apparátust 
teremtsünk. *

Jelen pillanfetban az alábbi általános következetetésre juthatunk? 
az egységes könyv- és cikk-katalógus felállításával kapcsolatban komoly 
nehézségek merülnek fel. /Hiányzik az egységes osztályozás, még nem 
dolgozták ki a válogatás elveit, a központi katalogizálás fogyatékossá
gai miatt a jelzetelés nehézségeket okoz,atb./ E nehézségeket komoly 
előzetes munka nélkül nem lehet elhárítani. így tehát elhamarkodottan 
cselekszenek azok a könyvtárak, amelyek egyesitik a könyvek és folyó
iratcikkek katalógusait, ezzel csak ártanak az Ügynek.

A legközelebbi Jövőben komoly kísérleteket kell végeznünk a különböző 
típusa könyvtárakban. Csak valamennyi alapvető kérdés gondos tanulmányozá
sa és az egyesítés gyakorlati kipróbálása után hozhatunk konkrét és vég
leges döntést a tekintetben, hogy mi a teendő az egységes könyv- és cikk
katalógus teréft az ilyen vagy olyan tipusu könyvtárakban.

«* Ji ü íiögrafija• 'jk.vúp*h?54.66-72iip



A TÁJBIBIIQGRÁFIA KÉRDÉSEI

Irta?
Borovöj Sá0 Ao

a történéttudományok doktora

A köztársasági éa területi könyvtárak munkájában nagy szerepet 
játszik a tájbibliográfiao Jől látják a könyvtárosok^milyen nagy ás'eiu.^ 
iSűés a szülőföld ill. a szülőváros irodalma után, h hogy mennyire szük
séges a tájbibliográfiai anyag gyűjtése.

A helyi irányit 6, tervező, közigazgatási és gazdasági szervek 
állandóan igénybe veszik a köztársaság, a terület, a város éghajlatáról, 
talajáról, természeti kincseiről, a népgazdaság és a kultúra fejlődésé
ről szóló irodalmat8 Az ilyen természetű tájékoztatás a könyvtárak leg
fontosabb feladata.

Ugyancsak gyakran kérnek tájékoztatást a vidék történetéről, külö
nösen nevezetes, emlékezetes helyek vagy régészeti ill. művészeti emlé
kek tanulmányozásakor. Tudományos müvek szerzői - különösen disszertációk 
Írásakor <=, egyetemi hallgatók szakdolgozataik vagy diplomamunkájuk ké
szítése közben gyakran használnak tájismereti anyagot.

Nehéz volna túlbecsülni a tájismeret jelentőségét a szovjet emberek 
hazafiasságra és nemzeti büszkeségre való nevelésében. Tájismereti ada
tok lehetővé teszik, hogy részletesebben lehessen megvilágítani a kultú
ra éa a tudomány kimagasló képviselőinek, a forradalmi harcok résztvevői
nek tevékenységét, valamint a szovjet nép hőstetteit a Nagy Honvédő Hábo
rúban. A középiskola tanterve a tájismereti anyag széleskörű, felhasználá
sát Írja elő. A könyvtárak bibliográfiákkal és ajánló jegyzékekkel siet
hetnek a pedagógusok segítségére. * *

Még a forradalom előtt jelent meg számos kiváló munka, amely mind
máig forrásmüként szerepel. Közöttük mindenek előtt V. I. Mezsav három
kötetes "Szibériai bibliográfiáját* /Szibirszkaja bibliografija/ és a 
"Turkssztáni gyűjteményihez /Turkesztanszkij szkornik/ szerkesztett mu
tatóit, M. M. Mianszarov kaukázusi, N. K. Csupin és B. B. Szmüsljaev 
uráli, valamint A. I0 Markevics krimi bibliográfiáit kell megemlítenünk. 
Persze a legjobb forradalomelőtti kézikönyvekre is jellemző a'régészet w 
és a történelem tultengése, a leírások formalizmusa és az értékelés 
hiánya a bibliográfiai felsorolásban.

Még súlyosabb hibákat találunk a többi tájismereti munkában. Ilyen 
pedig szép számmal jelent meg a XIX.század végén és a XX 0század elején.
I müvek szerzői legnagyobb részt dilletáns bibliográfusok, különböző 
kormányzóság! levéltári bizottságok, egyháztörténeti társaságok, statisz-
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ti kai bizottságok és más félhivatalos intézmények tagjai?, e társaságok 
pedig kiváltképp a haladó demokratikus kultúra ellenfeleit (egyesítették 
Az ilyesfajta "bibliográfusok” kedvelt műfaja a cári méltóságok, egyhá
zi férfiak és helyi "elókélőségek" bibliográfiája volt* Az a néhány 
bibliográfia, ami a nemzetiségi vidékekről készült, összeállítójuk nagy 
hatalmi vagy burzsoá-nacionalista ideológiájáról tanúskodik..

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom nyomán bekövetkezett válto
zások, a cári Oroszország gyarmati vidékei helyén megalakított szövet
ségi és autonóm köztársaságok, a tömegek általános kulturális fellen
dülése hatalmas lökést adott a tájbibliográfia fejlődésének* Sok köz
társaság! és területi könyvtár számos más tudományos intézménnyel és 
intézettel karöltve tájbibliográfiai munkát végez*

A tájbibliográfiai munkát elősegítő és megkönnyítő feltételek 
egyike az állami nyilvántartó bibliográfiák /nemzeti bibliográfiák/ 
rendszeres megjelenése*

A forradalom utáni időszakban szép számmal Jelentek meg általános 
tájbibllográfiáko Említsük meg a bibliográfiát" /Bibliografija
Jakutii/, "Búrját-Mongólia bibliográfiáját I89O és 1936 között" /Bib
liograf i Ja Búr jat-Mongolii za I89O-I936 ggo/ és a "Távolkeleti határte
rület 1890 és 1931 közötti bibliográfiáját” /Bibliografija Balflnevosz= 
toesnogo kraja l8fO-193X gg*/*

Még figyelemreméltóbbak az eredmények az ágazati tájbibliográfia 
terén* Mindenekelőtt a világviszonylatban páratlan V* A* Obrucsev-féle 
többkötetes müvet "A szibériai földtani kutatások történetét" /Iszto- 
rija geologicseszkogo iszszledovanija Szibiri/ kell említenünk* Sorol
juk még fel E. A* Vozneszenszkaja és A* I* Rabinerszon "A középázsiai 
köztársaságok és Kazahsztán vízrajzi irodalmának bibliográfiája" 
/ükazatel* literaturü po gidrologii Szredneaziatszkih reszpublik i 
Kazahsztana/ c* müvet, ”A Szovjetunió vlzenergiatartalékai" c» kézi
könyv tizedik kötetéhez /Északkaukázus/ szerkesztett bibliográfiát 
/Szpravocsnik po vodnüm reszszurszam SzSzSzR /Szevernüj Kavkaz/,
N, V. Pavlov "Kazahsztán növényvilágának irodalmi forrásai" /Litera- 
turnüe isztocsniki po flóra i rasztitel*noszti Kazahsztana/, D* L0 
Margolina "’Tadzsikiaztán, növényvilága" /Flóra i rasztitel*noszt* 
Tadzsiklsztana/ és M* G* Mihajlova ”A szaratovi terület bibliográfiá
ja” /BibliografiJa Szárátovszkoj oblaszti/ Co munkákat*O

Sok tájbibliográfia készült társadalomtörténeti és gazdasági kér
désről. Különös figyelmet fordítottak a forradalmi mozgalom, a Nagy

v® ^  és a N*6y Honvédő Háború blbliográfiá-
NemJt!e^intetó',fefádatomnak8 hogy a tájbibliográfiai kiadványokat 

részletesen megbíráljam, - csak néhány megjegyzésre szorítkozom*
A szovjet tájbibliográfusok munkáit általában az a törekvés jel

lemzi, hogy maguk is jelentős segítséget nyújtsanak a szocialista 
fepités, a kommunista nevelés terén* A kiadványok túlnyomó többsége a 
bibliográfiai kultúra magas színvonaláról tanúskodik* Mégis meg kell 
Jegyeznünk, hogy a 20-as évek és kisebb mértékben a 30-as évek tájbib- 
liográfusai gyakran követnek el ideológiai hibákat* Néhány bibliográfia
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apolitikus,. Számos bibliográfia pedig est a káros tendenciát mutatja, 
ami a tudományos bibliográfiát szembeállítja az ajánlóval, Csak fokoza
tosan, abban a mértékben, amint a régi bibliográfusok a mncista-iantkista 
elméletet ejsnj áttJrotfe&q ea amist az ' ifjú nemzedék felnövekedett, alakult 
át a bibliográfiai munka és Így természetesen a tájbibliográfia is.
De még a legutóbbi évek egyes tájbibliográfiáiban az objektivizmus éa 
a formalizmus elemeire bukkanhatuak.

Az utóbbi évek tájbibliográfiái főként ajánló jellegűek, A„ N„ 
Buesenkov sikkének adatai szerint1/ 1940 és 1951 között több mint száz ajánló tájbibliográfia jelent meg. Túlnyomó részük kisterjedelmű, s 
csak egy témáról szól, A cél, amit meg akartak valósítani: az ipari és 
a mezőgazdasági újítók eredményeiiaek népszerűsítésé. Számos bibliográ
fiai jegyzék Jelent mag a vidék tudósairól és kulturális kiválóságai
ról Néhány olyan bibliográfia ia napvilágéit látott, amely az egyes 
köztársaságok, 111, helyiség lakóinak hősi harcát mutatja be a külföl
di bitorlók ellen a Nagy Honvédő Háborúban,

A szovjet bibliográfusok munkájukkal az olvasók legszélesebb kö
reit kívánják szolgálni, S bár teljes mértékben helyeseljük ezt a tö
rekvést, mégis meg kell állapítanunk, hogy ajánló jegyzékek összeállí
tása nem meríti ki a tájbibliográfia fogalmát, A szovjet bibliográfusok
tól távol áll, hogy szembeállítsák az ajánló bibliográfiát a többi vál
fajjal, A bibliográfia különféle formáinak együtt, egymással szoros kap
csolatban levő, egymást kiegészítő rendszert kell alkotniok.

Nyilvánvaló, hogy szükség van mind a* általános, mind pedig a rész
letkérdéseket tárgyaló tájbibliográfiák kiadására. Az sem vitás, hogy 
ajánló bibliográfiákat csak akkor állíthatunk helyesen össze, ha álta
lános jellegű, széleskörű irodalmat felölelő forrásokra támaszkodhatunk. 
Csakhogy az utóbbi években kevés ilyen munka jelent meg. Hogy erről meg
győződhessünk, elég végiglapoznunk a "Szovjet Bibliográfiák bibliográfiá
ját",

így tehát azt látjuk, hogy bár a sokoldalú tájbibliográfiai munka 
szükségessége nyilvánvaló, az m téren elért eredmények nem felelnek meg 
sem azoknak a lehetőségeknek, melyek számukra nyitva állanak, sem pedig 
az életadta követelményeknek. Sok tudományos intézmény és nagykőnyvtár 
tájbibliográfiai munkája igen sivár. Ebbe persze nem törődhetünk bele.

Azt is meg kell mondanunk, hogy az utóbbi időben egyáltalán nem 
Írtak könyvet vagy cikket a tájbibliográfia elméleti kérdéseiről. Alig 
említhetünk néhány rövid cikket a *Bibliotekar*m-ből illő a "Szovetszka- 
Ja Bibliografija9*-bél® ...

A tájbibliográfia elméletének és gyakorlatának egyetlen forrásmun
kája mindmáig N, Y0 Zdobnov 1931-ben második kiadásban megjelent *A tájbibliográfia alapjai* /Qsznovü kraevej bibliograf11/ ®o müve® 8s a 
úti a szovjet bibliográfia fejlődésének rég túlhaladott állapotát képvi
seli, Fellelhető benne mindaz a hiba, ami korának bibliográfiai elméle
tére jellemző volt, lényegében a könyv általános bibliográfiai kérdések -
^  Bacsenkov.AoNos Az ajánló tájbibliográfiao /R©komandatal*naJa biblio

graf i Ja kraeve&oseszkoj liter&turü,/ » Szovetszkaja Bibliograf!ja,
1952: 2/33/0S.Z0 2 1olap0 „
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kel «. a eimlsirás módszerével, a tizedes osztályozással «. foglalkozik, 
de a 'tájbibliográfia legfontosabb módszertani problémáit nem- érinti.,
Nem vitás, hogy ez a könyv már rég nem elégítené ki a szerzőt sem®

A tájbibliográfia elméleti és módszertani kérdéseinek kidolgozása, 
a tapasztalátok általánosítása igen időszerű kérdés® Eszel kapcsolatban 
néhány olyan meggondolást szeretnénk elmondani, ami Odessza és az 
odesszai terület bibliográfiájának készítése közben vetődött fel bennünk.

Mi a tájbibliográfia? Megfelelően megalkotott és kartoték- vagy 
bármely más formában megszerkesztett irodalomjegyzék, amely valamely 
terület /köztársaság, határterület, terület, járás, város, település/ 
földrajzi környezetéről, természeti kincseiről, társadaJmi-gazdaságí és. 
kulturális fejlődéséről szól, tekintet nélkül a benne felsorolt sajtó
termékek kiadási helyére®

A tájbibliográfia forgalmába beleértik néha azoknak a sajtótermé
keknek a jegyzékét is, amelyeket ©gy-egy vidéken adtak ki® Ily esetben 
helyesebb a "topobibliográfiaM vágy pontosabban a "helyi sajtőtermékek 
bibliográfiája'” elnevezés® Ez a bibliográfiai műfaj csak akkor tekinthe
tő tájbibliográfiának, ha a szóbanforgá városban kiadott sajtótermékek 
helyi kérdésekkel foglalkoznak, és általában helyi jelentőségük van® 
Csakhogy ez az egybeesés megszűnik abban a mértékben, amint a "vidék", a 
maga régi jelentés ében, eltűnik; a vidéki sajtótermékek egyre inkább 
tükrözik a társadalmi élet éa a, kultúra sokrétűségét és egyre kevésbé 
lokális, "vidéki® Jellegűek, vagyis egyre kevésbé tárgyai a tájbiblio- 
gráfiának® . -

Az utóbbi években az a törekvés nyilvánult meg, hogy a tájbiblio
gráfiához soroljanak olyan müveket is, amelyeknek ahhoz semmi közük® 
így például A® Buesenkov fentidézatt cikkében egy bibliográfiát, amely 
a fizlológua 1 ® M0 Szecsenov életével és munkásságával kapcsolatos, 
azért sorol a tájbibliográfiák közé, mert azt az uljanovszki könyvtár 
adta ki, és - Szeeseaov.Hljanoveskban született0 Ugyanez indokolja a 
kurszki könyvtárnak V® PetroV oro#z fizikusról szóló bibliográfiájának 
a tájbibliográfiák közé való sorolását, noha Pétrov munkássága semmifé
le kapcsolatban sem volt a kurszk.1 területtel® Hogy egy mü tájbiblió- 
gráfia-a vagy sem, azt nem a kiadás helye, hanem a tartalom dönti el®

A tájbibliográfia olyan irodalmat foglal magában, amely egy bizo
nyos területet minden oldalról vagy egy meghatározott szempontból meg
világító E terület határai felől nem lehet kétség, ha egy városról vagy 
más településről van az60 Más a helyzet azonban az egyes területek és 
járások irodalmának bibliográfiai feldolgozása terén® Közismert, hogy a 
jelenlegi területek és járások hát-ürai n«m azonosak a forradalom előtti 
kormányzóságok én kerületek határaival® Azt la figyelembe kell vennünk, 
hogy amikor egy közigazgatási területet természettudományi szempontból 
/éghajlat, növény- éa állatvilág, földtan stbo/ jellemzüak, a vidéket 
egy meghatározott földrajzi övezet keretében kell tárgyalnunk® Amikor 
pedig társadalmi-gazdasági szempontból vizsgáljuk, akker úgy keli anya
got gyűjtenünk., hogy figyelembe vesszük a vidék fejlődésének feltétele
it egy bizonyos történelmi korszakban®

Lássunk egy példát® Amikor az odesszai terület állat- és növény
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világáról gyűjtünk anyagot, a Fekete-tenger északi partvidékéről , tá
jáét egyúttal a Dél-Beaaaarábiáról szóló irodalmat is felhasználjuko 
Elba volna azonban nem külön fejezetbe foglalni a Besszarábiáról szóló 
irodalmat akkor , amikor az odesszai terület társadalmi-gazdasági fejlő
déséről és történeti múltjáról van azőo Besszar^ia történeti fejlődé
se - főként 1812 előtt, valamint 1918 és 1940 között lényegesen más 
utón haladt;, mint az odesszai t&rületéo A Szovjetunió Legfelsőbb Taaá- 
esa Elnökségének 1954, február 15*éaekeit rendelet® szüntette meg az 
izmaili területet és kapcsolta az odesszai területhez., Nyilvánvaló te
hát, hogy az odesszai területről szőlő bibliográfiában vagy kartotékban 
a társadalmi-gazdasági és történeti fejezetekben a DéX-Besszarábiáról 
és a volt izmaili területről szőlő irodalmat külön, önálló alcsoportba 
kell foglalnunk,, Ha fenti esetben a bibliográfus csak a mai közigazga
tási határokból indulna ki, akkor egyazon fejezetben szerepelne a Szov-v 
jet Ukrajna odesszai területének szocialista mezőgazdaságáról és 
Besszarábia feudálkapitallsta gazdaságáról szőlő irodalom, hiszen ez az 
utóbbi terület 1940-ig a bojár-kapitalista Románia uralma alatt sinylő- 
dÖttooo

Számos nehézség merül fel az irodalom teljességének kérdése terén 
iso Azoknak a bibliográfiai témakartotékokaak, amelyek az ajánló bib
liográfiák forrásai gyanánt és tájékoztató apparátusként szerepelnek, 
tartalmazniok kell a teljes monografikus irodalmat, valamint minden fo
lyóiratcikket Í3o

Ami az újságcikkeket illeti, véleményünk szerint meg kell válogat
nunk a címleírásra kerülő cikkeketo Rendesen a tájékoztató és krőnika- 
jellegü cikkeket kell kiválogatnia A helyi újságokból esak a különösen 
fontos történeti tárgyú vagy általánosító Jellegű cikkeket kell kiemel
ni, valamint azokat a cikkeket, amelyek más újságokban nem jelennek meg. 
/Plo a helyi statisztikai hivatal közleményeit„/

A helyi újságok cikkeinek válogatás nélküli feldolgozása, amit né
hány területi könyvtár végez, számos ok miatt nem célszerű. Ha a bib
liográfus minden újságcikket feldolgoz, akkor annak a kutatónak, aki 
egy vidék történetét tanulmányozza, minden egyes újságszám tartalmával 
meg kellene ismerkednie,,/ Vagyis egyre megys akár a katalógust, akár 
magát az újságot lapozza átt,/ így aligha könnyíti meg a bibliográfus a 
kutató munkáját., Aztán figyelembe-kell venni az újságcikkek feldolgozá
sának rendkívüli munkaigényét a Ráadásul az újságcikkek cédulái elteme
téssel fenyegetnék a katalógus többi céduláját,

Mégis különös gondossággal kell %Xjegyeznünk azokat a cikkeket, 
amelyek a központi sajtóorgánumokban,kiváltképp a Pravda-ban és az 
Izveszti ja-ban jelennek meg a /SZÓbanforgő vidékről., Néha még a legkisebb 
krónika jellegű közléseket is fel kell jegyeznünk, így például Odessza 
történetének bibliográfiájában gondosan figyelembe kell vennünk mindent, 
ami a lenini Iszkra-b&n, a forradalom előtti Pravda-ban és Gercen Kolo- 
kol-jában megjelentő Az a megjegyzés, ami 0. Pravda-ban 19X2 áprilisában 
hirt ad arról, hogy az odesszai munkásoknak, ezeknek az Öntudatos marx
istáknak ̂ csoportja 5 rubel 25 kopejkát küldött a Pravda vastartalékának 
szaporítására, igen értékes az odesszai terület történetírója számára.
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Az utóbbi években nagy érdeklődésre keadenek számot tartani a 
disszertációko Szamos disszertáció helyi kérdéseket dolgoz fel, és 
először közöl a tudományos nyilvánosság számára uj történeti ill. 
természet tudomány os anyagot,, A disszertációk túlnyomó jréözét, amelyek
nek tájismereti Jelentőségük van, kézzel vagy géppel irt formában a 
helyi tudományos intézetek és főiskolák őrzik. Célszerűnek tartjuk 
ilyen disszertációk felvételét a tájbibliográfiai kézikönyvekbe.

Felmerül még egy kérdés? csak szokat a müveket vegyük-e fel &. 
tóJbibliográfiába, amelyek az adott könyvtár állományában találhatók, 
vagy azokat a könyveket és cikkeket is, amelyek ott nem találhatók. 
Véleményünk szerint a kartoték szerkezete azonos a bibliográfiai 
kézikönyvével, vagyis fel kell venni bele azt az írész irodalmat,ami 
az olvasók gyakorlati vagy tudományos kutatási igényeit kielégítheti.
Ne felejtsük el, hogy manapság, amikor a könyvtárközi kölcsönzés azé- 
les körben elterjedt, a helyi könyvtár egy bizonyos időre kölcsönkap
hatja a szükségen könyvet az ország más könyv táraiból. Ezenfelül a 
katalógus t Ijes volta megkönnyíti a hiányok feltárását, és a szüksé
ges tdjismereti irodalom beszerzését.

Térjünk rá az osztályozás rendszerére. El szaretnők mondani azo
kat a tapasztalatainkat, amelyeket ez "Odessza története" e0 kartoték
szerkesztve® közben gyűjtöttünk.

A k;.ltot-'k első Átvezető/ részét azok a szakok alkotják, amelyek 
e helység, természeti, földrajzi Jellemzésével foglalkoznak. Az anyag 
beosztás.kor ezt ez osztályozási felölsztust használtuk, mit a könyv
tár v**et* dolgozói készítettek. Minden, szakben kettéválasztottuk az 
anyagot forradalom utáni ős forradalom előtti iroá; lomr . .ebben a kar
totékban l.'. h !ny szakcsoportban az anyagot fordított időrendi sorba 
osztottuk; a figyelem az uj müvekre irányul, mert ezek. rendesen maguk
ba olvasztják a korábbi publikációk adétait.

Dokkal bonyolultabb kérdések merülnek fel a társadalmi, gazdasá
gi ill. történeti szakok szerkesztésénél. Tervezetünkben ez a rész 
két teljesen önálló csoportra bomlik! az egyik csoportban azok a mun
kák Kapnék helyet, amelyek a szóbanforgó település történetét a Nagy 
Októberi Dzocialista Forradalomig tárgyalják, a másikban pedig az utá
na követkéz* korszakot tárgyaló müvek. Véleményünk szerint helytelen 
lenne tárgykörök szerint alkotni csoportokat /pl. "Odessza ipara", "Me
zőgazdaság" , " k.'észa'gügy", stb./, n ezeken belül bontani időszakok sze
rint v.t tnyogoto Ea tematikus ©“©portokat képezünk, ekkor e mezőgazda- 
aágrfi **őló irodaiméit elválasztjuk az agrárr*pdf-.?err?fc 4s a kor általános 
történeti fejlődésének irodalmától, aak akkor alkothatunk helyes fogal
mat magunknak, ha tolj~«sógében tekintjük át a kórósat a szociális való
ság reális ki per ólataInak és kölcsönös egymást-foltét elesésének ismere
téi- en .

A t ;j'-ibliográfxák társadalmi-gazdasági és történeti fejezeteinek 
alapja szerintünk a történeti «lv kell, hogy legyen, az anyagot olyan 
sorrendben, csoportokban kell elhelyeznünk, amely megfelel a azóbsnfor- 
gÓ vidék vagy város történeti korszakainak. Az egyes időrendi csoportok
ban azután első helyen áll az általános történeti fejlődést jellemző iro-

/ . 1
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dalos /a marxizmus-leninlzmas klasszikusainak megállapításai , állami 
és pártdokumentuaok, történeti müvek atb,/, Néha olyas aleepportokra 
▼aa szükség, amelyek egy bizonyos korszak egyes fázisait jellemeiké 
Néha külön szakba kell foglalni a történeti múlt egyes kérdéseit.Ezután 
a korszak - áa nem a fázis - határain belül sorakoznak az egyes ágazati * 
szakok /pl, "Ipar,** Kereskedelem1* , "Műveltség", stb®/»

A munka során elég gyakran felmerül az egyes szákok további rész
letezésének szükségessége is, Például a "Könyvtárak és múzeumok" csopor
ton belül külön ki lehet emelni az egyes könyvtárakat és múzeumokat»

Néhány kiadványfajta sajátosságánál fogva külön szakba kívánkozik. 
Ilyenek elsősorban a "Kalauzok és kézikönyvek", "térképek és tervrajzok",
•A helyi irodalom jegyzéke*, "Bibliográfia"« Ezeket a ©soportokat néha 
az időrendi fejezetekbe, néha pedig a bevezető részbe célszerű beosztani.

Az odesszai Állami Tudományos Könyvtár fennállásának 125 éve alatt 
összegyűjtötta a táj teljes irodalmát, A forradalom előtt megjelent táj
ismereti kérdésekkel foglalkozó irodalom túlnyomó részét csak kritikus 
szemmel lehet olvasni0 S bár a kartotéknak meg kell őriznie sajátos ren
deltetésű tájékoztató eszköz jellegét, szerkesztésékor minden esetre el 
kell kerülnünk az objektívizmust és a formalizmust.

Az irodalom bibliográfiai jellemzése ne szorítkozzék kizárólag a 
lajstromozó leírásra. Rövid annotációban kell politikailag értékelni az 
Írót, Megvilágítani a mü osztály- éa Ideológiai irányzatát, és meg kell 
mutatni, milyen határok között hasznos a munka.

Arra kell törekednünk, hogy azok a szakok, amelyeknek történeti je
lentőségük és politikai aktualitásuk van /például a munkásosztály hely
zete, a Kommunista Párt helyi szervezetének tevékenysége, a haladó de
mokratikus kultúra fejlődése/, teljesek és részletesen kidolgozottak 
legyenek.

Éppígy számon kell tartani az irányadó pártdokumentumoknak, a szov
jet kormányhatározatoknak, a marxizmus-leninizmus klasszikusainak, a 
szovjet állam és a kommunista párt vezetőinek a szőbanforgő helységgel" 
kapcsolatos megállapításait,

Számos szakban tükröződnie kell annak a lenini tanításnak, amely 
arról’szél, hogy a kizsákmányoló társadalmak nemzeti kultúráján belül 
két kultúra áll fenn. Ilyen szakok pl, az időszaki sajtó, a népművelés, 
az irodalom és művészet csoportjai.

Nyilvánvaló, hogy ezek az eljárások nem merítik ki azokat a módsze
reket, amelyek segítségével a táj,bibliográfus munkáját eszmeileg irány- - 
zatossá tehetio Munkája folyamán még más módot is fog találni, Baogy kar
totékjait és katalógusait tökéletesebbé tegyeo

* Ssovetazkaja Bibliografija, 2>6.vüp„ 1954* 1GQ-I09.1ap.
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Mozisa

A CSEHSZLOVÁK FELSŐOKTATÁSI KÖNTflÁRAK

Igen nehéz feladat többé-kevésbbé teljes képet adni- felsőoktatási 
könyvtáraink fejlődéséről és mai állapotáról. Ez a feladat főleg azért 
nehéz, mert ezek a könyvtárak nem önállóan * hanem mint a felsőoktatási 
intézmények szerves részei fejlődaek9 Mindazok a folyamatok*, amelyeken 
az utóbbi időkben a felsőoktatási intézmények szinte forradalmi fejlő
dése átmegy - bővülés*, osztódás, uj oktatási formák, uj szervezeti for
mák, stb« - mind visszatükröződnek a könyvtárakban.

Példaképpen felsorolom azokat a változásokat, amelyeken átment a 
prágai Károly Egyeteme 1951® előtt az egyetemnek mindössze öt kara volt. 
Ma a rektorátus melletti négy tanszéken kivül tiz karral rendelkezik! ©gy 
volt karból önálló főiskola és felsőbb iskola létesült.

Csupán egyetlen kar maradt meg teljesen változatlanul. Az átszer
vezést uj kari könyvtárak és könyvtári központok építése, az eddigi in
tézeti könyvtárak megosztása ás Uj intézeti könyvtárak létesítése, a 
könyvtárak személyzeti állományának kiegészítés®, stb. kísérte. Ugyan
ez a helyzet a eseh műszaki egyetemen és az egyéb főiskolákon is.

A halfdő országok könyvtárai valószínűleg hasonló viharos fejlődé
sen mennek keresztül. Csak Így magyarázható, hogy sehol, még a Biblio
téka r’ cimü szovjet folyóiratban aem találhatunk összefoglaló jelentést 
a felsőoktatási könyvtárak fejlődéséről, szervezeti felépítéséről és 
munkamódszereiről.

A felsőoktatási könyvtárak 1949-i«
A felsőoktatási könyvtárakat az jellemzi, hogy egyidejűleg iskolai 

könyvtárak*es tudományos könyvtárak is. Céljuk az, hogy szolgálják az 
oktató és tudományos munkát és támogassák a hallgatókat tanulmányaik
ban.

Az egyetemeken ill. főiskolákon az alábbi fő könyvtártípusok ala
kultak kis intézeti-, szemináriumi, kari- és központi könyvtárak. Az y 
említett könyvtárak olymódon létesültek, hogy az uj főiskola, az uj kar, 
az uj intézet, az uj tanszék vagy klinika szervezésénél az egyetem /fő
iskola/ a központi hivatalok elé terjesztett egyéb követelményei kere
tében előterjesztette igényét a köiyvtár alapvető berendezésére és üzem- 
bentartására vonatkozóan is. Amennyiben nem kari- vagy központi könyv
tárról volt szó, az egyetem /főiskola/ csak a dologi kiadások fedezésé
re kért egy bizonyos összeget. Az intézeti-, a szemináriumi-, klinikai
én tanszéki könyvtáraknál feltételezték, hogy az egyetem illetékéé'szer- 
vei majd gondoskodnak a könyvállomány könyvtári feldolgozásáról és a 
könyvtár működéséről. A kari-, illetve központi könyvtáraknál főkönyv- 
tarost és minimális számú kisegítő dolgozőlétszámot vették figyelembe.
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1949 e l ő t t  egy*témáinkéa é főiskoláinkon körülbelül le000 
Intézeti-, szemináriumi- és klinikai könyvtár s emelett tiz kari- 
központi könyvtár működötto

Az i n t é z e t i -  és k l i n i k a i  k ö n y v t á r a 
k a t  /a továbbiakban? intézeti könyvtárak/ főleg a műszaki, orvostu
dományi, mezőgazdasági és természettudományi karok mellett létesítették. 
Az említett könyvtárak nem nagy, többnyire szűk profilú szakkönyvtárak, 
állományuk 2o00Ö-$.000 kötetig terjed és csak ritkák éri el a 10,000 
köteteto A természettudományi és részben a mezőgazdasági szakterületek 
kivételével a könyvtárakat szinte kizárólagosan a tanárok és a tudomá
nyos kutatók szükségleteinek szem előtt tartásával gyarapítják. A sző- 
banforgő könyvtárak Igazgatásáért az intézet /klinika/ vezetője a fele
lős.

A közelmúltig az összes könyvtári munkákat és az ezekkel összefüggő 
adminisztrációs feladatokat is az asszistensek, a tudományos és adminiszt
ratív segéderők végezték szakszerűtlenül, nem egységesen és gyakran nem 
kielégítő módoní Rendszerint többé-kevésbé kielégítő gyarapodási napló
val, betűrendes katalógussal rendelkeznek. Ez utóbbi azonban esak a leg
alapvetőbb adatokat /a szerző nevét, a könyv elmét, a kiadás helyét és 
évét/ tartalmazza. A könyveket túlnyomórészt tárgyi ismérvek alapján ki- 
sebb-nagyobb csoportokba osztják lsAeretágak szerint. Szakkatalógus csak 
kivételesen fordul elö0

A kölcsönzési nyilvántartás tökéletlen.
Abban az időben, amikor a tőkés országokból való behozatal korlát

lan volt, a szőbanforgő könyvtárak állományának összetétele nagyrészt 
nyugati orientációjú volt. Az intézeten kívülre csak nagyon korlátolt 
számban és nem szívesen kölcsönöztek könyveket. Tekintettel arra, hogy 
az intézetek elszigetelt, zárt egységeket képeztek és maguk gondoskod
tak a könyvek vásárlásáról, gyakran előfordult, hogy a szűk profilt 
átlépő müveket ugyanazon a karon több példányban, néha egyenesen sok 
példányban vásárolták. A drága és értékes müveket csak gyéren használ
ták ki, mert az ilyen müvek létezéséről csak az intézet dolgozói tud
tak, akik a könyvtárral szamba» túlnyomórészt individualista magatar
tást tanúsítottak. A közelmúltig a könyvtárak jellegé túlnyomórészt 
objektivista, kozmopolita és idealista volt. Csak az utóbbi időben ke
rült sor egyes hiányosságaik felszámolására.

S z e m i n á r i u m i  k ö n y v t á r a k .  A bölcsészeti, 
filológiai és részben a pedagógiai karok különleges könyvtártipuatü az 
u.n. szemináriumi könyvtárakat építették ki. - Ezek a könyvtárak sok 
tekintetben lényegesen különböznek az intézeti könyvtáraktól. Többnyi
re aránylag nagy, 10.000 - 60.000-ig terjedő kötetszámmal rendelkeznek. 
Olykor több intézet, aőt több tanszék közös könyvtárát alkotják. Könyv
tári feldolgozásuk rendszerint jobb, mint az intézeti könyvtáraké. Lel
táruk és betűrendes katalógusék,majdnem teljesnek mondható. Az ilyen 
könyvtárat gyakran éveken át ugyanaz az assziatens kezelte, akinek a 
főiskolai képesítésén kivül könyvtári képzettsége is volt és tudományos 
pályára készült. Tekintettel arra, hogy az említett karokon forrásmun
kákból is dolgoznak a hallgatók, a könyvtárak állományának gyarapításá
nál figyelemmel voltak a hallgatók szükségleteire is. A tankönyveket és
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a szövegeket megfelelő példányézámban vásárolták. A szemináriumi könyv
tárak mellett rendszerint kutatószoba és segédkönyvtár ia van. A könyv
tár rendszeres kölesönzőszolgálatot tart. A szolgálatot az asszistensek 
felügyelete mellett tudományos segéderők végeik, akik a szemináriumi 
könyvtárakban konzultációkat is tartanak.

Ezekben a könyvtárakban nem látunk kifejezett nyugati orientációt. Rendszerint csak azokban a szakokban van túlsúlyban a nyugati Irodalom, 
ahol ez indokolt. Például nyugati filológia, orientalisztika és ehhez 
hasonlók, de ezeket a könyvtárakat is bőven gyarapítják ez utóbbi évek
ben a szovjet és ,a népi demokratikus országok haladó irodalmával. A 
szemináriumi könyvtárak kölcsönzési nyilvántartása égé zben vévs jó* 
a  karokon kívüli szakembereknek ie szívesen kölcsönöznek könyveket, 
amennyiben ez nem gátolja saját munkájukat. Az említett könyvtárak mun
kájának fő hiányossága az volt, hogy a jelentős évi gyarapodás és az 
aránylag nagyszámú olvasótermi és könyvtárközi könyvkölcsönzés mellett az előadókat és a kisegítő erőket túlságosan megterhelték könyvtári és 
adminisztratív munkákkal*

Tekintettel arra, hogy a szemináriumi könyvtárak bizonyos munkákat 
jobban el tudtak látni, mint azt a kari-, ill. központi könyvtárak tehetnék '/például tanácsadó szolgálat a hallgatók számára, irodalomkuta
tás az előadók számára, stb*/, a bölcsészeti, filológiai- és egyes ter
mészettudományi £ücnStó<*élr<*r. nem létesítettek kari-, illetve központi 
könyvtárakat. Az Oktatásügyi Minisztérium kezdeményezésére itt u» a. 
k ö n y v t á r i  k ö z p o n t o k a t  építettek ki, amelyek az 
egész kar /néha" az egész főiskola/ számára könyvtári és a könyvtárakkal kapcsolatos adminisztratív munkákat végezték. Ilyen munkák pl. könyvvá
sárlás, leltározás, címleírás, osztályozás, központi katalógus készíté
se, tájékoztató és bibliográfiai szolgálat, stb. ellátása.

K ö z p o n t i  é s  k a r i  k ö n y v t á r a k .  19*5*előtta felsőoktatási intézményekkel kapcsolatban összesen 10 központi ill* 
kari könyvtár működött* Ezek közül egyes könyvtárak abban az értelemben voltak központi könyvtárak, hogy egyetlen könyvtárként működtek az 
egész felsőoktatási intézmény számára. Ez volt a helyzet főleg a művé
szeti irányú főiskolákon. Az esetek túlnyomó többségében azonban az intézeti könyvtárakkal párhuzamosan létesültek. A távlati tervben.igazi 
központi könyvtárak építését irányoztuk elő, kisebb vagy nagyobb, többé- 
kevésbé állandó letétekkel az intézetekben, a klinikákon, stb* Az első 
központi könyvtár a prágai Képzőművészeti Akadémián létesült l80Q-ban„ vagyis egyidejűleg az Akadémia alapításával* A München előtti köztársa
ságban további 6 központi és kari könyvtár keletkezett* Egy központi és 
két kari könyvtár 1945 és 1949 között létesült. 1949 előtt főleg á hallgatók és a haladó szellemű előadók /tanárok/ kezdeményezésére jöttek lét
re központi és kari könyvtárak* A könyvtár szervezésének legfőbb okai az 
alábbiak voltak? , - -

1* A hallgatók arról panaszkodtak, hogy az intézeti könyvtárak gya
rapításánál nem veszik figyelembe szükségleteiket, s az olvasás irányí
tását nagy mértékben a kari egyesületekre bízzák, ezek könyvtárai azonban 
szinte kizárólag a főiskolai jegyzetekre épülnek fel és nem támogatják a 
hallgatóknak a tanulásuk elmélyítésére irányuló igyekezetét} véleményük
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szériát aa intézeti könyvtárak számára vásárolt könyvök sokkal tovább 
és jobban teljesítenék funkcióikat a karÍ-„ illetne központi•könyvtár* 
ban$ megemlítik0 hogy néhány kivételtől eltekintve aa intézeti könyvi- 
tárak a diákok .számára gyakorlatilag el vannak zárva®

2 9A tanárok /előadók/ rámutattak arrac hogy az intézeti könyvtá
rak olyan ütemben növekednek,, hogy az intézetek képtelenek saját ere
jükkel könyvtárilag és adminisztratív szempontból a feladatokat ellát
ni § a nagy egységek elhelyezése hovatovább annál nehezebb^ megemlítik 
az.előadók azt ia,, hogy a könyvtári munkák elégtelen ellátása mellett 
a könyvek kikeresése nehézke* és ennek következménye az0 hogy nem azt- , 
vese® kölosönzik őkat$ végül rámutatnak arra,, hogy a könyvek vásárlása 
nem történik gazdaságos médotio

Az egyetemeken éa főiskolákon létesített első kari- és központi 
könyvtárak ©sak részbe® tettek eleget a várakozásnak® lényeges javf&láat 
eredményeztek a hallgatók kiszolgálásában® Az intézeti könyvtárak mun
káját megkönnyltették azáltal8 hogy maguknál összpontosították a folyó
iratok vásárlásának zömét és a kézikönyv jellegű kiadványok beszerzését® 
A könyvtári munkákat szakképzett könyvtárosok,, illetve tudományos segéd
erők végezték,, főhivatású könyvtáros irányítása mellett® A személyzeti 
ellátás azonban annyira elégtelen volt,, hogy lehetetlenné tett® a köz
ponti könyvbeszerzést és a központi feldolgozást az egész kas?„ illetve 
az egész egyetem /főiskola/ számára® Nem volt kivétel az olya® kari- 9 
illetve központi könyvtár,, ahol egyetlen könyvtáros látta el az összes 
munkákat a könyvei bélyegzésétől kezdve a szakkatalógus elkészítéséig®
A központi betűrendes- és szakkatalógus felépítése még hosszú ideig a 
jövő zeaéjfto

összefoglalva a felsőoktatási könyvtárak 1949 évüelőtti fe jlődéaét „ 
meg kell állapítanunk,, hogy egész 1949-ig a felsőoktatási %tffppépyék- 
magak irányították könyvtáraikat® Kiépítésükben a központi hatóság 
részvétele ©sak az anyagi szükségletek biztosítására,, a leltározás és 
törlés szabályozására,, a könyveiőségnek adott utasításokra szorítkozott® 
Az 194f év itt döntő fordulatot Jelentett® A központi hivatal megkezdte 
a főiskolai könyvtárak működésének irányítását és elhelyezését® Hozzá
látott a könyvtárak éa a könyvtári munkák állapotának felmérésébe®„ a 
ezt nem®sak az Íróasztal mellől végezte „hanem a helyszínen látta el® 
Útmutatásokat ad a legsúlyosabb hiányosságok felszámolására® Felméri 
a könyvállomány összetételét s utasítást ad az állománynak a haladó 
szovjet és a népi demokratikus országok irodalmával való kiegészíté
sén*©* Meghatározza,, hogy a felsőoktatási intézmények könyvtáraiba® mi 
a köayvfeldolgozás minimuma® Keresi az utakat® hogyan mentesítse az 
oktató személyzetet a katalogizáló munkáktól Epiti a kari és központi 
könyvtárak hálózatát® 8tt„ ahol nem gélszerű ezt a könyvtártípust ki
építeni „ könyvtári központok létesítését kezdeményezi® Oktatást szer
vez « katalogizáló mokkákra® Az utóbbi időben elrendelte„ hogy a karf
ás központi könyvtárak a kurrens feladatok mellett lássák el a könyv
tári központok feladatait is® Segít biztosítani a kari- és központi 
könyvtárak,, illetve könyvtári központok személyzeti ellátását® Tervezi 
éa biztosítja a külföldi irodalom behozatalát® Arra törekszik„ hogy el
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mélyítse a főiskolák és a tudományos könyvtárak közötti együttműködést® 
Kiegészítő tanulmányok utján gondoskodik könyvtári dolgos ők szakkép
zettségének emeléséről® Yégül é» legfőképpen nagy figyelmet szentel 
egyetemi é® főiskolai könyvtárak politikai é® ideológiai munkájára®

m r

És most szóljunk néhány szót arról9 hogyan fejlődték a felsőokta
tási intézmények könyvtárai az utóbbi öt év alatt és milyen eredménye
ket, illetve sikertelenségeket jegyezhetünk fel ezen a munkaterületen»

Az 1949-1951 közötti időszakra nézve még nincsen elég megbízható 
statisztikai anyagunk, ami bizonyára érthető is, ha figyelembe vesszük 
azokat az óriási változásokat , amelyeken az egyetemi 4a főiskolai 
könyvtárak átmentek,, Csak a kőtelező statisztikai kimutatások 1952-be® 
történt bevezetése óta vannak olyan adataink, amelyekre támaszkodhatunk®

lf,53~ban az egyetemeken és főiskolákon összesen 93f intézeti- és 
szemináriumi könyvtár, 4.5 központi- és kari könyvtár és 6 könyvtári köz
pont volt® Az 1954 évre további Z kari könyvtárt és 1 könyvtári közpon
tot terveztek, tehát összesen 4f kari- és központi könyvtárról és 7 
könyvtári központról beszélhetünk®'

1953 végén összesen 2,5630*227 kötettel rendelkeztek a ©sehszlové- 
klal egyetemi és főiskolai könyvtárak® Ebből a ©seh országrészekre 
2,028®233 kötet, Szlovákiára 534,954 kötet esett® Az 19:53.évi kőnyvgya- 
rapodás összesen 278®87Í kötettel egyenlő® Ebből a ©seb. országrészekre 
206.236 kötet, Szlovákiára pedig 72.63.3 kötet esik®

A könyvtárak gyarapítására fordított kiadások összege az 1953®év
ben' ©eszesen 4,7*04.813 koronát tett kio Ebből a ©séfe országrészek 
30133p633 korosában, Szlovákia pedig X,5?l°lSö koronában részesedik.
Az utóbbi 5 év alatt az összes egyetemi és főiskolai könyvtárakra 
együttesen kb® 25 millió koronát fordítottunk uj valutában®

Az alábbi táblázatok azt mutatják, hogyan fejlődtek a kari- és 
központi könyvtárak, valamint & könyvtári központok a ©seh országré
szekbe® és Szlovákiában 1948-t4! 1954-ig, és hogyan alakult a. dolgozók 
száma 1930-t81 1954-ig®

Év
1948
1950
1952
1953
1954

Év
1948
•1950

1 $aeh országrészek
Kari és központi könyvtár?

10

Szlovákia
Kari és központi könyvtár 

1 
6

Könyvtári központ

1
4
4
3

Könyvtári központ
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Év Kari és központi könyvtár Könyvtári központ
1952 7 2
1953 8 2
1954 9 2

A dolgozók megoszlása 1950-1954 között munkákategőriák
szerints

Cseh országrészek
ÉV összlétszám Munkakategória Asszistens

t 3 4 5 6 7 8
1950 76 6 7 8 13 15 5 21
1953 89+3 3 7 12 9 20 17 21 3
1954 112+1 2 7 19' 17 21 19 30 1 szakember

Szlovákia

Év összlétszám Mun ka ka t e g őr ia Asszistens
2 3 4 5 6 7 8

1953 26+1 1 4 4 4 3 10 1
1954 37+1 • 4 3 3 3 5 5 13

A cseh országrészek és
Szlovákia 1954-bens

0 r zágrész össze & n 2 3 _ 4 5. 6 7 8 Asszistens
Cseh országrész 112+1 7 16 16 21 19 30* 113 * 1Szlovákia 37+l - •4 5 5 5 5
össze 3 ént 149+2 2 11 21 21 26 24 43 2

A cseh. országrésze#: és Szlovákia 1954-ben

Mint láthatjuk alnra Írjszofrtak létszámának emelkedése a közpon-ti- és kari könyv t>r*k, illetve könyvtári központok számának emelkedő-
séhez képest rendkívül kínaiaiy. Orv* tes viszont, hogy aránylag elég
magasra emelkedett mags ■rendű ru,utát végző dolgozók száma.

Melyik ez  egy - térni éc ffi«'relai könyvtárak isiid-
dósénak legnagyobb src !.•: '• . -’i ; 1949-1953. években.

Legnagyobb pozitív ih!< ’st í zt a tényt kell tekintenünk, hogy a 
cseh országrészekben szinte teljesen kiépült a központi- és kari könyv
tárak, illetve könyvtári központok hálózata, Szlovákiában pedig teljes 
ütemben no a azőbanforgó intézmények hálózata*
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' ®
A vezető könyvtári állásokat fokozott mértékben töltik bs szak

képzett könyvtárosokkal, sok esetben teljes, vagy részleges főiskolai
képzettséggel rendelkező dolgozókkal.

Azok a könyvtári dolgozók, akiknek bizonyos hiányosságaik vannak 
könyvtári szakképzetténük terén, vagy politikai képzettségük vonalán, 
érdeklődést mutatnak az általuk betöltött funkciónak megfelelő kiegé
szítő tanulmányok iránto

A könyvtári központok kiterjesztik segítségüket az intézeti és . 
szemináriumi könyvtárakra isc A kari és központi könyvtárak fokozato
san átveszik a könyvtári központok funkcióit is.

A tanszékekkel való együttműködés a tájékoztató és bibliográfiai 
munkával intenzivebbé válike

-A hallgatók kiszolgálásában ugyancsak javulás mutatkozik, ez a 
munka fokozottan pedagógiai jellegűvé válik.

A különböző tip'usu felsőoktatási könyvtárak mind jobban és jobban 
érdeklődnek a szovjet irodalom és a népi demokratikus országok irodal
ma iránta 1953-bpn a gyarapodások 40 százalékát teszi :ki a szovjet iro
dalom. Rendkívül megnövekedett a lengyel irodalom éa a Német Demokrati
kus Köztársaságból érkező könyvek iránti érdeklődése Lényegesen emelke
dett a haladó országokból történő folyóirat-behozatal . 1953-ban 3.508 
szovjet folyóiratot járattak a főiskolák, 1954-ra pedig 4.696 folyóira
tot, azaz 38086 jö-al többet rendelteké 1953-ba» 1 o90?'’folyóiratet vásá- 
'--■stak a népi demokratikus ersatágefcbél, 1954-r« pedig 3 .5 1 9 folyóiratot »•-ad**ltok. ami százalékkal több mi»ít az elS»,*A felsooktatasi könyvtarak fejlődésének pozitív mozzanataként keli
tekinteni azt a tényt, hogy az egyetemek és főiskolák hatalmas fejlődé
se ellenére sem emelkedett a kari- és intézeti könyvtárak száma - 1949- 
hez képest = , hanem éppen ellenkezőleg, némileg csökkent. A gazdaságo
sabb beszerző*, továbbá a könyvállományok jobb nyilvántartása és Jobb 
kihasználása érdekében egyes rokonjellegű könyvtárak összeolvadtak, 
egyes könyvtárak pedig átkerültek a kari-, illetve központi könyvtárak
ba és csupán csak kis kézikönyvtárak maradtak hátra letét formájában.

A felsőoktatási könyvtárak fejlődési vonala határozottan felfelé 
Ívelő, jóllehet munkájukban számos'hiányosság ia észlelhető.

A felsőoktatási könyvtárak fő hiányosságai

Egyes könyvtárosok nem gondoskodnak kellőképpen politikai és
ideológiai fejlődésükről. Vajmi keveset törődnek munkatársaik szakmai 
és politikai fejlődésével. Masok viszont nem érdeklődnek kellőképpen 
az egyetem /főiskola/ problematikája é-S^áJLlandósn növekvő faladatai 
iránt* Az egyetem /főiskola/ elveszti érdeklődését munkájuk iránt és 
nem nyújt támogatást számukra. Egyes könyvtárosok nem adnak kellő tá
jékoztatást a könyvtár munkájáról és szükségleteiről. A könyvtár mellék
vágányra fut, és ennek az a következménye, hogy az egyetem ill. főisko
la még a legszükségesebb személyzeti és dologi ellátást sem biztosítja
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a könyvtár alapvető feladatainak teljesítéséhez. A szakképzett könyv- tárosok gyakran - a magasabbrendü munkák rovására- kisebb szakkép
zettséget igénylő munkákat kénytelenek végezni s nem tudják ellátni 
azokat a feladatokat, amelyekből a fenntartó-intézménynek jóval nagyobb 
haszna lenne. Sok esetben az is gátolja a munkát, hogy hiányoznak a 
szükséges alapvető segédeszközök pl. Írógépek, sokszorosít ógépek, te
lefonberendezés, atb. A főiskola vezetősége a könyvtár adminisztratív 
munkálnak ellátására gyakran beteg, vagy munkaképtelen dolgozókat küld 
egyéb munkahelyekről. Ezáltal eltorzítja a könyvtárak személyzeti állo
mányát. Sok könyvtáros lebecsüli az olvasóval való foglalkozást. Nem 
veszik tudomásul, hogy az olvasóval való helyesen értelmezett és vég
zett munka a pedagógiai dolgozók sorába állítja a könyvtárost. Egyes 
könyvtárak és könyvtári központok nem végeznek kielégítő tájékoztató 
és bibliográfiai munkát az egyetem 111. főiskola irányában. Nincsenek 
rendes bibliográfiai segédeszközeik arról a területről, amely az is
kola oktatási profiljába tartozik, illetve arról a területről, amellyel 
tudományosan foglalkozik. Nem fejtenek ki kel)ő együttműködést a tudo
mányos könyvtárakkal.

Kidolgozásra vár továbbá az egyes egyetemekre, főiskolákra járó 
folyóiratok részletes jegyzéke, a feleslegek megállapítása és ezeknek 
a folyóiratoknak azokra a helyekre való eljuttatása, ahol a folyóira
tok iránt feltétlen szükség mutatkozik.

Igém .nagy hiányossága felsőoktatási könyvtárainknak az is, hogy 
nem fordítanak kellő gondot a statisztikai kimutatásokra és a könyvtá
rak állapotát, illetve a'könyvtári munkákat tükröző összefoglaló jelen
tések elkészítésére. A felsőoktatási intézmények még mindig nem tuda
tosították magukban, hogy a könyvtárak is szerves részei az országos 
tervnek, és Így az általuk készített kimutatások alapul szolgálnak sze
mélyzeti és anyagi ellátásuk biztosítására és, hogy a rendes nyilván
tartás a szocialista építés agyik pillére.

A kari- és központi könyvtárak, valamint a könyvtári központok 
helyzetének elemzéséből váltak nyilvánvalóvá az 1954 évre szóló fel
adatok, amelyek megtalálhatók az egyetemi éa főiskolai könyvtárosok 
konferenciájának határozatában éa az Oktatásügyi Minisztérium munka
tervében. Ad. a mellékleteket./

l.sz. melléklet

A felsőoktatási könyvtárak 1954.évi feladatterve

1. Olyan felsőoktatási könyvtárakat kell szervezni,, hogy azok a 
lehető legjobban szolgálják a tanárok haladó szellemű nevelő- és tu
dományos munkáját és segítsék olyan értelmiség felnevelését, amely 
szakmailag megállja helyét és hü a munkásosztály és a szocializmus > 
ügyéhez. A könyvtárakat agy kell vezetni, hogy fegyverré váljanak az 
idealista világszemlélet, az individualizmus, a kozmopolitizmus, a 
háborús uszltók ellen folyó harcban a világbéke kivívásáért.
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2* Fontos a -tudományos- és szakkönyvtárakkal való együttműködés 
elmélyítése* A lehetőségekhez képest segítséget kell nyújtani az ipar
sak és a közélet egyéb tényezőinek az előttük álló épitő-feladatok tel
jesítésében*

3* Könyvtári dolgozóink szaksai ás politikai képzettségét rendsze
resen emelni kell* A könyvtárosoknak továbbképzésre kell jelentkezniök 
as általuk betöltött funkciónak megfelelően* Gondoskodni kell arról* 
hogy a többi munkatárs számára is lehetővé váljék szakképzettségük fo
kozása és Ismerete Innák.'kiegészítése a tanulási előmenetel és az ered
mény ellenőrzése*

4* Konkrét részletes jelentést kell kidolgozni a kar /felsőoktatá
si intézmény/ összes könyvtárainak állapotáról, továbbá a könyvtári mun
ka helyzetéről, a szóbanforgő Jelentést 195*.március hó 15-lg kell fel
terjeszteni a dékáni hivatalnak éa a rektori hivatalnak, valamint az 
Oktatásügyi Minisztériumnak* A jelentésben rá kell mutatni azokra a 
személyzeti és anyagi hiányosságokra, amelyek gátolják a könyvtár /könyv, 
tári központ/ munkájának eredményességét# Olyan minimális követelménye
ket kell megállapítani, amelyeknek teljesítése lényegében megjavítaná a 
munkát /az alkalmatlan, illetve tehetetlen dolgozók kicserélése, a sze
mélyzeti állomány szükséges kiegészítése, Qrmig-rendszerü sokszorosító- 
berendezés, Írógép, telefon, stb* beszerzése/.

5* Biztosítani kell, hogy 195é*ő»eexnber 31-ig fejezzék be az állo
mányellenőrzést a kar összes könyvtáraiban és hozzák rendbe a leltár
könyvet, illetve a betűrendes katalógusokat. A felsőoktatási intézmény 
Aar/ vezetőségéhez javaslatot kell felterjeszteni arra vonatkozóan, 
hogy a könyvtár illetve a könyvtári központ vezetősége milyen módon 
szándékszik biztosítani a feladatok végrehajtását.

6a Meg kell javítani az egyetemnek ill. főiskolának nyújtott tájé
koztató- és bibliográfiai szolgálatot. A kari könyvtárban /a könyvtári 
központban/ össze kell gyűjteni mindazokat a bibliográfiákat, amelyek 
az egyetem, főiskola oktatási területéről származnak* Idejekorán érte
síteni kell a várható érdeklődőket a szakterületükhöz tartozó könyvuj- 
donságokról*

7* Meg kell javítani a hallgatok kiszolgálását is* A tanszékekkel 
vaiő megállapodéáa és együttműködés alapján irányítani kell a hallgatók 
olvasását, szem előtt tartva, hogy az uj könyvtárosi falfogás szsrint 
a könyvtárnak pedagógiai funkciója van* Gondoskodni kell arról, hogy 
elegendő számú tankönyv és jegyzet álljon rendelkezésre* A hallgatók 
számára válogatott bibliográfiákat kell készíteni a kurrens és kiegé
szítő stádiumokhoz* Fel kell ébreszteni, ill* támogatni kell a hallga
tókban az érdeklődést a forrásmunkák olvasásán alapuló élmélyültebb ta
nulmányok iránt*

8* Segítséget kell nyújtani az újonnan létesített főiskoláknak 
egyrészt a tapasztalatok átadásával, másrészt a nélkülözhető müvek 
rendelkezésre bocsátásával. Ez utóbbit még akkor is meg kell tenni, 
ha ezáltal az átadó könyvtárnak bizonyos.mértékig korlátoznia kellene 
szolgálatait*
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9 ® El kell készíteni a .kar /felsőoktatási intézmény/ könyvtárai
ban lévő folyóiratok teljes Jegyzékét* A csonka folyóiratokból meg 
kell kísérelni komplett példányok összeállítását és a tanszékekkel 
egyetértésben a legcélszerűbben kell ezeket elhelyezni* Sorozatok, év
folyamok fölöspéldányait és a fölöspéldányként mutatkozó szőrványszá- 
tookat fel kell ajánlani az uj főiskoláknak, ill* egyéb olyan felsőok
tatási intézményeknek, amelyeknek a folyóiratra szükségük van*

10* A könyvtárral rendelkező felsőoktatási intézmények /karolt./ 
szerveit figyelemeztetni kell arra, milyen jelentősége van a szocialis
ta tervezésben a statisztikai kimutatásqfe felelősségteljes kitöltésének 
Ügyelni kell arra, hogy az egyetemi és főiskolai könyvtárakról készülő 
kimutatások megbízható alapul szolgáljanak a kari /központi/ könyvtárak 
és könyvtári központok személyzeti és anyagi ellátásának biztosítására 
irányuló tárgyalásokhoz*

11* Központi kimutatást kell készíteni a szovjet irodalom és a né
pi demokratikus országok irodalmának beszerzésére vonatkozó kérésekről, 
hogy kész jegyzék álljon rendelkezésre a szőbanforgő irodalom behozata
lának megjavítására* Központi kimutatást kell készíteni a nyugati iro
dalom beszerzésére vonatkozó kivánaImákból,hogy a kimutatás minden pilla 
natban rendelkezésre álljon a deviza-kvóta felszabadításának esetére*

Az Oktatásügyi Minisztériumnak félévenként jelentést kell adni 
arról, hogy?

a/ hány nyugati könyvet igényeltek, hányat rendeltek és hányat 
szállítottak!

b/ hány nyugati, szovjet és népi demokratikus folyóiratot rendel
tek és hány folyóirat érkezik®

12® A felsőoktatási intézményekben működő^ tanárokat meg kell győz
ni arról, milyen kulturális és gazdasági jelentősége van államunk szem
pontjából a bibliográfiai munkák koordinálásának és nyilvántartásának 
és oda kell hatni, hogy a tanárok saját, szűk profilú, apró irodalom- 
kutatásaival is kapcsolódjanak be a központi bibliográfiai nyilvántar
tásba*

2®sz® melléklet

Az Oktatásügyi Minisztérium terve a felsőoktatási 
könyvtárak területén

v’;1® Ssgltségnyujtás az újonnan létesült felsőoktatási intézmények 
könyvtárainak szervezésénél és személyzeti, illetve anyagi ellátásánál®

2® Az egyetemi, főiskolai könyvtárak és a tudományos könyvtárak 
együttműködésének megjavítása®

5® Az egyetemek és főiskolák együttműködésének biztosítása a bib-
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Xiográfiai munkák központi koordinálása és nyilvántartása terén.
4. A könyvek és mikrofilmek behozatalának megjavítása a Szovjetunió- 

bél és a népi demokratikus országokból,. Tárgyalásokat kell folytatni az 
194?óév előtti fontos szovjet könyvekről készült mikrofilmek behozatalára 
vonatkozóan. /1949®előtt a ssóbanforgő irodalom szinte egyáltalán nem 
jött be hozzánk®/

%  A nyugati könyvek és folyóiratok behozatalának és elosztásának 
megjavítása.

6. Az ideiglenes irányelvekkel kapcsolatos eddigi tapasztalatok 
alapján szervezeti szabályok kiadása az egyetemi és főiskolai könyvtárak
számára.

7 . Segítségnyújtás a kari és központi könyvtárak, Ül, könyvtári 
központok személyzeti és anyagi ellátásának biztosításához a nevezett 
könyvtárak alapvető feladatai teljesítésének biztosítása céljából.

8. A könyvtáros tanszékkel és a tudomány©a könyvtárakkal együttmű
ködve biztosítani kell a felsőoktatási intézmények közép- és felsőfokú 
könyvtári kádereinek szakképesítését.

f« A könyvtárosok instruálása a szakkatalógus szabályairól, mi
helyt a szovjet szabályok megérkeznek,

1<5* Bibliográfiai tanfolyamok szervezése a műszaki felsőoktatási 
intézmények könyvtárosai és humán irányú felsőoktatást intézmények 
könyvtárosai számára.

H e  A felsőoktatási könyvtárak és könyvtári központok káderhelyze
tének megjavítása*

3.sz. melléklet
Az Oktatásügyi Sftaisztérium távlati terve

1, A felsőoktatási központi- és kari könyvtárak, valamint a könyvtá
ri központok hálózatának kiépítése ás szilárd szervezeti alapokra fekte -
téss.

2, A felsőoktatási könyvtárakban folyó könyvtári munkák egységes 
és szakszerű elvégzésének biztosítása. Ott, ahol ez lehetséges ás célszerű, a tudományos könyvtárakkal közös egységes könyvfeldolgozási mód
szereket kell meghonosítani®

3, A könyvtáros tanszékkel és a tudományos könyvtárakkal egyetért
ve és együttműködve biztosítani kell a felsőoktatási intézmények könyv
tári dolgozóinak továbbképzését. 4 5

4, Ügyelni kell arra, hogy a felsőoktatási intézmények a vezető 
könyvtári beosztásokba szakképzett erőket helyezzenek ás a könyvtári in
tézményeket az adott feladatokhoz mérve lássák el személyzeti és anyagi 
javakkal®

5, A könyvtári munkák zömét a kari /központi/ könyvtárakra és a 
könyvtári központokra kell hárítani, hogy ezekkel a munkákkal a tanerőket a lehető legkevésbé terheljük meg,

** Knihovna, 19 5*. 3»sz. 8 1-8 7.lap.
0 0 0 6'
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Az állási tudományos könyvtárak eddig az els őKöztársaság Idejé
ből szármáző„ sőt még ennél is régibb keletű statútumok és szervezési 
szabályzatok szerint végezték munkájukat és eaak egynéhány újabban 
keletkezett könyvtárnak volt olyan statútuma» amelyet 1948 után adtak 
ki, Ez utóbbi alapszabályok /statútumok/ is sok tekintetben elavultak 
és nem juttatták kifejezésre az állami tudományos könyvtárak mai cél
jait és feladatait* Ízért az Oktatásügyi Minisztérium mér 1952-ben meg
indította az állami tudományos könyvtárak uj szervezeti szabályzatának 
előkészítésére vonatkozó munkálatokat* Gyűjtötték és elemezték a belföl
di és a szovjet könyvtárak tapasztalatait s áttanulmányoztak minden hoz
záférhető anyagot* Munkájukban szem előtt tartották hagyományaikat és 
tudományos könyvtáraink eddigi fejlődését, valamint jelenlegi állapotát* 
A Minisztérium segítségül .hívta könyvtárügyünk szaktekintélyeit, az Ok
tatásügyi Minisztérium dolgozóiból és a könyvtárak igazgatóiból szerve
zett tanácsadó testületet, akik reális tárgyi javaslatokat tettek könyv
táraik szervezeti szabályzatának megalapozásához*

Az első elgondolás az volt, hogy külön dolgoznak ki statútumot min
den egyes könyvtár számára* Ezt az elképzelést azonban módosították és' 
valamennyi állami tudományos könyvtár számára közös, egységes mintasza
bályzatot dolgoztak ki.

A szabályzat az állami tudományos könyvtárak mai állapotét és műkö
dését tükrözi. Kitűzi azokat a fő feladatokat, amelyeket a könyvtáraknak 
a szocializmus építésénél elkeli látniok és megjelöli a kitűzött célok 
eléréséhez szükséges eszközöket* Meghatározza a könyvtárak szervezésének 
és igazgatásának alapelveit. E mellett a szabályzat eléggé rugalmas, s 
Így lehetővé teszi az operatív irányítást és igazgatást, valamint az uj 
feladatoknak a gazdasági és kulturális fejlődés figyelembevételével tör
ténő elvégzését, 1 1 1 * a szóbanforgó uj feladatok Szervezési szempontból 
való biztosítását*

A szabályzat elválaszthatatlan részét képező melléklet körülhatá
rolja, illetve kísérletet tesz arra, hogy elsőlsben körülhatárolja tu
dományos könyvtáraink funkcióját és profilját* Meghatározza a központi 
tudományos könyvtárak, a szakirányú és egyéb tudományos könyvtárak szék
helyét, hatáskörét /működési területét/ és programmját. A szabályzatból 
megtudhatjuk, hogy melyik az a tudományos irodalom, amelyet a könyvtár
nak elsősorban kell gyűjtenie, feldolgoznia és propagálnia. A szabály
zat szerint minden könyvtárra fontos bibliográfiai feladatok és az a 
kötelezettség hárul, hogy gondoskodjanak a haladó könyvtárügyi és bib
liográfiai módszerek terjesztéséről a szakterület valamennyi könyvtárá
ban*
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A legjobb szabályzat sem képe* azonban já könyvtárat; építeni beeső- 
letes, művelt és a dolgozó néphez hü könyvtárosok nélkül* A szabályzat 
sem. az a varázsvész m ,eme2y egycaapásra megszünteti könyvtáraink munkájá
nak hiányosságait , hanem eaupán norma, amely meghatározza a haladás ha- 
lyas irányát, a lehetőségeket és a fejlődést, olyan norma ez, amely segít
séget nyújt a könyvtári munka megszervezéséhez éa megvilágítja a nagyközön
ség előtt a könyvtár funkcióját. K* a kötelező erejű szabályzat esek ükkor 
tudja teljesíteni hivatását, ha könyvtáraink dolgozói a szabályzat minden 
betűjét valóra váltják®

Ro Fitteraann.
Ügyiratszám; 55435/54 - C' XII/4o Kelts 1954* augusztus 11-én.

Az Oktatásügyi Minisztérium az alábbi szervezési szabályzatot adja 
ki az állami tudományos könyvtárak részére;

I. cikkely 
B e v e z e t é s

/!/ Az állami tudományos könyvtár /a továbbiakban "könyvtár/ önálló 
közintézmény, mely az Oktatásügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik®

/Z/ A könyvtárat a népgazdaságiéjJesztési állami tervvel összhang
ban az Oktatásügyi Minisztérium létesíti®

/?/ Az állami tudományos könyvtárak profilját a melléklet határozza
meg®

II. cikkely
A k ö n  y v t á r  a l a p v e t ő  

f e l a d a t a i
/!/ A könyvtár
a/ hozzájárul a nemzeti kultúra, a tudomány és a technika szüntelen 

fejlesztéséhez és a szocialista társadalmi rend építéséhez és megszilár
dításához,

b/ segit elmélyíteni az általános- és szakképzettséget, segít emel
ni a lakosság politikai öntudatát, valamint szakmai és tudományos képzett
ségét,

«/ a tudományos irodalom feldolgozásával éa terjesztésével segítséget 
nyújt a főiskolák, a tudományos intézetek, az állami éa gazdasági szervek 
dolgozói, valamint a legszélesebb nyilvánosság előtt állé feladatok telje
sítéséhez*

/2/ Az /!/ bekezdésben felsorolt feladatok ellátásához a könyvtár
le figyelemmel kiaéri elsősorban a belföldi és külföldi politikai, 

szakmai és tudományos irodalmat a azt rendszeresen, meghatározott terv 
szerint gyűjti, szakszerűen osztályozza és feldolgozza. E munkánál figye
lembe veszi as olvasók szükségleteit. Propagálja a tudomány és á techni
ka területéről származó leghaladóbb müveket, figyelembe véve a szocialis
ta építés és a szocialista nevelés követelményeit. Gyűjteményeit dijtala-



sál rendelkezésére bocsátja mindazoknak, akik ismereteik bővítésére és 
szakképzettségük emelésére törekednek,

2. rendszeresen együttműködik a tudományos, kutató- és termelő mun
kahelyekkel és bibliográfiai tájékoztatást nyújt számukra annak érdekében, 
hogy maximálisan kihasználhatók legyenek azok.a haladó tudományos ismer®* 
tefc, amelyek a kutatás, az uj munkamódszerek és az uj technológiai eljárá
sok szempontjából fontosak.

3 . valamennyi tudomány szakterületéről ajánló bibliográfiákat és 
egyéb speciális jegyzékeket készít az időszerű témákra vonatkozóan®

4. Megkönnyíti a főiskolák és egyéb tanintézetek pedagógiai és tudó
mén os munkáját azáltal, hogy az irodalom kellő kiválasztásával és speciá
lis bibliográfiákkal, illetve felvilágosítással segít a nevezett iskolák 
tanulmányi tervének végrehajtásánál /a vizsgáknál, szakdolgozatoknál,stb./

5® segítséget nyújt a főiskolák és a szakiskolák hallgatóinak, to
vábbá a rendkívüli oktatásban és az önálló továbbképzésben résztvevőknek 
a szükséges irodalom kikereséséhez! konzultációt nyújt a tanulók számára,

6® dolgozik s könyvtárügy fejlesztésén, főleg azáltal, hogy szakmai 
ét módszertani segítséget nyújt a különféle tipusu könyvtáraknak és részt- 
vesz a Könyvtárközi kölcsönzőszolgólatban,

7 - könyvKiáliitások, előadások, stb. utján propagálja a könyveket,
8. eszmei szempontból és az olvasók szükségleteinek szempontjából 

rendszer# ellenőrzi a könyv llományt és a katalógusokat,
9« kezdeményezéseket tesz a könyvtárügy és a bibliográfia, valamint 

a saját profiljának megfelel" tudományszak elméletéhez és gyakorlatához 
tartozó elvi kérdések megold áfában és tudományos kidolgozásában,

10* működéséről és bibliográfiai, illetve tudományos munkájának leg
jelentősebb eredményeiről rzőló jelentést Írásban adja közzé*

4 III* cikkely
A k ö n y v á l l o m á n y  g y a r a p í t á s a  é s  a

k a t a l ó g u s o k

/!/ A könyvállom íny gyarapításának jellegét a könyvtár funkciója 
és profilja szabja meg.

/2/ Könyveket, folyóiratokat, hírlapokat, nyomtatványokat és egyéb 
anyagot a könyvtár vásárlás, csere, ajándékozás utján, illetve köteles- 
példányból szerez be.

/3 f  A könyvtár betűrendes és szakkatalógust vezet mégpedig külön 
olvasói és külön szolgálati katalógust.
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IV. cikkely
A k ö n y v t á r  s z e r v e z e t  i f e l é p í t é s e

/!/ A könyvtársak rendszerint a kővetkező részei vannak*
a / O l v a s ő s z o l g á l a t .
Az,olvasószolgálat kedvező feltételeket biztosit a könyvvel és olvasó

val való foglalkozás megjavításához. Külön figyelmet fordít az önképzéssel foglalkozókra, könyveket, folyóiratokat és egyéb anyagot kölcsönöz, és se
gítséget nyújt a könyvtár használóinak a könyvek kikeresésében. Különböző 
köayvpropaganda-akciókat szervez, biztosítja a könyvtárközi kölcsönző szol
gálatot és kozültáclót nyújt. Gondoskodik arról, hogy a könyvtárnak a nyil
vánossággal való kapcsolata - különösen a főiskolákkal, tudományos intéze
tekkel és üzemekkel való kapcsolata - állandóan bővüljön. Kielemzi az ol
vasói érdeklődéseket és igényeket, és az Így nyert eredményt felhasználja 
a könyvtár működésének megjavítására. Megszervezi a kutatószobák és az ol
vasótermek munkáját és gondozza a kézikönyvtárakat•

b / B i b l i o g r á f i a i  t á j é k o z t a t ó  o s z t á l y .Bibliográfiai áttekintéseket, ajánló és válogatott bibliográfiákat ké
szít. Részletes bibliográfiai és irodalmi felvilágosítást nyújt a tudomá
nyos, kutató, termelési és oktatási feladatok megoldásához, különösen a 
párt- és kormányhatározatból folyó feladatok területén. Aktivan és rendsze
resen propagálja az Irodalmat, különös figyelemmel az aktuális szükségle
tekre. Általánosítja a könyvtári munka gyakorlati tapasztalatait és módsze
reit.

e/ G y a r a p í t á s i  és  c s e r e o s z t á l y .
A könyvtár profiljának és a könyvtár olvasóinak követelményei alapján elemzi a könyvállományt és biztosítja annak rendszeres gyarapítását. Nyilvántartást vezet a könyvtár állományáról és a kívánt kiegészítésekről 

/desiderátákról/. Tájékoztatja az olvasót az újonnan áeaazerzett irodalom
ról. Szervezi a könyvállomány osztályozását és cseréjét. Készíttet mikro
filmeket, fotókópiákat, fordításokat és egyéb szakmai éá tudományos munká
hoz szükséges tudományos anyagot.

d/ F e l d o l g o z ó  o s z t á l y .
Szakszerűen feldolgozza a könyvtár állományát a betűrendes és azak- 

illetve a szükséghez képest az egyéb katalógusokban is. Építi, gyarapítja 
és ellenőrzi a szolgálati és olvasói katalógusokat.

®/ R a k t á r i  o s z t á l y .
Biztosítja az állomány tárolását a raktárakban. Az olvasói kérőlapok 

alapján kikeresi és az olvasóhoz eljuttatja a könyveket és egyéb anyagot. 
Megőrzi és ellenőrzi az állományt. Gondoskodik a könyvek köttetésésffJU

f/ I g a z g a t á s i  o s z t á l y .
F o g l a l k o z i k  a könyvtár dolgozóinak személyi ügyeivel, el

készíti a tervjavaslatokat és a könyvtár költségvetését. Szervezi és biz
tosítja a könyvtár gazdasági és technikai üzemeltetését, gondoskodik az 
épület és a berendezés karbantartásáról, biztosítja a műhelyek, laborató
riumok, stb. rendes munkáját.
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g/ K 8 s y t « 1 5 9 é ( .
Vezeti a számviteli nyilvántartásokat* Bllenőrzi a könyvtár gazáéi- 

kodásának helyességét éa ügyel arra, hogy betartsák a költségvetési és 
pénzügyi fegyelem elveit a 41/195t* Sb, száma kormányrendelet szériát, 
amely meghatározza az alapvető elveket a számviteli nyilvántartás Veze
tésére*

/2/ Az osztályokat a könyvtár igazgatójának javaslatára az Oktatás
ügyi Minisztérium létesíti*

V. cikkely
A k ö n y v t á r ü g a z g a t á  saa

/!/ A könyvtár élén igazgató áll, akit az Oktatásügyi Miniszter ne
vez ki, illetve mozdít elő Az igazgató távollétiben őt az általa kije
lölt helyettes helyettesíti,

/2/ Az igazgató képviseli kifelé a könyvtárat, felel annak működésé
ért* A könyvtárat módszertanilag ás ideológiai szempontból irányítja* 
Gondoskodik a folyamatos és gazdaságos munkamenetről, a berendezés kar
bantartásáról, pótlásáról és célszerű kihasználásáról. Ügyel a rendre, az 
öntudatos munkafegyelemre éa a könyvtár valamennyi szervezeti egységének 
elvtársi együttműködésére* Rendszeres jelentést terjeszt fel az Oktatás
ügyi Minisztériumnak a tarvfeládatok teljesítéséről és a könyvtár működé
séről,

/?/ Az igazgató hivatalvezetői funkciót tölt be* A tudományos és 
szakmai dolgozók, valamint a könyvelőéég vezetőjének felvételéhez beso
roláshoz és elboeaájtásához előzetesen ki kell kérnie az Oktatásügyi Mi
nisztérium jóváhagyását*

VI* cikkely
A k ö n y v t á r  m ű k ö d é s e

/!/ A könyvtár munkája az éves feladat és fejlesztési terv alapján 
megy végbe* A tervet az Oktatásügyi Minisztérium hagyja jóvá,

/2/ A könyvtár az Oktatásügyi Minisztérium által jóváhagyott terv 
alapján gazdálkodik. Gazdálkodásának alapját a költségvetési törvény és 
az ehhez kiadott végrehajtási utasítás képezi*

/?/ A könyvtár igazgatójának kezelésében meghatározott mennyiségű 
pénzeszköz áll az apró és halaszthatatlan kiadások, útiköltségek, stb* 
előlegezésére*

VII* cikkely
T aVn á c s a  d ó  t e s t ü l e t

/!/ Az igazgató kisegítő szerveként tanácsadó testület létesül* A 
tanácsadó testületet főleg a könyvtárak célszerű gyarapítása és fejlesz
tése, a könyvtárpropaganda éa a nyilvánossággal való kapcsolat kérdései
ben kérik fel állásfoglalásra*
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ftfA legfeljebb 12 tagbél álló tanácsadó testület tagjait az Ok
tatásügyi Minisztérium nevezi ki két év időtartamra. Tagjai főleg a fő
iskolák, tudományos és kutató intézetek dolgozói, a Forradalmi Szakszer
vezeti Mozgalom, a gazdasági és egyéb szervezetek kápviselőlbek sorából
kerülnek ki.

/?/ A tanácsadó testület tagjainak kinevezésére vonatkozó javasla
tokat a könyvtár igazgatója terjeszti elő*

/4/ A tanácsadó teetület ügyrendjét az Oktatásügyi Miniszter adja
ki.

VIII. cikkely
K ö l c s ö n z é s i  s z a b á l y o k

/!/ A könyvtár kölcsönzési és olvasótermi keretszabályzatát - amely 
a könyvtár és az olvasóközönség érintkezését szabályozza - az Oktatásügyi 
Minisztérium adja ki.

IX. cikkely
Z á r ő r e n d e l k e z é s e k

/l/ Az Oktatásügyi Minisztérium - a szükséghez képest - további 
irányelveket ad ki az állami tudományos könyvtárak szervezeti felépítésé
re, igazgatására, gazdálkodására és működésére vonatkozóan.

/2/ Az állami tudományos könyvtárak számára eddig kiadott statútumok, 
illetve szervezeti ajabéTyzátók hatályukat vesztik.

/3/ A jelen szervezési szabályzat 1954.szeptember I-én lép életbe.
dr.Kahudy sjc., 

Oktatási Miniszter

M e l l é k l e t  
az 53435/54 III/4.SZ. rendelethez

AZ ÁLLAMI TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁRAK JEGYZÉKE ÉS PROFILJA

P r á g a i  E g y e t e m i  K ö n y v t á r
a/ A Csehszlovák Köztársaság központi tudományos könyvtára, 
b/ az ajánló bibliográfiák kidolgozásának Is kiadásának központja, 
e/ a csehszlovák nemzetközi csere és nemzetközi kölcsönzési szol

gálat központja,
d/ a tudomány különböző területeiről származó belföldi és külföldi 

tudományos és szakmai kiadványokra vonatkozó tájékoztatás-myüü'éás Köz
pontja,

e/ a tudományos könyvtárak és a főiskolák közötti együttműködés 
koordinálásának központja,

f/ a csehszlovák könyvtárügyi és bibliográfiai munka tudományos
módszertani központja,



g/ a könyvállománykonzerválásával, restaurálásával és védelmé** 
vei való foglalkozás központja.

N e m z e t i  K ö n y v t á r ,  Prága

a/ Központilag nyilvántartja és őrzi a Csehszlovákia területén meg
jeleni nyomtatványokat,

b/ központja a Csehszlovákiában kiadott nyomtatványok bibliográfiai 
regisztrálásénak! nyomtatott katalóguscédulákat ad ki a cseh könyvtarat©- 
léa anyagából, /

c/ szerkeszti és kiadja a eaeh könyvek és folyóiratcikkek bibliográ
fiáját, szerkeszti és kiadja a essh irodalom retrospektív bibliográfiáját 

d/ központja a Csehszlovákiában folyó bibliográfiai munkák nyilván
tartásának és koordinálásának.

.A S z l á v  K 8 ayy v t á r, Prága
a/ A szláv népek és a Szovjetunió népei politikai, gazdasági és 

kulturális élete, valamint múltbeli és Jelenlegi kölcsönös kapcsolataik 
tanulmányozásának központi könyvtára Csehszlovákiában, 

b/ a szovjet kiadványok központi könyvtára,
«/ szerkeszti és kiadja a szovjet könyvek és folyóiratcikkek biblio

gráfiáját ,
fi/ kiadja a szovjet könyvtermelés nyomtatott katalóguscéduláit,
#/ központja a szovjet irodalomra vonatkozó felvilágosítások nyújtá

sának.

*. M ű s z a k i  f ő i s k o l á k  K ö n y v t á r a ,  Prága 
a/ Csehszlovákia központi műszaki könyvtára,
b/ központilag feldolgozza a termeléssel foglalkozó műszaki könyvek 

bibliográfiáját,
e/ központi bibliográfiai folyóiratokat ad ki a technikai szakok 

területéről,
d/ központja e műszaki irodalomra és természettudományok területé

nek rokon irodalmára vonatkozó felvilágosítások nyújtásának,
a/ fő módszertani központja a műszaki könyvtáraknak és a műszaki 

irodalommal való foglalkozásnak.

Á l l a m i  T á r s a d a l o m t u d o m á n y i  K ö n y v t á r
Prága

a/ Csehszlovákia központi könyvtára a társadalomtudományok vala
mennyi szakának - főleg a marxizmus-lenlnizmus ©lapjainak, a marxista 
filozófiának, a politikai gazdaságtannak ás a politikának - tanulmányozá
sához,

b/ a társadalomtudományi bibliográfia központja a profiljának meg
felelő .társadalomtudományokat illetően és központja a tudományos adatgyüj 
tésnek e tudományszakok területén, .

«/ központja a társadalmi tudományok irodalmáról szóló tájékoztatás 
nyújtásának! a tájékoztatás főleg a főiskolák marxista-leninista tanezé-
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kei és a politikai gazdaságtan tanszékei felé irányuló
á/~pJ^pzertaDÍ központ a profiljának megfelelő Irodalomnál való fog

lalkozás tekintetében©

Á l l a m i  © r v • » i K ö n y v t á r ,  Prága
a/ Központi könyvtára az orvostudomány, az egészségügy, a győgyszo- 

részét.és a természettudományok rokontőrületein folyó munkának,
te/ bibliográfiát szerkeszt és ad ki a gyűjtőköre területén kiadott

könyvekről,
e/ központja a profiljának megfelelő irodalomról nyújtandó tájékon- 

tatásnak,
d/ módszertani központ a profiljának megfelelő irodalommal való fog

lalkozás tekintetében© ■

A k a d é m i a i  K ö n y v t á r ,  Prága
a/ állami könyvtár, amely gyűjti, terjeszti a főiskolai és szakis

kolai hallgatók, valamint a 1 1  évfolyamú középiskolák legfelsőbb évfolya
maiba járó diákok számára szóló oktatási anyagot,

b/ válogatott bibliográfiákat, olvasói terveket és irodalmi tájékoz
tatókat készít a tanuláshoz, a vizsgákhoz, a szemináriumi dolgozatokhoz 
stb. ,

e/ módszertani és szervezési központja a főiskolai kollégiumokban, 
internátusokban és egyéb Iskolánkivüll intézményeknél működő diákkönyv
táraknak©

E g y e t e m i  K ö n y v t á r ,  Brno
a/ fndományos könyvtár, valamennyi tudományág irodalmának tanulmá

nyozásához, kivéve a műszaki irodalmat! hatásköre főleg saját vidékére 
terjed ki,

b/ központja az ajánló bibliográfiák készítésének és kiadásának, 
valamint a tudomány összes területeire vonatkozó felvilágosításoknak, 
kivéve a műszaki tudományokat,

«/ központja a könyvtárügy és a bibliográfia területén folyó mód
szertani munkának^-hatásköre főleg saját vidékére terjed ki©

Á l l a m i  M ű s z a k i  K ö n y v t á r ,  Brno
a/ Tudományos könyvtár a műszaki irodalom és a rokon természettu

dományos irodalom tanulmányozásához, regionális hatáskörrel,
b/ központja a speciális bibliográfiák kidolgozásának és kiadásá

nak, valamint a műszaki irodalomra vonatkozó feIvilágositások nyújtásá
nak,

e/ központja a módszertani munkának a műszaki könyvtárak számára, 
regionális hatáskörben©
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Á l l a m i  P e d a g ó g i a i  K ö n y v t á r  , Brno
a/ Tudományos könyvtár a pedagógia tanulmányozásához regionális ha

táskörre 18
b/ központja az ajánló bibliográfiák kidolgozásának és kiadásának és 

bibliográfiai tájékoztatás nyújtásának saját gyűjtőköre területén,
0/ módszertani központja az iskolai és tanári könyvtáraknak regioná

lis hatáskörben.

E g y e t e m i  K ö n y v t á r ,  Olomoue
a/ Tudományos könyvtár, mely gyűjti az összes tudományágak területé

ről származó alapvető müveket és főleg regionális hatókörben fejt ki te
vékenységet,

b/ ajánló bibliográfiákat dolgoz ki és tájékoztatást nyújt,főleg a 
a mezőgazdasági, műszaki, orvosi, természettudományos és pedagógiai iro
dalom területén, figyelembe véve a vidék szükségleteit.

c/ módszertani központja a könyvtárügy és a bibliográfia terén folyó 
munkának főként saját hatásterületén..

Á l l a m i  T u d o m á n y o s  - ' K ö n y v t á r ,  Ostrava
a/ Gyűjti és feldolgozza az összes tudományágak alapvető irodalmát, 

valamint a bányászati és kohászati irodalmat, ez utóbbi irodaiam kőzpon- 
• ti könyvtára Csehszlovákia területén,

b/ központja a speciális bibliográfiák, főleg a bányászati és kohá
szati bibliográfiák kidolgozásának és kiadásának,

c/ módszertani központja a könyvtárügynek és bibliográfiának, főleg 
a saját területéhez tartozó műszaki könyvtárak számára,,

Á l l a m i  T u d o m á n y o s  K ö n y v t á r ,  Plzen
a/ Gyűjti az összes tudományágak alapvető müveit„ főleg a sörgyár

tás és a gépgyártás területéről származó szakirodalmat,
b/ ajánló bibliográfiákat készít és tájékoztatást nyújt főleg 

profiljának irodalmáról,
c/ a könyvtárügy és a bibliográfia módszertani központja saját vi

dékén.
Á l l a m i  Z d e n e k  N e j e d l y  T u d o m á n y  őrs

K ö n y v t á r ,  Brades Králové

a/ Begionúlis hatáskörben fejt ki tevékenységet, gyűjti az összes 
tudományágak alapvető müveit, de főleg vegyipari, gumiipari, textilipa
ri és nehézgépipari szakirodalmat,

b/ irodalmi tájékoztatást nyújt főleg saját gyűjtőkörén belül^ 
c/ zaját területén a könyvtárügy és a bibliográfia módszertani köz

pontja.
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Á l l a m i  Z d e n s k  N e j e d  X y  K ö n y v  • k á r ,
Ceske BudeJevics

a/ Regionális hatáskörben fejt ki tevékenységet , gyűjti az őasssa 
tudományágak alapvető müveit , é e  főleg pedagógiai, erdészeti és faipari, 
mezőgazdasági és halgazdasági szakirodalmat,

b/ irodalmi tájékoztatást nyújt főleg saját profiljának területéről, 
& / saját területén a könyvtárügy és a bibliográfia módszertani köz

pont ja o

Á l l a m i  T u d o m á n y o s  K ö n y v t á r ,
Libereo

a/ Regionáliii. hatáskörben fejt ki tevékenységet, gyűjti aösszes 
tudományágak alapvető müveit és főleg gépipari, textilipari és üvegipari 
szakirodalmat,b/ irodalmi tájékoztatást nyújt főleg saját profiljának területéről, 

e/ saját területén tanácsadó a könyvtárügy és bibliográfia módszerei 
kérdéseiben.

A S z l o v á k  E g y e t e m  K ö n y v t á r a ,  BratieXava
a/ Szlovákia központi tudományos könyvtára, mely gyűjti az összes 

tudományágak irodalmát, kivéve a speciális műszaki és orvostudományi
irodalmat,

b/ az ajánló bibliográfiák készítésének és kiadásának szlovákiai 
központja,

e/ a könyvtárügy és a bibliográfia területén folyó módszertani mun
ka központja Szlovákiában.

K ö z p o n t i  M ű s z a k i  K ö n y v t á r ,  Bratlalava
a/ Szlovákia központi tudományos könyvtára a műszaki irodalom és a 

természettudományok területének rokon irodalma tanulmányozásához,
b/ központja a szakbibliográfiák készítésének és kiadásának és & 

tájékoztatás-nyújtásnak, főleg a saját profiljához tartozó szlovák és 
magyar irodalomról,

c/ a könyvtártudományi és bibliográfiai módszertani munka központ
ja a szlovákiai műszaki könyvtárak számára.

K ö z p o n t i  O r v o s t u d o m á n y i  K ö n y v t á r
Bratislava

a/ Szlovákia központi tudományos könyvtára az orvostudomány vala
mennyi ágának, az egészségügynek, a gyógyszerészeinek és a természettu
dományok rokonszakmáinak tanulmányozásához,

b/ központja a saját profiljához tartozó ajánló bibliográfiák ké
szítésének ás kiadásának,

& / a saját profiljához tartozó irodalommal való foglalkozás módszer
tani központja Szlovákia területén.
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Á l l a m i  T u d o m á n y o s  K 5 n y t t  á r , Kosion

a/ gy ű jti  és feldolgozza az összes tudományágak alapvető irodai® 
mát és a gépipari, kohászati és bányászati szakirodalmat, figyelembe-  
véve a Kelet®Szlovákia~i vidékek szükségleteit ,

b/ központja az ajánló b ibliográfia  éa foly ó ira tcik k -b ib lio g rá fia  
készítésének éa kiadásának, főleg a profiljának megfelelő területen,  

e /  saját területén a könyvtárügy és bibliogr áfia  módszertani köz
pontja#

Á l l a m i  T u d o m á n y o s  K ö n y v t á r ,  Ultra

a /  Gyűjti az összes tudományágak alapvető irodalmát, figyelembe 
véve saját  vidékének szükségleteit!  g y ű j t i  továbbá a mezőgazdasági 
szakirodalmat, mint Szlovákia központi könyvtára,

b/ központja a -hiákbibliográfiák készítésének és kiadásának, főleg  
a mezőgazdaságot i l lető en .

c /  módszertani központja a mezőgazdasági irodalommal való foglalko
zásnak.

Á l l a m i  T u d o m á n y o s  K ö n y v t á r ,  Zvoleü

a/ Gyűjti az összes tudományágak alapvető irodalmát, figyelembe 
véve saját vidékének szükségleteit# Gyűjti továbbá -  mint Szlovákia  
központi könyvtára -  az erdő- és faipari  szakirodalmat,

b/ b ibliogr áfiát  készít  és szakirodalmi tájékoztatást nyújt főleg  
saját profiljának megfelelő területen,

c /  saját területén a könyvtárügy és bibliográfia módszertani köz
pontja#

Á l l a m i  T u d o m á n y o s  K ö n y v t á r ,  Presov

a/ Gyűjti az összes tudományágak alapvető müveit, valamint a peda
gógiai szakirodalmat, saját  vidékének szükségleteit szem e lő tt  ta r tv a ,  

b/ tájékoztatást nyújt az irodalomról,főleg saját profiljának kö
rén belül#

** Kniiiovna, 19M® 9«sz# 259- 283. lap.



Speer Haas?
IFJÚ TECHNIKUSOK KLUBJAI AZ ÜZEMEKBEN 

/Kivonatos fordítás/

A technikai propaganda egyik legérdekesebb módszere a fiatalemberek 
és leányok tevékenykedése ifjú technikusok klubjaiban. Ezek a klubok, 
amelyeknek felelős szervezője a "Szabad Német Ifjúság”, amelynek kezde
ményezésére hivták is őket életre, máris egész sereg népi tulajdonba 
vett üzemben dolgoznak* Mintaképük a fiatal technikusok szovjet klubjai, 
amelyek már sok tapasztalatot gyűjtötték és a technikai propagandában 
nagy eredményeket értek el*

A klubok eredményes munkája elsősorban attól a támogatásától fog 
függni, amelyet számukra az üzem biztosit. Az üzemvezetőség, a kiképzés 
vezetősége, az üzemi szakiskola és az üzemi "Szabad Német Ifjúság” veze
tősége mellett az üzemi könyvtárvezetője van abban a helyzetben,,hogy a 
klub munkáját támogassa és segítsen annak megjavításában. A "Szabad Né
met Ifjúság” Központi Tanácsa által kiadott brosúrában ez áll: "Hogy az 
ifjúságot a technikai irodalom tanulmányozásához hozzásegítsék és megta
nítsák őket a szakkönyvvel való bánásra, a klub könyvmegbeszéléseket, 
egyes technikai müvek problémáiról vitaesteket, ankétokat és szakkönyvek 
szerzőivel való találkozásokat rendez. A könyvekből való tanulás, előadá
sok hallgatása a körök minden tagjának adjon sokoldalú ösztönzést a műnké 
ra és nyisson számára messzi perspektívákat reális és tisztán látott fel
adatok felé. Emellett különleges szerepet játszik a technikai irodalom 
kollektív tanulmányozása és a technikai irodaiam további fejlesztése a 
klub tagjai között."1/ Ki más tudná jobban végezni ezt a munkát, mint az 
üzemi könyvtáros? Eléggé ritkán kimálkozik a könyvtárosnak olyan iggató 
feladat, a nevelomunkának oly szép lehetősége, mint a klub támogatásával 
kapcsolatban. Ez a nevelői gondozás, amelynek előfeltétele a technikai 
irodalomban való megfelelő jártasság, mindenesetre nagy érdeklődést kö
vetel meg az ifjú technikusok feladata és munkája iránt.

A klubokban folyó könyvtárosi munkának feladata, hogy közvetítse 
és feltárja azt a technikai irodaimat., amely a klub munkájához szükséges.
A könyvtár eme támogató közreműködésének már a tudományos-technikai iro
dalomból álló kis könyvtár, a klub kézikönyvtára állományának felépíté
sével kell megkezdődnie. Nem minden fiatal technikus lesz mindjárt olva
só, vagy olyan, akit érdekel a technikai irodalom. Ezért az a cél, hogy 
ezt az érdeklődést az irodalompropaganda minden alakjának alkalmazásával 
felkeltsük. Ajánlatos rendszeres k i á l l í t á s o k a t  szervezni 
Jelentős tudományos-technikai könyvekből, mindenekelőtt az uj beszerzé
sekből. Arra a még túlságosan kevéssé figyelemre méltatott lehetőségre is 
rá akarok mutatni, hogy technikai irodalomról szóló könyvekből, folyóira-
T7----- *-Hogyan dolgozik az ifjú technikusok klubja a Szovjetunióban?

Berlin, 1952. 37.lap.
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tokból és újságokból vett ajánló cikkeket tárlókban, faliújságokon, stb. 
állítsunk ki. Szükséges lesz, hogy állandóan gyűjtsük az újságok és fo- 
lóylratok közleményeit technikai problémákról és azokat közvetítsük a 
fiatal technikusokhoz, hogy ilymádon azok állandóan tájékozódjanak idő
szerű technikai kérdések, a technikának a Szovjetunióban elért fejlődése, 
stb. tekintetében.

Eddig a könyvtári gyakorlat majdnem kizárólag csak szépirodalmi jel
legű szerzői esteket ismer. De meg kellene kísérelni, hogy szakkönyvek 
szerzőit nyerjük meg e l ő a d á s o k r a  a klubokban. Ez a módszer 
olvasásra ösztönöz és a könyvek fokozottabb megértését segíti elő. Ebben 
az összefüggésben említsük meg az olvasókonferenciákat is, amelyek vitaeat- 
jsllegüek lehetnek egyes technikai könyvek nehéz problémáiról, vagy bizo
nyos témákkal foglalkoznának. Tematikai jellegű megbeszéléseken megfelelő 
szépirodalmi könyvekre is helyes lenne kitérni^ például "A bányász munká
ja a szépirodalomban" cimü témánál Scibor-Rylski "Szén”,-Igise "Bányászok” 
és Marchwitza könyveire lehetne utalni. - .

Említsük meg a k o l l e k t í v  o l v a s á s  módszerét is, amely 
különösen a Szovjetunióban játszik nagy szerepet. A kollektív olvasásról a 
"Hogyan dolgozik a fiatal technikusok egy klubja a Szovjetunióban" cimü 
műben ez állt "Ez az általánosan felhasználható módszer nem kiván,nagy 
előkészületet és az ifjúságot megismerteti a tudomány és technika legújabb 
vívmányával. A közös olvasást a tanitó, a mester, a könyvtáros.«. vezet
heti. Először cikkeket olvasnak fel a termelés műhelyeiről, sztahanovis
ta módszerekről, feltalálók életrajzairól stb. Ezután megbeszélik az ol
vasottakat. £s a módszer azért előnyös, mert nagyszámú résztvevővel az 
esti szabadórákban, szállásokon, vörös sarkokban és olvas őszobákbaa lehet 
alkalmazni. Ilyen és hasonló olvas óórákon *.. felhasználhatunk újságokból 
és folyóiratokból vett kivonatokat és cikkeket, amelyek a tanulókat rend
szeres feldolgozás esetén állandóan tájékoztathatják a szovjet technika 
és termelés újdonságairól* Világos, hogy a vezetőnek a felolvasás anya
gát előbb figyelemesen fel kell dolgoznia. Legalább kétszer át kell ol
vasnia azt, a nehéz helyeket még hozzá különösen gondosan, hogy a tanu
lók minden kérdésére kimerítő feleletet tudjon adni. Ezért helyén való 
dologi ha idegen szavak, technikai kifejezések magyarázatát, valamint a 
szükséges adatanyagot lexikonból, vagy hasonlóból kiírja. Földrajzi tér
képeket, különböző illusztrációkat stb. is lehet használni. A felolvasás 
a résztvevőkben lassankint az önálló olvasás utáni vágyat kelti fel. Erre 
is törekedni kell.”2/

A közvetlen irodalom ismertetésén kivül a könyvtárosok feladata 
abban áll, hogy az ifjú technikusoknak, akik többnyire járatlanok biblio
gráfiai segédeszközök használatában, i r á n y í t á s t  a d j o n  a z 
ö n á l l ó  t a n u l m á n y o z á s h o z ,  az irodalom megkereséséhez.
A könyvtáros a fiatal embereket meg fogja ismertetni Német Demokratikus 
Köztársaságunk általános nyilvános könyvtáraival és nagy tudományos könyv
táraival, berendezésükkel, bibliográfiai segédeszközeikkel és azok haszná
latával?, felhívja a figyelmüket a könyvkereskedések és kiadóvállalatok ke
fe a lág«i»ira é»sz«ÉköByvjagy%éite'lre, a szakfdLy óirat okra és azok •bJt»Aicgiai'Mia® és 
a könyvekben levő forrásmunka-Jegyzékekre. *z irodalowközyetitós eme segéd-
^  D.O. 28-?9.lap.
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©szközelsele ismerete támogatja a fiatal technikusokat abban* hogy önálló
an dolgozzanak és az irodalomról szakmájuk területén tájékozódjanak* A 
könyvtárosi támogatás eme lehetőségei mutatják* hogy mennyire szükséges 
ai üzemi könyvtárosok közreműködése* A Szovjetunióban egészen magától ér- 
tetődő dolog , hogy az üzem könyvtárosai a klubokban folyó munkának támo
gatását az irodalom közvetítésével vállalják*

De az üzemi könyvtárosok közreműködése,magában véve nem elégséges,A könyvtári szakintézményeknek is segiteniök kell a fiatal technikusok 
klubjait munkájuk megjavításában. Amig például a fiatal agronomusok klub
jai aránylag egységesen a képzés szükségletei szerint dolgoznak, a fiatal 
technikusok munkamődja még magukban az azonos termelési ága üzemekben is 
nagyon különböző. Először is meg kell állapítani az irányvonalakat a terv
szerű kiképzési folyamat számárai ehhez hozzátartozik, hogy a klubokban a 
technikai irodalomnak egy bizonyos sorozatát elolvassák éa alaposad feldől' 
gozzák. A Központi Könyvtárügyi Intézet megbízásából és a Szabad Német 
Ifjúság Központi Tanácsával egyetértésben a brandenburgi Tartományi Köz
pont /Landesstelle/ jelenleg bibliográfia előkészítésén dolgozik a klubok
ban folyó tervszerű irodalmi munka támogatására. Ez fel fogja ölelni az 
általános technikai képzés, fémfeldolgozás és gépgyártás, kémia, építés 
és fa, valamint elektrotechnika szakterületeit, de csak alapvető, tehát 
agy meghatározott szakterület elsajátításához nélkülözhetetlen müveket 
fogja tartalmazni. Egyes kluboknak, vagy egy bizonyos üzemnek különleges 
szükségleteit a bibliográfia nem veszi figyelembe. Ez a bibliográfia 
összeállitásában különbözni fog a szokásos szakkönyvjegyzékektől, a fia
tal technikusok kiképzése menetének fog megfelelni és tartalmazni fogjara 
könyvek jellemzését. A kiválogatott tárgyi területek Brandenburg tartomány 
ipari súlypontjaihoz alkalmazkodnak. Természetesen szükség van arra, hogy 
más szakterületeket is feldolgozzanak, Így például a szászországi Tartomá
nyi Központ nagyon hasznosan dolgozhatná fel a bányászat és textil, a 
meeklanburgi Tartományi Központ a hajógyártás csoportját. A Tartományi 
Központok munkája csak előkészítői a bibliográfia átdolgozása éa köraadá- 
sa a Központi Könyvtárügyi Intézet ügye.

e e o e e e

Eddig csak ifjú technikusoknak az üzemekben levő klubjairól beszéltünk. 
Ilyen klubok azonban vannak üzemeken kívül is, például a szakiskolákban.
Az a követelés, hogy a fiatal technikusok klubjainak munkáját támogassuk, 
tehát épenugy áll a nyilvános könyvtárakra is, mint az üzemi könyvtárakra. 
A fiatal technikusok klubját, mint a technikai propaganda egyik formáját 
igen nagy jelentőség illeti meg. Ennélfogva szükséges, hogy a könyvtáro
sok legjobb tudásuk szerint hassanak oda, hogy a fiatalok elméleti ismere
teiket kibővítsék és ilymódon a klub munkáját előrevigyék,

» Dér Bibliothekar. évf, 1953. J.sa, 248-251, lap.
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5-áozynska Ao
A KÖNYVTÁRI MUNKANOHKáK KÉRDÉSE

Sok sző esik a könyvtári munkaerők hullámzásáról , állandó cserélő- 
désérőls a jobb, a mozgékonyabb elem továbbáll, a rosszabb , gyengébb - 
megmarad, ebből adódik a könyvtári dolgozók alacsony színvonala® Hogyan 
lehetne ezen segíteni? A sok eszköz közül az egyik a könyvtárosok fize
tésének és besorolásának mintegy két fokkal való emelése lenne° E mellett 
azonban nagyon fontos az egységes munkanormák megállapítása, vagyis a 
könyvtáros által végzendő állandó és kötelező munkaegység meghatározása« 
Ezt a normát a könyvtáros bizonyos esetekben túlszárnyalhatja, a azt túl
teljesítésként kell kezelni.

Néhány megjegyzést szeretnék tenni ebben a tárgyban. Ezek természe
tesen nem óhajtanak kimerítő jellegűek lenni, csak rávilágítanak a nagy
városok belvárosaiban lévő könyvtárak életére, amely területet jól isme*, 
rém. A községi és a kisvárosi könyvtárakat 111. a nagyvárosok peremén lé
vő könyvtárakat mellőzöm, mert munkafeltételeik teljességgel különböznek 
e Így a belvárosi normákat sok esetben helytelen volna erőltetni* Ennek 
a munkaterületnek számára egyidejűleg más munkásémát kellen® kidolgozni*

A nagyvároei könyvtárak olvasóforgalma lavinaszerűen emelkedik, a 
belratkozők számé. egyre nő. A könyvtárak hatásköre nem földrajzi érte
lemben szélesedik, hanem kedvelte válik, A délutáni forgalom óráiban az 
ilyen könyvtár semmiben sem különbözik a nagy csemegeboltok képétől abban 
a pillanatban, amikor valamilyen különleges édességet hoznak forgalomba* 
a helyiség zsúfolva van, az emberek türelmetlehül várnak sorukra, nehogy 
elveszítsék a helyüket, s minél előbb kikerüljenek innen! egyáltalán nem 
érdekik őket a plakátok és propagandafeliratok, nem keresgélnek a kataló
gusokban, nem nézik a kiállításokat, vakok a vizuális propaganda minden 
fogásával szemben, a csak várnak... egymást tapossák, lökdösődnek és vé
gül, nem lévén már idejük, hogy gondosan válogassanak, akármit elvisz
nek, - otthon pedig csalódottak.

Az olvasók számának állandó növelésére irányuló törekvés nem egyez
tethető össze a személyzet számának az egyéb munkahelyekre való beosztás 
következtében előálló állandó csökkentésével. A munkanormák szédületes 
módon emelkednek, de ki látja ennek a kárát? Az egyik felsősziléziai 
könyvtárban találkoztam olyan könyvtárosnővel, aki egymaga naponta 200 
olvasót fogadott! de hogyant Mindössze annyi ideje volt, hogy úgy ahogy 
elvégezze a technikai részt, a kartotéknál, könyvvisezavétélnél, karton- 
kiszedésnél, a kiadott könyvek regisztrálásánál*

Szükségesnek látszik igazságos, a munkavállalót ás a munkaadót egy
aránt kötelező munkánorrnak megállapítása® Valamely munkaközösség munka- 
normával szabályozott olvasókörének megnövekedése ilymódon szükségszerű
en maga után vonná a kiszolgáló személyzet növelését is, nehogy a dolgo
zók a fizikai tulerőltetés következtében elkedvetlenedjenek és szétszó
ródjanak,mint az mostanában is állandóan megtörténik*

Hogyan fogjunk hozzá a norma megállapításához? A javaslatok arra



irányultak, hogy maghatározzák, hány beiratkozott olyasé esik agy könyv
tári dolgozóra,, Ezzel kapcsolatban eléggé eltérő számokat vetettek föls 
500-tól /a SzU-ban elfogadott normához hasonlóan/ 1 ,OOO-ig, Ilyen egy
mástól távolesS számok felállítása azonban arról tanúskodik, hogy bizo
nyos meggondolatlansággal és könnyedséggel kezelik a kérdést, nem 
állítják reális alapokra,. Szembeötlő, hogy néha nem a beiratkozott ol
vasók, hanem a napi látogatások számát veszik figyelembe a könyvtáros 
foglalkoztatásánál^ Vannak olyan forgalmas helyek, ahol egy beirt olva
só havonta átlag háromszor-négyszer is ellátogat a könyvtárba, mig má
sutt az olvasók havonta egyszer járnak be. Jelentős ezzel kapcsolatban 
az u0n» "holt lelkek" nehezen ellenőrizhető, hosszadalmas ügye is, A 
könyvtárosokat túlságosan megterheli az egy ffre eső, valőszinőtlenül 
magas /loOOQ/ beiratkozott olvasói létszám. Itt a könyvtárosok abba a 
kisértésbe esnek, hogy a”holt lelkeket" is az "élők” közé sorolják, 
mindenféle /nehezen ellenőrizhető/ statisztikai manipuláció segítségével

A kérdésnek reálisabb /bár az eszménytől úgy is távolállő/ megoldá
sa lenne a kötelező normáknak a napi látogatásokra, vagyis az olvasók 
átlagos napi forgalmára és racionális kiszolgálásuk szükségleteire való
alapozása.

Itt is felállítottak bizonyos normákat. Azt mondták, hogy az ügy
fél elintézéséhez három perc kell. Helyes ez a norma ha arról van szó, 
hogy az olvasó számára kiválasszuk a megfelelő könyvet, illetőleg az 
olvasó által megadott könyvet leemeljük a polcról /gyakran a megadott 
jegyzékből egyetlenegy sincs a polcon/, és elég az idő arra, hogy egész 
rövid beszélgetést folytassunk az olvasóval? Ehhez azonban még a karto
téknál végzett előzetes technikai munka is járul: az elolvasott könyvek 
átvétele#sz olvaso törzslapjának a kikeresése a dobozból, a könyvkártya 
kikeresés®, a dátum rávezetése a kartonokra és a könyvek, legalább rész
beni visszahelyezése /Számításaim alapjául olyan könyvtárat veszek, ahol 
nincs raktáros és a könyvtáros egymaga végzi az összes teendőket,/ Ezek
re a technikai műveletekre tehát még 1-2 percet hozzá kell számítani.
Egy olvasó kiszolgálásának átlagnormája aszerint 4-5 perc volna, A nap 
folyamán, vagyis a könyvtár nyitvatartásának 5 órája alatt a könyvtáros- 
nő mintegy 60-75 olvasót intézhet el, 100-120 könyvet adha-t ki. Vélemé
nyem szerint 5 óra alatt 75 olvasót csak gyakorlott és gyors könyvtáros- 
nő szolgálhat ki. Ezért a 7° számot ajánlom, mint maximális napi átlagot 
amellyel egy könyvtáros is megbirkózik, A fennmaradt két órát, statisz
tika készítésére, a törzslapok és könyvtár visszaosztására, a rögtön he
lyükre nem rakott könyvek helyrerakására kell fordítania. Napi hetven 
olvasónál a visszaadott könyvek száma 200=ra is fölmehet, azokat is be 
kell számítani, amelyeket az olvasó átnézés után "visszadobott" ezenkí
vül néhány könyvnek uj borítólapot kall adni és újra el kell látni fel- 
zettel, - ezeknek a száma napi 7° olvasó esetében 5 körül van. Ezeknek 
a folyőügyeknek az elintézése után a könyvtárosnak, 7 munkaórából, más 
tevékenységekre legföljebb néhány perce, vagy, ha nem eléggé gyakorlott, 
sémi ideje sem marad,

A sürgetések megírására, amelyeket hetenként egyszer küldenek el, 
uj könyvek átvételére a központból, a katalóguscédulák beosztására, a 
könyvpéldányok uj jelzetének a már meglévő katalóguscédulákra való rá
vezetésére az összes katalógusokban, amelyek a könyvtárban használatban
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Tannak^ leltári cédulák kiállítására; a katalógusok időszaki átnézéséi*®, 
helyesbítésére, a könyvállomány rendezésére, esetleges oktatásra, kiállí
tások rendezésére csak olyan napokon kerülhet sor, amikor nincs nyitva
tartási idS0

Olyan nagy könyvtárban, amelynek néhány osztálya vans pl0 felettek 
kölcsönzője, gyermekek kölcsönzője, olvasó stb. és külön termekben elhe
lyezve, ahol a munkát ellenőrizni és arra felügyelni kellj, ahol állandó
an rendeznek előadásokat, a vezetőnek, a beiratások kivételével, minden
fajta a köayvkiállitással kapcsolatos munkától mentesnek kellene lenni® 
és Így a fenti normák nem vonatkoznak rá. Ezzel szemben a körülményekhez 
képest inspekciót tarthatna az olvasóteremben és intézhetné a szervezési 
ügyeket, irodalmi esteket, felolvasásokat rendezhetne, a felolvasókat 
meghívná, fenntartaná a kapcsolatot a külvilággal, felvilágosításokat ad
hatna, havi statisztikát vezethetne, kiállításokat rendezhetne, ügyelne 
a könyvtár külső képére stfe.

Felhívom a könyvtáros kartársakat, nyilatkozzanak, helyesnek és 
igazságosnak találják-e ezeket a normákat”? Esetleg beleegyeznénk abba, 
hogy az olvasók számát csökkentsük, de növelésről szó sem lehet, hacsak 
nem akarjuk a könyvtárosi munkát a mechanikus könyvkiadásra korlátoznia. 
Nem szabad ugyanis figyelmen kívül hagyni, hogy a könyvforgalom nagyrész
ben a könyvtáros jó akarásától és ügyességétől is függő Egyik fontos fel
adata az ismeretterjesztő s a szak- és nfteaki irodalom térjeaztéeeo A 
könyvtáros túlterhelése következtében azonnal csökken a kiadott ismeret- 
terjesztő könyvek száma0 A könyvtáros gépiesen azt adja ki, amit az ol
vasó kér, sem igyekszik semmit ajánlásié Könyvállományaink j>0 jfeái isme
retterjesztő müvek alkotják, kezdve a "Tudományterjesztés” kis népszerű 
könyvecskéin a komoly technikai vagy orvosi szakmunkáklgo És ezeknek a 
könyveknek mekkora százaléka van forgalomban? Ha a könyvtáros jól dolgo
zik és nincs túlterhelve, majdnem minden olvasónak két müvet ad ki, rá
beszéli, ösztökéli bizonyos dolgok elolvasására, egyes kérdések megfonto
lására, Ha azonban az olvasók tolongnak a pult mögött és türelmetlenked
nek, gép lesz és semmi más,

A könyvtár személyzeti viszonyait a tényleges szükségletnek megfele
lően kell szabályozni. Ha az olvas óforgalom emelkedik, a könyvtárvezető
ségnek segéderőket kell adnia. Ezzel szemben egyelőre csak megkövetelik 
a könyvtáraktól az olvasók számának állandó növelését, további globális 
számokat erőszakolnak rájuk a beiratkozásoknál^, a személyzet viszont nem 
szaporodik. Előfordulnak ezenkívül megbetegedések is. Ha a könyvtár sze
mélyzete gyakorlott, s a napi látogatók száma nem túlságosan nâ gy, néhány 
napra a helyettesítést is meg lehat szervezni. Ámde, amikor a napi forga
lom magasra szakik, ha a betegség elhúzódik, vagy az egyik könyvtáros 
szabadságra megy, a munkában torlódás áll elő. A központból alkalmilag 
küldött helyettesek soha nem pótolják a hiányto Ha ismerjük a könyvtári 
munkát, tudjuk, hogy a helyettes, aki nem ismeri a könyvek elhelyezését 
a polcokon, vagy a kartonok könnyű kezelését, segítség helyett csak za
vart és kárt okoz.
—  Mindaz amit itt mondottunk, a bevezetésben tett megállapításnak 
megfelelően, a nagyvárosok központjában fekvő,egy nagy központból irá
nyított könyvtárakra vonatkozott. A normák és a személyzet igazságos el
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osztása kérdését komplikálja az a tény is, hogy ugyancsak a központtól 
függaek a külvárosi könyvtárak is, amelyek nem ritkán a legelőnytele
nebb helyeken vannak, amelyeknek megválasztása a véletlenül'éppen 
azon a helyen üresen álló helyiségtől függött.. Mármost mi történik; 
egyes, szinte a vidékre kitóit állomásokban igen csekély a napi olvasó- 
forgalom* Egy könyvtárosra naponta átlag 20, 30 legjobb esetben 40 em
ber jut0 Ennek a könyvtárosnak önképzésre és egyéb pótlólagos foglalko
zásokra is van ideje, a bár munkája lényegesen könnyebb, /nem tekintve 
az odautazás nehézségeit/ ugyanannyi a fizetése, mint a belvárosi könyv
tárosnak, akinek teljesitménye pedig kétszer, sőt néha háromszor is na- 
gyobbo A belvárosban megállapított normák nem tarthatók tehát fenn a 
külvárosokban, mert a könyvtáros a legnagyobb jóakarattal és a legnagyobb 
propagandával sem érhet el, vagy léphet túl belvárosi maximumot és mindig 
elmaradnak a belvárosi napi forgalom mögött* Ennek következtében, jólle
het a külvárosi könyvtárosnak mindig nagyobb szabadsága lesz az időnormát 
illetőleg, "hiszen a rendszerint kezdő és a belvárosihoz mérten nem annyi 
ra képzett olvasóval kell beszélgetnie, megismerkednie, s egyénileg is 
kell vele foglalkoznia, - a különbség mindig nagy lesz0 Mit tegyünk hát, 
hogyan egyenlítsük ki a különbséget a külvárosok napi negyven és a bel
városok napi hetven olvasója között? Ideiglenes megoldásként kínálkoz
nék több könyvtár munkaközösségbe tömörítése* így pl* egy nagyforgalmu 
belvárosi és két kisebb külvárosi, területileg talán nem közeleső, de ol
vasókör és s:&ej*iélyzet tekintetében egymást kiegészítő könyvtár közösséget 
alkothat* Ez bizonyos autonómiával és mozgásszabadsággal rendelkeznék a 
fogadóórák és nepfefc megváltoztatását és a személyzet foglalkoztatását 
illetőleg, természetesen a megfelelő hatóság ellenőrzésével* A külváro
si könyvtárak kisegíthetnék a belvárosiakat, s ezért természetesen bizo
nyos segítséget várhatnának amazoktól a propaganda és rendezvények terén* 
Konkrét példát mondok: 'A** belvárosi könyvtár együttműködik a "B" és"CM 
külvárosi könyvtárakkal. Az "A" könyvtárnak három dolgozója van, de-a 
hét bizonyos napjain, mondjuk hétfőn, szerdán és pénteken a délutáni 
órákban egy könyvtárosra jóval több, mint 7° olvasó jut* Nehéz munka 
- elégtelen eredmény* A "C" könyvtárban 2 könyvtáros dolgozik, az olva
sók száma agy személyre napi 30, a "B" könyvtárban egy könyvtáros működik 
a napi átlag 35 olvasó. Ilyen esetben "C" hetenként kétszer, mondjuk hét
főn és pénteken egy munkaerőt küld át "A" megsegítésére, "B" pedig szer
dán küldi át egyetlen munkaerejét, s erre a napra bezárja a saját könyv
tárát* Egyáltalán nem fontos, hogy a könyvtár egész nap, vagy hetenként 
5 alkalommal nyitva, legyen. A kis településeken elég, ha megfelelő idő
ben hetenként háromszor tart nyitva a könyvtár. Az "A" könyvtár "B" és 
"C"-ben felolvasást rendez, ő küldi oda a felolvasót, szerzőt a szerzői 
estre, kirándulást, vagy másfajta segítséget szervez. Arról van szó,hogy 
bizonyos kollegális együttműködést létesítsünk és pedig'nem a puszta jó
akarat alapján, hanem bizonyos fokig kötelező jelleggel* Ez az együttmű
ködés nagy segítséget nyújthatna helyettesek kiküldésénél is, betegség, 
vagy szabadság esetén. Mindezt meg lehetne oldani, ha a kis kölcsönző ve
zetőnői nem félnének attól, hogy pótlékaik és jutalmaik veszélyben forog
nak, holott ezeket nem lehetne megszüntetni, hiszen munkájuk szaporodott, 
nem csökkent, másrészt meg kénytelenek volnának kölcsönzőállomásaik veze
tését megtartani* Ilyen együttműködés mellett a napinormák is kiegyenlí
tődnének bizonyos mértékig és eltűnnének a belterület és külváros kiáltó 
ellentétei*
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Amíg a normát kérdését végleg rendezik, ezt a néhány kusza megjegy
zést szeretném megfontolás és megszivlelésre előterjeszteni. A normák 
kérdését pedig meg kell oldani, hogy bizonyos rendet teremtsünk, segít
sünk a tulhalmozott munkaerőkön, megtartsuk a dolgozó-kádereket és egy
idejűleg végét vessük az erők elprédálásáaak .bizonyos munkahelyeken, 
megmozgatva az ott rejtőző erőtartalékokat.

= Bibliotekarz, 1954. l.sz, 10-12. lap.

A NEMZETKÖZI KÖLCSÖNZÉS SZABÁLYAI

I. A nemzetközi kölcsönzés célja;
A Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetsége - Fédératlon Inter

nationale des Associstions de Bibliothéeaires /a továbbiakban KENSz/ 
által szervezett nemzetközi kölcsönzésnek /a továbbiakban NK/ az a cél
ja, hogy a nemzetközi kölcsönzésben résztvevő könyvtárak számára a leg
biztonságosabb, a leggyorsabb és a leggazdaságosabb módon lehetővé tegye 
azoknak a tudományos kutatáshoz szükséges könyveknek a beszerzését, ame
lyek nem találhatók mag az orsz lg könyvtáraiban.

II. Csatlakozások;
A nemzetközi kölcsönzés szervezetéhez azok a könyvtárak csatlakozhat

nak, amelyek kijelentik, hogy a jelen szabályokat magukra nézve érvényes
nek ismerik el, és készek a kölcsönös együttműködésre. A KENSz főtitkársá
ga a jelentkezéseket az Országos Központ /lásd a fejezet 1 pontját/, az 
Egyesület, ill. a szőbanforgó ország valamely könyvtáros egyesületének köz
vetítése utján fogadja el. Azok a könyvtárak, amelyek nincsenek felhatal
mazva arra, hogy magukra vállalják a kölcsönös együttműködés kötelezettsé
gét, ugyancsak csatlakozhatnak a nemzetközi kölcsönzéshez, ha az Országos 
Központ kötelezi magát, hogy az ország egyéb könyvtáraiból megszerzi azo
kat a könyveket, amelyeket külföldről kérnek.

A KENSz főtitkársága időrol-időre közreadja a nemzetközi kölcsönzés
ben résztvevő könyvtárak jegyzékét.

III. Szervezeti felépítés;
1. Ajánlatos, hogy minden országban külön Országos K özpont létesüljön 

a nemzetközi kölcsönzés lebonyolítása céljából, s ez a Központ összekötte
tésben álljon valamely nagy könyvtárral; amennyiben lehetséges a Központ 
vezessen központi katalógust és építse ki tájékoztató szolgálatát.

A Központ feladata az, hogy: a/ a külföldről beérkező megrendeléseket 
továbbítsa azokhoz a nemzetközi kölcsönzésbe bekapcsolt belföldi könyvié-
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rákhoz, amelyek rendelkeznek, vagy minden valószínűség szerint rendel
kezhetnek a kért kiadványokkal?, b/ ellenőrizze a belföldiről beérkező 
kérelmeket és győződjék meg arról, hogy a kért könyvek nineeenek-e meg 
valamely saját könyvtárba^, negatív eredmény esetén a kérőlapokat kül
földre kell irányítania; c/ Az ország könyvtáraival együttműködve sta
tisztikát készítsen az általa teljesített nemzetközi kölcsönzésekről és 
ezeket a számokat évente jelentse a KENSz főtitkárságának /lásd a III. 
fejezet 9 .pontját/.

2o A kölcsönkérő könyvtár viseli a könyvek oda és visszaszállítá
sával kapcsolatos összes költségeket,, Felelős a küldemények szállítás 
alatti elkallódásáért és az esetleg előfordulható könyvsérülésekért» 
Ajánlatos, hogy a központok és a könyvtárak a kölcsönösség alapján mond- 
yanak le a szállítási költségek utánvéttel maló megtéritésérőlo

3. A kéréseket kizárólag csak a KENSz által elfogadott kérőlapon 
lehet t ovábt itani. **■/ A kérőlapot francia nyelven ill. az illető nemzet 
nyelvén k?ll kitölteni, francia fordítás kíséretében,, A kölcsönkérő 
könyvtál fölülvizsgálja és szükség esetén kiegészíti a kérőlap biblio
gráfiai adatait, és megjegyzéseit rávezeti az űrlap hátlapjára.

4o hz űrlap elismervényként szolgál, ha az idevonatkozó megjegyzés 
nincs törölve.

3, A kölcsönzés időtartama általában egy hónap, nem számítva a 
könyvek oda és visszaküldésére fordított időt. A kölcsönző könyvtár 
azonban ezt a határidőt meghasszabbithatja, vagy lerövidítheti.

6.A kiadványok használata rendszerint azoknak a könyvtáraknak a sza
bályai szerint törtéűik, amelyek a könyveket kérték, kivéve, ha a 
kölcsönadó könyvtár másképpen nem határoz.

7. Minden könyvtár szabadon dönt a tekintetben, hogy -klelégiti-e, 
▼agy visszautasítja a kért kiadvány kölcsönadását.

A ritkabecsü és igen értékes müvekre vonatkozóan külön garanciákat 
követelhet a könyvtár.

Általában nem kölcsönözstőks a/ ^zok a müvek, amelyek ki vannak 
zárva a kifelé történő kölcsönzésből B/ azok a kiadványok, amelyek 
könyvárusi forgalomban megszerezhetők, s-amelyeknek ára nem haladja meg 
az 5 svájci frankot, vagy 1 amerikai dollárt.

Azokat a könyveket, amelyek megvannak ugyan belföldön, őe az adott 
pillanatban ki vannak kölcsönözve, nem szabad a nemzetközi kölcsönzés 
utján igényelni. A kéziratokat - amennyiben lehetséges - ugyanolyan fel
tételek mellett kölcsönzik, mint a nyomtatványokat.

8. A kérőlapok és csomagok küldése rendszerint postán történik. Az 
ebből adódható késések elkerülése végett a diplomáciai csomagban való 
küldést ajánlatos alkalmazni. A szállítólevél szelvénye /a kérőlap jobb
oldala/ a küldeményt oda és vissza kíséri. A küldemény külső burkolatá
ra a következőket kell irnis
^  Angol va«y francianyelvü EárSMjríap beszerezhető a KENSz főtitkárságán

Bibliothéque des Nations Unies, Genova /Suisse/.
’Prézens müvek /ford.megjegyz./2 /
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T-TVKES
PrSt internatioaal de bibliothéque a bibliothéque 

/aecord International de ler octobre 19 5 4/.
/Könyvek, nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés, 1954. október 1-én 

kelt nemzetközi megállapodás/.
9« A nemzetközi kölcsönzésben résztvevő könyvtárak statisztikát 

készítenek a kölcsönadott illő a kölcsönvett kiadványokról, ezt a sta
tisztikát a KENSz főtitkársága intenciójának megfelelően minden évben 
felterjesztik az Országos Központhoz, ill. saját Szövetségükhöz.

10. Abban az esetben, ha olyan müvek megszerzéséről van sző, ame
lyek ki vannak zárva a nemzetközi kölcsönzésből, arra kell törekedni, 
hogy azokat fotókópia vagy mikrofilm formájában szerezzék meg. Az Or
szágos Központn-k - lehetőség szerint - olyan laboratóriummal kell ren 
delkeznie,^meiy kepes e másolatokat elkészíteni a felszereléssel nem 
rendelkező könyvtár helyett. A másolással kapcsolatos költségeket az a 
könyvtár viseli, amely a megrendelést eszközölte.

IV. Bizottság a nemzetközi kölcsönzés lebonyolítására a KENSz. ke
belén belül;

A Nemzetközi Kölcsönzési Bizottság tanulmányozza a nemzetközi köl 
csönzésre vonatkozó összes kérdéseket. Ez az egyedüli szerv, amely hi
vatott arra, hogy a KENSz Tanácsa elé terjessze azokat a javaslatokat, 
amelyek a könyvtárak nemzetközi együttműködésének ilyen formában való 
fejlesztését és kibővítését célozzák.

« Bulletin de 1'UNESCO, 1955. l.sz. 5-6.lap.
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South A. D.s
VIDÉKI MOZGÓKÖNYTTÁRAK? GYAKORLAT. EUÁRÁS ÉS EREDMÉNYEK

Angliában és Walesában, az utóbbi évek folyamán nyolcvan-agynéhány 
mozgőkönyvtár létesülte Ennek következtében a megfelel® szállítási lehe
tőségekről, valamint az ®rre alkalmas jármüvekről, bőséges tudósítás áll 
az érdeklődők rendelkezésére, - ezzel tehát most felesleges lenne bővebben 
foglalkoznunk, Mégis, miután a vidéki mozgó-könyvtár még aránylag aj, és 
a gyakorlatban még kellőképpen le nem mért formája a könyvtárszolgálatnak, 
talán időszerű eme módszer hatásosságának értékelése,

A mozgókönyvtár egészen egyszerű elven alapuló könyvtárszolgálat* ke
rekekkel és megfelelő hajtóerővel felszerelt szállítóeszközre helyezzük a 
könyveket, hogy azokat bárhova, ahol éppen szükség van rájuk, eljuttathas
suk, Vidéki könyvtárak ezzel a módszerrel látják el mindazon területeket, 
ahol állandó könyvtár létesítése nem járt megfelelő eredménnyel. Ez még 
egyáltalán nem jelenti valami uj könyvtári módszer felbukkanását, mégis 
némi eltávolodást jelent az eddig szokásos könyvellátástól,,.

Egyes vidékek kielégítő könyvellátását főképpen két probléma nehezí
ti meg; az apró, néha valóban parányi települések és az aránylag nagy tá
volságok, Nyilván ez az a két tényező, amely a mozgőkönyvtárt szükségessé 
tette, A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a nagy területre beállított moz
gókönyvtárnak egyes helyekre jutó szolgálata korlátozott* hiszen csak bizo
nyos meghatározott időben, a napnak bizonyos órájában, vagy a hét bizonyos 
napján, esetleg még nagyobb időközökben érhet egyik-másik helyre, Aa olva
só számára tehát a mozgőkönyvtár használatának alkalma - időben és számsze
rűleg is - korlátozott. Ugyanekkor a vidéki élet körülményei megnehezítik 
az olvasónak azt, hogy a könyvszolgálat korlátozott alkalmait kellőképpen 
kihasználhassa. Ezért a mozgókönyvtár-szolgálatnak, a fenti nehézségek át
hidalására, az alkalomnak megfelelő megoldásokról kell gondoskodnia. A 
könyvszolgálatnak, egyben ennek az olvasó által kihasználhatóságának Kor
látozottsága, szükségképen egy jobb és alkalmasabb könyvszolgálat megszer
vezésére kell hogy vezessen. Minden egyes kis helység /'település/ egyéni 
szempontjait tekintetve véve, valamennyiük problémáit egy megfelelően 
szervezhető, s a szóbanforgó területet teljesen felölelő könyvszolgálatba 
kell egyesítenünk. Pontos tervezetet kell készítenünk, mely a jármüvek, 
járművezetők ügyét, a garázsok és a karbantartás kérdését, az alapkönyvtá
rak helyét, a napi útvonalak és állomások kijelölését, az indulás és érke
zés pontos idejét, stb. szabályozza, szóval olyan mindent átfogó terveze
tét, melytíek egyedüli célja a vidéki olvasók igényeinek minél kényelmesebb 
és eredményesebb kielégítése. Röviden igy is mondhatnék* A mozgőkönyvtár 
felállításának három főszempontja* könyvanyag, szakszemélyzet és szervezés. 
A megfelelő szervezés, noha csak harmadik helyen említjük, nem utolsó fon
tosságú, hiszen ha ennek hijján az olvasóknak nem nyújtunk megfelelő alkal
mat a könyvszolgálat teljes kihasználására, a két első szempont /vagyis á 
könyvek és a szakszemélyzet/ munkája kárbavész.
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A legelső kérdés teháts a helyes szervezés milyen mértékben Javít
hatja az olvasóknak nyújtott lehetőséget? Mozgókönyvtár szolgálatról és 
vidéki területről lévén sző, ennek a területnek, vagyis tevékenységünk 
határait pontosan meg kell jelölnünk,, Világos, hogy e meghatározást a 
mindenkori helyi körülményektől kell függővé tennünk, főleg attól, hogy 
a helybeli lakosság szerint, hol az a népsűrűség, mely alatt, az állandó 
könyvtár létesítése már nem járhat kellő eredménnyel, tehát nem lenne 
indokolta Mindenesetre világosan elhatárolandók a "városi” és a "vidéki" 
területek,, Derbyshirei tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyorsmozgásu 
jármüvekre alapított könyvszolgálat eredményessége rohamosan csökken az 
1«000 főt meghaladó helységekben® Ekkora helyeken már alkalmasabbnak 
bizonyul egy "városi" tipusu berendezkedés, ami alatt vagy állandó fiók- 
könyvtár, vagy pedig.olyan mozgókönyvtár értendő, melynél a teherbírás 
előbbrevalá a gyorsaságnál, amilyen pl® a pótkocsis, nehéz teherautó,
A "városi" és "vidéki" körzetek közti elválasztővonal kijelölése, a na
gyobb városok közvetlen környékén /perifériáin/ legnehezebb* Vigyázni 
kell, nehogy egyes területrészekre esetleg kettős szolgálat /"városi" és 
"vidéki” is/kerüljön. Szükségessé válik tehát, hogy minden loOOO fő fe
letti lakosságú helyet képzeletben bekerítsünk s ezen belül "városi" jel
legű könyvtár-szolgálat működjék® A "kerítéseken" kivüleső összes terület 
pedig "vidéki" mozgókönyv szolgálattal láttassák el® A statisztikusok ked
véért megemlítjük, hogy Derbyshire-ben ma 115®000 főnyi lakosság részesül 
vidéki mozgókönyvtár-szolgálatban, szemben a nagyobb helységekbe tömörült 
230,000 fővel, akinek állandó vagy ideiglenes, de stabil könyvtár áll ren
delkezésére®

Mintán megteremtettük és kijelöltük tevékenységünk területét, célunk 
pontos meghatározása következik® Kérdés, hogy mozgőkönyvtárunk vájjon a 
kijelölt terület valamenhyi lakóját akarja-e kiszolgálni? Erre - úgy vé
lem - tagadó választ kell adnunk® Vidéken mindig az a legnagyobb problé
ma, miképpen lehet a lakossággal közvetlen kapcsolatot létesíteni? A gyer
mekekkel felveendő kapcsolat egyetlen biztos bázisa az iskola® Csakhogy 
az iskolásgyermekek igényeinek mozgókönyvtár utján való kielégítése rend
kívül sok akadályba ütközik! az iskolai tanrend netán! megbontása, az 
ifjúsági könyvanyagnak a felnőttekével együtt való szállításának nehéz
ségei, annak elkerülhetetlensége, hogy egy-egy iskolás-csapatnak, a 
könyvszállító jármű szükreszabott belsejében s a rendelkezésre álló rö
vid idő alatt legfeljebb csak felületes könyszolgálat nyújtható - és sok 
hasonló nehézség jelentkezik® Ebből nyilván következik, hogy a vidéket 
járó mozgókönyvtár tulajdonképpeni célja, a kijelölt terület felnőtt la
kosságának ellátása legyen, ami - az ismételten említett Derbyshlre ese
tében - az ellátandó lakosság számát 86®500-ra csökkenti®

A vidéki lakosság jellegzetessége könyvellátási szempontból valóan 
tudvalevőleg az, hogy egy-egy körzet lakói szerteszéjjel, apró csoportok
ba verődve lakván, a könyvtár és az olvasó közti kívánatos kapcsolat meg
teremtése bizonyos fokig mindig problematikus® Egyik-másik megyénkben, a 
kellőszámu állandó könyvtár létesítése egyszerűen nem fizeti ki magát®
Itt tehát kénytelenek voltunk a könyvellátást mozgóvá tenni, előre felté
telezvén azt, hogy könyvszállító Jármüveink kapcsolatba tudnak lépni még 
a legkisebb telep, major,vagy falucska csekélyszámu lakójával is, alkal
mat nyújtván minden olvasónak, hogy a mozgókönyv^szolgálatot kellőképpen
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felhasználhassa° A beszerzés első feladata tehátt összes szükséges
kapcsolatok megteremtése legyen* Hogy azonban a szőbanforgó lakosság 
milyen mértékben kívánja majd kihasználni könyvszolgálatunkat, ezt ne
héz előre megállapítandó A kereslet - kétségtelenül - helyenklnt válta
kozó lesz , sőt évszakonkint Is ingadozni fog® Ezenfelül egy-egy kisebb 
telep vagy majorság speciális érdeklődése is gyakran megváltozik, ami 
ismét átalakítja a keresletet,, Következőleg a könyvszolgálatnak abból a 
feltevésből kell kiindulnia, hogy minden egyes vidéki lakó egy-egy szám- 
bevehető /potenciállá/ olvasó - legalábbis mindaddig, amíg ennek ellen
kezőjét be nem bizonyít ja<> A szervezésnek tehát a teljes lakosság ellá
tását fedező könyvanyaggal kell számolnia, érintkezést kell teremtenie 
valamennyi vidéki közösséggel, még a legkisebbekkel, a legfélreesSbbek- 
kel iso Első próbatételünk tehát* Képes-e a mozgókönyvtár teljes, hiány
talan könyvellátáat nyújtani?

Sok függ persze a helybeli körülményektől is* milyen minőségű a be
járandó terep, lehetővé teszi-e a legfélreesőbb települések felkeresését, 
vagy legalább is megközelítését? Ezektől függ a beállítandó jármű minő
sége is, Ha pedig ezt megfelelően választottuk ki, akkor a 10G %-os, 
hiánytalan könyvellátáa igenis megoldható®

Noha legtöbb megyénkben méltán feltételezhető, hogy rendes utakra 
szabott jármüvei még a legfélreesőbb településekeís elérhetők, mégis bi
zonyára akadnak majd olyanok is, melyek csak különleges jármüvek segít
ségével lesznek megközelithetőko Ha az ilyen távoleső helyek egy-e^y 
különleges járinüvet állandóan igénybe tudnak venni, akkor ennek beállí
tása természetesen Indokolta Lehetséges azonban hogy kevés a munka, a 
különleges jármű állandó foglalkoztatására nem futja® Az is lehetséges, 
hogy az ellátandó települések népességéhez viszonyítva, a'bejárandó tá
volságok aránytalanul nagyok, ami viszont túlzott üzemköltségeket ered
ményeznek Vájjon hét ilyen esetben is indokolt-e a különleges jármű be
állítása, esak azért, hogy annak a néhány kimaradt embernek 100 £—os 
könyvellátása is biztosítva legyen?

Ilyenkor nincs más hátra, mint a legelőnyösebb, a mindenkori hely
zetnek legmegfelelőbb kompromisszumhoz fordulnia Nálunk Derbyshlre-ben 
például, az olvasótól bátran elvárható, hogy szükség esetén 500-400 lé
pést elgyalogoljon a könyves-jármű legközelebbeső megállójáig, felt'éve 
persze, hogy a jármű menetrendszerinti pontos beérkezése felől nincsenek 
kétségeik - Legtöbbször a standard-tipusu Bedford-féle jármüvet alkalmaz
zuk, mely azonban esak bizonyos korlátolt távolságra képes elkalandoznia 
a karbantartott utaktól® Ilyenkor tehát még mindig kimaradhat néhány tel
jesen fékreeső település, melynek kívánatos könyvellátását egy még moz
gékonyabb jármű beállítása tudná csak biztositanio Az ilyen különleges 
jármű pedig, esetleg esak heti másfél napot tölthetne a tulajdonkénen! 
könyvszolgálattal, hátralévő idejét tisztán a hosszadalmas ide-odautazás 
töltené kit,'Minthogy ez valóban nem lenne gazdaságos, az ilyen teljesen 
félreeső helyen laké maroknyi olvasóközönség - a mi esetünkben mindössze 
240 főről van szó - a mozgókönyvtár perifériáján kivülaaőnek tekintendői 
tehát vagy meg kell elégednie a posta utján lebonyolított könyveliátás- 
sal, vagy saját erejéből kell a legközelebbi könyvellátő állmáét elérnie. 
Ezen elenyésző nehézségeket kivéve, Derbyshire-i lakosságunk több mint 
99 jí-ával a kívánatos kontaktus fenntartható, ami méltán bizonyítja, hogy
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a mozgófcönyvtárak működésének "teljes fedezetű** szükségességét, még a 
fentihez hasonló "kompromisszum" esetén sem érheti kritika.

E«y-«gy körzet "teljesen fedezett" könyvellátásának beállítása 
azonban csak legelső foka a szervezésnek. A könyvellátás fent leirt mód
jából nyilván következik, hogy az olvasó a jármüvei csak bizonyos alkal
makkor találkozhat. Továbbá számításba kell vennünk azt ist hogy a vidé
ki olvasó mindennapi életének a könyvtárhasználat csupán alárendelt te
vékenysége lehet, ezt tehát alkalmasan kell beiktatnunk a vidéki élet sok 
egyéb dolga és kötelessége közé. Hogy tehát könyvszolgálatunk eredményes 
lehessen, az olvasóval az érintkezést olymódon kell felvennünk, ahogy ez, 
az olvasó napi beosztásának legmegfelelőbb.

Az uj olvasónak egyelőre csak lakását tudjuk biztosan. Ennek követ
keztében mozgókőnyvszolgálatunkát elsősorban azzal a céllal kell megszer
veznünk, hogy az olvasót lehetőleg saját otthonában keressük fel, ott 
lépjünk vele személyes érintkezésbe. Felmerül tehát az a kérdés, vájjon 
ennek mikor van a legmegfelelőbb ideje, s vájjon a könyvszolgálatnak mi
lyen mértékben kell tekintettel lennie a vidéki olvasó egyéb elfoglalt
ságára, nevezetesen azokra, melyek őt otthonától távol tartják. Itt ter
mészetesen nem egyéni szokások vagy életmódok számbavételéről van szó, 
hanem elsősorban az olvadók közös tevékenységeiről és akadályoztatásairól, 
amilyenek pl. vásári napok, meg nem felelő autóbusz-közlekedések, stb., 
amikre menetrendünk tervezése közben okvetlen tekintettel kell lennünk,a- 
hogy ezt minden egyéb "mozgó-szolgálat" is kénytelen megtenni. Természetes, 
hogy a könyvtárszolgálat is kövessen el mindent, hogy jármüveink érkezését 
a közönséggel pontosan és félreérthetetlenül tudassa, s a megadott időpon
tokat mindenkor szigorúan be is tartsa.

Az, hogy a vidéken lakók munkahelyei otthonuktól távolesnek, termé
szetesen nehezíti a mozgókönyvtár-szolgálat lebonyolítását. Noha ml sem 
szól az ellen, hogy az olvasónak munkahelyén is rendelkezésére álljon a 
könyvszolgálat - feltéve persze, hogy az olvasóhal való érintkezés ott is 
felvehető és munkakörülményei ezt lehetővé teszik - mégis kétséges, vájjon 
e» a könyvszolgálat Így tökéletes leáz-e? Nem is beszélve arról a bizonyá
ra nem jelentéktelen számú olvasóról, akinek munkahelye a kérdéses körze
ten kívül fekszik. Azokkal bizony nem könnyű a kívánatos érintkezés fenn
tartása, komoly nehézsége ez a mozgókönyvszolgálatnak^ annál is inkább, 
mert e nehézség fokát nem Is könnyű felmérni. Ugyanis eme matematikai 
feladatnak "ismeretlen"-ja azoknak száma, akik a könyvszolgálatra nem 
tartanak Igényt, ezt nem tudjuk, erre legfeljebb személyes válaszuk ad
hatna felvilágosítást, e célból viszont egyenklnt kellene őket felkeres
nünk. Noha ennek hígján is juthatunk bizonyos irányelvekhez.

Nálunk Derbyshire-ben, ahol immár 8 mozgókönyvtár működik, a 19.125 
bejegyezett tag közül 55 $ személyesen veszi át a kölcsönkönyvet. Ezek 
azok az olvasók, akik a könyvszolgálatot állandóan igénybe óhajtják ven
ni a az errevalő lehetőségük is megvan. A hátralévő 45 f> csak közvetítő 
utján jut a kölcsönvett könyvhöz;; ezek is igénybe óhajtják venni a könyv- 
szolgálatot, de nem személyesen. Feltételezve azt, hogy a kölcsönvevő 
többnyire személyesen óhajtja kiválasztani olvasnivalóját, a többit, vagy
is a közvetítő utján kölesönvevő olvasókat, azok csoportjába kell sorol
nunk, akiknek az elolvasandó könyvet illetőleg, nincs különösebb személyes



óhajak. Ezek számára tehát, a saját otthonukban megjelenő, közvetlen, 
személyes könyvszolgálat szükségtelen.

A tulajdonképpeni falas! lakosságnak 52-65 $-a bejegyzett tagja 
a mozgőkönyv-szolgálatnak. Ez magas $ ugyan, de egyáltalán nem meglepő, 
ha figyelembe vesszük azt a körülményt, hogy ezeknek az embereknek nagy
része, falujának közvetlen közelében dolgozik, tehát úgyszólván házhoz- 
járó könyvellátásban részesül. Ezzel szemben olyan falukban, melyeknek 
lakossága távolabbi munkahelVekre jár, a mozgőkönyvtár tagjainak száma 
csupán* 17-22 #-át’ teszi ki a népességnek. A fentemlitstt kétféle # köz
ti feltűnő különbség, többféle körülménynek tudható be. Tetemes részét 
azonban azok adják, akik csak azért nem veszik igénybe a.mozgőkönyvtá
rat, mert egyszerűen nincs rá megfelelő alkalmuk. 1

A Derbyshire-i mozgókönyvtárak azon .tagjai, akik kölcsönkönyvüket 
személyesen veszik át, a .teljes felnőtt lakosságnak csak 12 #-át teszik 
ki. Ez^ noha alacsony szám, mégis háromszorosa annak, amit a mozgőkönyv- 
tárak előtt működő, állandó .falusi könyvtárak adatai kimutattak.

városi körzetekben, melyekben fiókkönyvtárakat létesítettünk, a 
tagok száma csak 36 $>-& a teljes felnőtt lakosságnak. Ennek az arány
lag alacsony számnak ugyancsak különféle oka lehet, talán nem utolsó 
sorban a’mozgókönyvtárak hiánya. - Mindent összegezve, nagyjában azt 
állapíthatjuk meg, hogy az újonnan bevezetett mozgórendszer ma mintegy 
70 Jí-pan mutatkozik'eredményesnek. S vájjon a hiányzó 30 # miképpen len
ne pótplható?

Ha a kölcsönvétellel több olvasó közösen biz meg valakit, ez is 
jobb a semminél. Miután azonban azt állapítottuk meg, hogy a kifogástalan könyvszolgálat egyik feltétele a könyvtár és síz olvasó közti szemé
lyes kapcsolat, az ilyen*közvetített, csoportos kölcsönvétel sosem lehet 
teljesen kielégítő. Az viszont, hogy a könyvszolgálat idejét mindenütt 
az estékre ütemezzük be /amikor is az olvasók nagy részét otthon talál
hatnék/, annyira növelné a*rezsi-költségeket, hogy ezt még az ilymódon 
bizonyára ‘szaporodó taglétszám sem tenné indokolttá. A helyes megoldás 
kétségkívül a tökéletes várösi könyvszolgálat, amit a vidéki lakosság is 
bármikor, valahányszor csak erre alkalma nyílik, igénybe vehet. Hiszen a 
végcél nem az, hogy a vidéki lakosság jó mozgőkönyvtárhoz, hanem az,nn^ jó 
könyvtárhoz jusson. Amig 'tehát az egész megyei könyvszolgálat - úgy a 
"városi* mint a "vidék*” - nem teljes, aődig a mozgókönyvtárak szerepét 
pontosán mérlegelni nem~is*igen lehetséges.

Az mindenesetre tagadhatatlan, hogy mozgókönyvtáraink IdSnkinti 
kapcsolatot létesítenek valamennyi vidéki közösség nagyon is lényeges- 
számú olvadójával. De vájjon ezeknek az olvasóknak valóban módjuk nyilik- 
e árra, hogy a könyvszolgálatot hiánytalanul ki is használhassák? Tudjuk 
azt, hogy az állandó "városj," könyvtár olvasója akkor és annyit veszi 
igénybe könyvszolgálatunkat, . amikor és ameddig erre szükség van. Ezek 
ugyanis elemi szempontok, elsőrendű feltételei a jó könyvszolgálatnak. 
Okvetlen erre kell hát törekednie a mozgókönyvtáraknak is.

Sajnos a mozgókönyvtárak, az idő, valamint a könyvanyag korlátozott
sága következtében, csupán a legszorosabbra szabott "gyors-hirszolgálatot" 
végezhetik. Néha eredményesen működhetnek információs kérdések felvételé-.
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nél, az informácanyagát azonban csak kiindulási helyükről szerezhetik 
be. Hiszen a mozgókönyvtár alapjában véve otthoni olvasásra beállított 
könyvszolgálat, elsősorban tehát mint ilyen Ítélendő meg. Ha eme korlá
tozottságát elfogadjuk, s netán! időbeli huzavonát is kikapcsoljuk, m m -  
mi ok sínes arra, hogy az olvasó, az egyes állomásokon nyugodtan ki he 
válogathassa kölcsönveendő könyvanyagát. A gyakorlat szükségessé teszi 
hogy az egyes állomásokon eltöltendő időt, a látogatottság és egyéb he
lyi körülmények tekintetbevételével, előre kikalkuláljuk. De eközben 
sose feledkezzünk meg arról, hogy a bőkezűség nem válhat kárára vállal
kozásunknak, viszont a takarékosság igenis kárára válható Alapítsuk 
hát becslésünket a lakosságnak a mozgókönyvtárhoz való viszonyára, mely 
a könyvszolgálat által előbb-utőbb kialakuló bizalmas légkörben világo
san meg fog mutatkozni, és helyes becsléshez vezet. A becslés problémá
jának kulcsa a szervezés rugalmasságában rejlik. Ezt, valamint az állan
dóan váltakozó keresletet élesen szem előtt tartva és mérlegelve, az 
egyes állomásokon eltöltendő időt © felmerült igényekhez kell alkalmaztat.

Kívánatos továbbá, úgy az olvasó, mint a könyvszolgálat kényelmének 
érdekében, hogy a kölcsönzés előre megszabott időközökben történjék. Ez 
időtartamot a rendelkezésre álló jármüvek száma szabja mag. Minél rövi- 
debb időközökben járunk be egy-egy körzetet, aknái több jármüvei, annál 
magasabb üzemi- és munkaköltséggel kell számolnunk. »

A cél tehát az legyen, hogy a költségeket és a járatok gyakorisá
gát olyképen egyeztessük össze, hogy az olvasónak minél tökéletesebb 
könyvszolgálatot nyújthassunk. A heti szolgálat elég gyakori kölesönve- 
vésre nyújt alkalmat az olvasónak, nem okoz neki nagyobb késedelmet, 
könyvei beszerzésében. Az ilyen heti ciklus költségei azonban aránylag 
magasak. Havi ciklus esetében t«Aemesen apadnak a költségek, a kölesön- 
vételi alkalom viszont túl ritka, a késedelmek hosszúra nyúlnak, aminek 
következtében a mozgókönyv-szolgálatot még postai könyvszolgálattal le 
ki kell bővítenünk, ami ismét újabb költséget jelent. Tapasztalatunk 
szerint a kéthetes ciklus az, amikor a költségek nagyjában hasonlókká 
válnak a "városi" típusu fcönyvszolgálat költségeihez® Vájjon hát az 
ilyen kétheti mozgó-ciklus kielégítően látja-e el az olvasót? - Erre a 
kérdésre - Derbyahire-i tapasztalataink nyomán - igenlő választ adhatunk, 
feltéve, hogy az olvasó bármilyen számú könyvet kölcsönvehet, sőt felté
ve azt is, hogy a sürgős esetek, még a kétheti cikluson belül is, azon
nali postával intézhetők el. A .közvélemény Ítéletét alapul véve e két
heti ciklus ellen, immár ötéves mozgókönyv-szolgálatunk óta még semmi
féle kifogást nem emeltek.

Ennyit a szervezésről. A mozgókönyv-szolgálat kritika tárgya lehet 
annyiban ia, hogy egyelőre még nem lát el minden egyes vidéki lakost a 
megfelelő olvasnivalóval, jól lehet azok az olvasók, akikkel jármüveink 
közvetlen kapcsolatot létesítettek, már teljes mértékű hasznát veszik 
az u.n. "otthon-olvasási szolgálatunknak™ /home-reading service/. Nézzük 
hát, vájjon ezek az olvasók milyen mérvű.szolgálatban részesülnek, s 
ennek milyen hasznát veszik?

A legtöbb mezigőkőnyvtár befogadóképessége nem haladja meg a 2.000 
kötetet. Ez, a népsűrűséghez viszonyítva alacsony szám. Mégis fontos 
támpontja az eredményes mozgókönyvtár-szolgálatnak, Minden jármű, a raj -
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ta tárolt anyagon kívül, kiindulási telepén hátrahagyott tartalékanyag
gal is rendelkezik. Ezenkívül az egész vállalkozás tartalékanyagából, 
sót a nemzeti kölcsönös csereakció anyagából is bármikor pótolhatja, 
vagy beszerezheti hiányát. Mihelyt azonban egy-egy jármű, kiindulási 
telepét elhagyta, akkor már kizárólag a saját anyagára van utalva, 
hiányait tehát csak a telepre való visszaérkezése után tudja majd 
pótolni. Ha pedig olyan könyvre van szüksége, ami a kiinduló telepen 
is hiányzik, azt más forrásból kell beszereznie, ami bizonyos kellemet
len késedelmet jelenthet a könyvre várakozó olvasónak! mégpedig a vi
déki olvasónak jóval hosszabb késedelmet, mint a városi fióktelep ha
sonló helyzetben lévő olvasójának. Mindebből következik, hogy a jármű 
polcain felsorakoztatott köayvanyag kiválogatása nagyon fontos. Ha 
egyik-másik jármű nagyszámú rendeléssel tér vissza kiinduló telepére, 
ez még nem okvetlen jelenti vállalkozásunk kiváló sikerét. Jelentheti, 
a Jármű könyvanyagának hiányos voltát is, sót "esetleg azt is, hogy az 
illető jármű már nem tulajdonképpeni célját, nem mozgókönyvszolgála- 
tot, hanem egyszerű könyv kikézbesítést vég"ez*.

Ebből kettős tanulságot kell bevonnunk. Először is azt, hogy a 
jármű könyvanyaga állandóan és lehetőleg tökéletesen fedezze az 
illető vidéki körzet legfontosabb érdeklődési körét - gazdálkodás, 
földmivelés, mezőgazdasági kézikönyvek, stb. - még akkor is, ha ez 
netán a kevésbé fontos tárgykörök rovására menne. Utóbbiakra nézve 
pedig az a fontos, hogy ügyesen válogassuk össze és * kiinduló telepe
ken lehetőleg gyakran felcserélgessük őket. Ilymódon a kereslet Inkább 
a kevésbé olvasott témák felé fog tolódni. Második tanulság! a legfon
tosabb tárgykör megfelelő ellátása érdekében, a legkeresettebb munkák
ból kellőszámu duplumpéldányunk legyen. ■*>'/.';

A mozgőkönyvtár egyik különlegessége, hogy gyakran valóságos föld
rajzi határt szab egy-egy könyv beszerezhetőségének. Nem ritka eset 
ugyanis, hogy egy-egy különösen keresett könyv, melyet valamelyik állo
máson leadunk, ottmarad mindaddig, raig az összes helybeli érdeklődők 
el nem olvasták. Mihelyt aztán visszakerül a járműre, s a következő 
állomáson esetleg ismét leadják, a fenti folyamat újra ismétlődik. így 
aztán az illető munka valóságos földrajzi monopóliumot teremthet maga 
körül.

Az előjegyzéses rendszer /"reservation system"/ nem sokat javít a 
helyzeten, mert - noha igazságosabb könyvforgalmat teremt - egyes mun
káknak a forgalomból való ideiglenes kivonását vonja maga után és ezzel 
a forgalom gyorsaságát csökkenti. Ezért - elméletben - a duplikétumok 
száma a lehetőség szerint fokozandó. Gyakorlatban azonban nem igen te
hetünk többet annál, hogy reggeli induláskor, a szóbanforgó munkákból 
legalább egy-egy példány legyen a jármű polcain.

De bármennyi figyelmet szentelünk is könyvanyagunk minőségének, 
könyvszolgálatunk sikere elsősorban a kezelőszemélyzet szakértelmén 
és ügyességén múlik. Ez a tétel természetesen a mozgókönyvtár esetében 
is álls s miután a mozgókönyv-szolgálat kimondottan személyi jellegű, 
megkívánja a könyvtár és az olvasó közti szoros kapcsolatot. A mozgó
könyvtár kezelőinek tehát két fontos tulajdonsága legyen; könnyen meg
nyerhessék a vidéki olvasó bizalmát és kellő szaktudásuk és emlékező



- 52 -

tehetségük legyen ahhoz, hogy a kiinduló telepen tárolt munkák nevét 
és tárgykörét lehetőleg fejben tarthassák,, Mindkét tulajdonság hiánya 
lassítja és rontja a könyvszolgálatoto

Könyvszolgálatunk eredményességét esak számszerű összehasonlítás
sal tudjak felmérni,* Derbyshire felMott vidéki lakosságának, fejenkint 
átlag 9«9 kötetet szolgáltatnak ki évente a mozgókönyvtárak, mig ugyan
ezen vármegye állandó fiókkönyvtárai, fejenkint 11.5 kötetet. A mozgó- 
könyvtárak esetében mutatkozó alacsonyabb kötetszámnak kétféle oka le
heti vagy a könyvszolgálat hiányossága, vagy ]5edig a megfelelő számú 
kölcsönzési alkalom hiánya következtében jelentkező alacsony taglétszám. 
De a bejegyzett tagokat alapul véve, ismét ellenkező képet kapunk: Moz- 
gókönyvtáraink bejegyzett tagjai közt évi 45 kötet esik fejenkint /ebben 
a szánban úgy a személyesen, mint a közvetítő utján kőlesönvevők benne 
foglaltatnak/, mig az állandó fiókkönyvtárak bejegyezett tagjai közt, 
fejenkint esak 31 kötet. M!vk8vetkezik ebből? Az, hogy azok a vidéki ol
vasók, kiknek erre megfelelő alkalom adatik, 50 $-kal jobban kihasznál
ják a mozgőkönyvtárat, mint ahogy "városi" szomszédjaik az állandó fiók
könyvtárát.

Ami a mozgókönyvtár fenntartási költségét illeti, ezt márcsak 
azért is nehéz pontosan kimutatni, mert hiszen bizonyos mértékben mindig 
összefügg a kiindulási telep állandó fiókjával. Ha a statisztikai kimu
tatásokra alkalmas üzemköltség! adatokat akarunk nyerni, ez csak úgy 
lehetséges, ha a vidéki mozgókönyvtárak költségeit, a "városi” állandó 
fiókkönyvtárak költségvetéseivel hasonlítjuk össze. De minthogy mindkét 
fajta könyvszolgálatnak teljesen sajátos - tehát nem közös - tételei is 
vannak, az összehasonlítás esak nagyjából lehetséges.

Anélkül, hogy részletes számadatok kimutatását megkisérelnők, igy 
is bízvást megállapíthatjuk azt, hogy a vidéki lakosságnak nyújtott 
mozgókönyv-szolgálat fejenkint átlag 10 fi-kal drágább az állandó fiók
könyvtárak "városi" Jellegű szolgálatánál. Ez egyáltalán nem meglepő, 
ha a mozgókönyvtárak hátrányos helyzetét - hosszú távolságokat, szét
szórt félreeső településeket - figyelembe vesszük. A mozgó-szolgálatban, 
olvaső-tagonkint, átlag 80 $-kal magasabb az üzemköltség, mint az állan
dó fiókokban. Az aránylag alacsonyabb vidéki taglétszám lényegesen növe
li. a kétféle,.üzemköltség közti különbséget. Ennek dacára - minthogy a vidéki olvaao sokkal jobban Kihasználja a KöayvszojLgaxavot min* a városi -
a könyvenkinti költség "csak 30 Jfe-kal magasabb a vidéki mozgószolgálatnál 
mint a váróéi állandó-szolgálatnál.

Az elmondottakból azt a határozott következtetést vonhatjuk lel 
hogy a "vidéki" kcnyvszolgálat kétségtelenül drágább a "városl"-nál„
Vájjon ez elégséges ok-e ahhoz, hogy pálcát törjünk egy olyan könyvszol
gálati rendszer felett, amely - noha a tökéletességtől még távol áll - 
olyan olvasási alkalomhoz juttatja a vidéki lakoaságot, amilyenben addig 
még soha nem volt része és amely immár méltán hasonlítható a városi la
kosságnak nyújtott könyvszolgálathoz? A válaszhoz - ami Derbyshiro-t 
illeti - nem fér kétség.

« The library Association Record, 1954. 4.sz. 121«JL£6.lap.
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A BOLGÁR KULTUROTTÍIONOK SZÖVÉS ÉGÉNEK XXV.RENDES KONGRESSZUSA
T- /Kivonat/ . ’T'.'■

A kulturotthonok szövetsége © múlt év december 27-én.tartotta JQDT* 
rendes kongresszusát a szófiai Nemzeti Színházban* A megnyitó ülésen je
len volt Vlko Cservenkov elvtárst Anton Jugov elvtárs, Georgi Caanlcov, 
Rajkó Damjanov, Todor Zsivkov elvtársak, a a párt és az állam több más 
vezető személyisége.

A kongresszus mind első, mind második napján nagyon sok hozzászólás 
hangzott el* Valamennyi hozzászóló hangoztatta, hogy a kulturotthoaok te
vékenységének egybehangolása a Hazafias“Arevonal szervezeteinek és a nép- 
tanácsoknak a munkájával uj sikerek kivívására serkenti majd a kulturott
hoaok népművelőit. Hasonló értelemben szólt hozzá a beszámolóhoz Pátr 
Vutov népművelési miniszterhelyettes is.

o

/A határozatokat a következő számban ismertetjük. - Szerk./
• Csitaliate, 1955® jan. 5-8. lap.

A WRQGLAWX TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

1954. XI* 3-5-én zajlott le Wroclawban, az ottani Tudományos Társa
ság Bibliográfiai és Könyvtártudományi Bizottságának II* tudományos érte
kezlete, © könyvtárak.és más tudományos intézetek dolgozóinak élénk rész
vételével. Az értekezlet napirendjén az alábbi felszólalások szerepeltek;

A tudományos könyvtárak profil- és hálózati kérdései I«engyelország- 
baa /dr. P. Ryblekl docens/*

A könyvtári kötelespéldány-törvény reformja /dr. K» Lewalski./.
A lengyel könyvtárosÓk életrajzi lexikona /mgr. K* Swierkowski igaz

gató/.
A zenei nyomtatványok kérdése a l8»sz» végéig /dr. M.Pryweck«USamec-

ka./
A papírgyártás Sziléziában a lóosz. végéig* /mgr. K. Maleczynska./
A porosz kolostorszekularizáciő a wroclawi Egyetemi Könyvtár törté

netében /dr. M» Valter./.
Klasszikus Írók kéziratai és feldolgozásuk a wroclawi Egyetemi 

Könyvtárban /mgr. K. Jazdzewski./,
* Bifeliotekarz, 1954. $«sz« 18.6. lap.
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ÁLLAMI LEVELEZŐI KiS^ÜTr/uiOaTAÍCFOLYAM A SZAKKÖNYVTÁRAK DOLGOZÓI RÉS SERE
LENGYELORSZÁGBAN

1954«december első napjaiban kezdődött meg a Központi Könyvtári Híva- 
tál és a Tudoajréayos és Műszaki Központi Dokumentációs Intézet együttes ren
dezésében a vállalati könyvtárak szakkönyvtárosainak levelező tanfolyama*
A tanfolyam résztvevőinek számát l*20ü=.ra tervezték, ezzel szemben 1954* 
november közepéig 1*90Q jelölt jelentkezett*

A tanfolyam kettős*13 ®A t&gs&st* könyvtárügyi, a "B tagozat'8 dokumentá
ciós előadásokat tartalmas /összesen 19 jegyzet/*

Az A tagozat témakörei a könyvtáros szerepe a szocialista társadalom 
építésében, a könyvtáros ideológiai önképzése, könyvtárak és elvasásttgy a 
Lengyel Népköztársaságban, tudnivalók a könyvről, a könyvkötészet és könyv- 
terjesztés technikája, az olvasóval való foglalkozás módszerei, a könyvtár 
helyisége és berendezése*

A I  tagozat témakörei általános dokumentációs kérdések, dokumentáció* 
hálózat* tudományos és műszaki dokumentációs központ szervezése, a dokumen
táció forrásai, a dokumentumok másolása, sokszorosítása, a dokumentáció* 
adalékok feldolgozása és alkalmazása*

A folyó évben jelentősen kiépítették a tanfolyam hallgatói részére © 
tanácsadó szolgálatot* Eddig 11 tanácsadó központot létesítettek! Varsóban, 
Lodzban, Lublinban, Gdyniában, Szczecinben, Wroelawban stb*

Az elmúlt évben a tanfolyam jegyzeteit sokszorosított formában hozták 
forgalomba és kizárólag a hallgatóknak szánták* A tanfolyam Igazgatóságához 
állandóan beérkező igénylésekre tekintettel mindkét sorozatot megjelentetik 
nyomtatásban*

* Bibliotékára, 1954* 6*sz. 188*lap*

A KÖNYVTÁRTUDOMÁNY ELSŐ MAGISZTEREI A VARSÓI EGYETEMEN

Az 1951/54-68 egyetemi évben megszervezték a magiszteri stúdiumot a 
Varsói Egyetem Bölcsészeti Karának Könyvtártudományi Tanszéke mellett* Ez 
a tény arról tanúskodik, hogy a könyvtárosi pálya egyre nagyobb jelentőség
re emelkedik, s egyre nagyobb lehetőség nyílik a teljesértékü szakképzett
ség elérésére azok számára, akiket ez a szakma érdekel* Megszűnt a könyv
tárak bizonytalan, s gyakran lenézett helyzete* Ma a könyvtáros más szakmák
kal versenyez a szocialista kultúra építésében, fontos és megtisztelő, nem 
egyszer fáradságos és áldozatos szerepet tölt he*

A Varsói Egyetem Könyvtártudományi Tanszékének vezetője I95I óta 
Aleksander Birkámmájer professzor* A háromféléves magiszteri tanfolyam elő
adói! dr« Krystyna Remerowa /könyvtártudomány/, dr* Michal Ambros /biblio
gráfia/, mgr* Bohdan Horodyski /előadássorozat a kéziratokról/, dr* Alodia 
Gryczowa /előadássorozat a régi nyomtatványokról/, őr. Stefan Kotarski elő-



adássorozat a kartogréfiáról/o
A szőbanforgó másodfokú stádium programja a fentieken kívül gyakor

lat okon és szemináriumokon való részvételt és egy megszabott gyakorlati 
Idő eltöltését irja ®lő0 A maglsterl diploma elnyeréséhez az alábbi 5 vizs
ga -letétele szükséges? 1, orosz nyelv, 2, nyugateurópai nyelv, 5, a lengyel 
irodalomtörténet tetszésazeriati korszaka, , filozófiatörténet és társada
lomfilozófia, 5* Összefoglaló vizsga. Ezenkívül a hallgatóknak 1954, máre. 
1-ig b® kellett nyujtaniök a magiszteri értekezést és letenni a záró /Ma
giszteri/ vizsgát,

A másodfok® könyvtártudományi tanulmányok tanmenetét úgy állították 
össze, hogy a leendő tudományos könyvtárosoknak általános ismeretanyagot 
adjanak, s lehetővé tegyék számukra, hogy érdeklődésüknek irányában szak- 
képzettségüket kifejleszthessék. Ennek legjobb bizonyítéka a magiszteri 
munkák széles témaköre.

Könyvtártudományi magiszteri fokozatot nyert 14 jelölt, A magiszteri 
dolgozatok témái a következők voltak? "A lengyelnyelvtt nyomtatványok re
pertóriuma a XVIosz, közepéig”, “A lengyel közművelődési könyvtárak a két 
háború közötti időszakban," "A lengyel zenei bibliográfiák vázlata", 
"Könyvtárosképzés a Népi Lengyelországban," ®A ezek Testvérek lesznöl 
nyomdája”, "A tudományos könyvtárak időszerű-kérdései a lengyel szakiro
dalomban 1919-1959°" WA cenzúra története Lengyelországban, Vázlat," "A 
olvasóval való foglalkozás uj formái három nagy varsói könyvtárban,? ?Jan 
Januszowski élete és munkássága?"Janoski a bibliográfus és könyvtáros,"
?Balzac, a kiadó és kiadói jog teoretikusa," "A varsói könyvnyomtatás a 
Koáeiuszko-felkalés idején." "A lengyel könyvnyomtatás a béesi kongresszus 
és a novemberi felkelés közötti időszakban,"

A jelöltek a legkülönfélébb könyvtárak*dolgozói /Nemzeti Könyvtár? 4 
személy, Tudományos Akadémia Könyvtára? 5 személy, stb,/ voltak,

. - Bibliotékám, 1954, 6,sz, 181-182.lap.

A FIAB TANÁCSÁNAK 2©, ÜLÉSE

A K E N S z t a n á c s a  1954,szeptember 27-től október 1-ig Zágrábban tar
tott ülést. Munkálataiban 5ó könyvtáros, lé ország 25 tag-egyesület* és 
4 nemzetközi szervezet képviseletében vett részt. Az elnök, Bourgeóis, 
megnyitó beszédében hangsúlyozta az ülés különös jelentőségét, minthogy 
ez az utolsó a könyvtárak és'dokumentációs központok 1955 évi brüsszeli 
nemzetközi kongresszusa előtt,,,

Sevenema főtitkár jelentésében kiemelte, hogy a Szövetségnek jelen
leg 57 tagja van, akik 36ország könyvtárait képviselik,

A Tanács több határozatot fogadott el, amelyek közül némelyeknek be
folyásuk lesz sok ország könyvtárainak munkájára, így pl, a Nemzetközi 
Kölcsönzés Bizottsága elfogadta a nemzetközi kölcsönzés átdolgozott sza
bályzatát ,
^Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetsége, franciául? Fédératioa 
' Internationale des Assoeiations de Bibliothécairea, - FIAI,
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A Katalogizálás Elveinek Bizottsága munkaközösséget alakított, ame- 
lyik mag fogja állapítani lehetőségét annak, hogy megegyezés jöjjön létra 
az anonimák és a testületi szerzés müvek címfelvétel éra vonatkozóan, külö
nösen a hivatalos kiadványokat illetően*

Vitákat váltott ki a periodikák és a sorozati kiadványok árának magas 
volta* Hogy a helyzeten segíthessünk, aj rendszabályokat fognak alkalmazni, 
amelyek magukban foglalják aj eljárásoknak, mint pl® a fénymásolásnak vizs
gálatát, hogy megállapítsák azoknak a hatását a periodikák áraira*

Az Egyetemi Kiadványok Cseréjének Bizottsága munkálatai közt szerepel
programpontként a cserehivatalok: szeriének meghatározása különös takin-" tettel a tájékoztatás területére®

Az Országgyűlési és Adminisztratív Könyvtárak Bizottsága ez évben el- 
sőizben különlegesen foglalkozott a hivatali könyvtárakkal®

A népkönyvtárak tagozata átdolgozta azt a jelentést, amelyet a brüssze
li konferenciának fog tenni, számotvetve különböző államokban jelentkező 
irányzatokkal.

Tudomásul vett egy fontos jelentést a nyilvános könyvtár szerepéről 
a vakok olvasása területén és a beszélő könyv problémájáról. A Kórházi 
Könyvtárak Bizottsága kibővítette ankétjét, hogy a brüsszeli kongresszusig 
olyan adatokkal rendelkezzék, amelyek ezen a területen hasznos nemzetközi 
összehasonlításokat tesznek lehetővé®

A Nemzeti és Egyetemi Könyvtárak Bizottsága különlegesen a központi 
katalógusokra vonatkozó problémákkal foglalkozott® A "Kormányok közötti 
konferencia a szellemi Javaknak háború esetén való megvédése tárgyában"
/amely most volt Hágában/ eredményeit ugyancsak megvizsgálta® Hangsúlyoz
ták annak fontosságát, hogy e könyvtárosok megfelelően legyenek képviselve 
azokban a nemzeti tanácskozó bizottságokban, amelyek ennek az egyezmény
nek következtében a különböző országokban megalakulnak® A bizottságot to
vábbá nagyon nyugtalanítja az a probléma, amelyet különösen a nagy könyv
táraknak állandó növekedése jelent, és elhatározta, hogy felkér néhány 
specialistát: vizsgálja meg ezt a helyzetet, amelyik nagyobb távlatban 
azzal fenyeget, hogy kritikussá válik és tegye meg javaslatait*

1955 szeptemberében lesz a Tanácsnak legközelebbi ülése a könyvtá
rak harmadik nemzetközi kongresszusa ülésezése alkalmából® A zágrábi ülé
sen lezajlott viták, elfogadott határozatok és a benyújtott jelentések, 
mint minden évben, most is a FIAB Tanácsának "Actqiban" fognak nyilvános
ságra kerülni és annak 19®kötstát fogják képezni®

- Nachrichten - Nouvelles, 1954® 5»sz® 154-135®lap

A NEMZETKÖZI DOKUMENTÁCIÓS SZÖVETSÉG KONFERENCIÁJA
19$4®szeptemberében az NDSz /FID/ 21.konferenciája Jugoszlávia 

fővárosában zajlott le®
Behatóan megbeszélték a "Könyvtárosok és dokumentációs központok 

nemzetközi kongresezusának" /1955* Brüsszel/ előkészületeit.
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A FID elnökségébe való választások a következő eredményt hozták!
Arne Möller K-openhaga, t egy további év tartamára megerősítést nyert.
Uj alelnökök lettek! Julién Cain, a Bibliothéque Nationale párisi igazga
tója, Shiyali Ranganathan, a Delhi-i Library Science professzora, Wálter 
Schürmeyer düsseldorfi könyvtárigazgató éa Edy Velander professzor 
/st ockholm/.

A FID bizottságaiban a konferencia hete alatt ugyancsak szorgalmasan 
dolgoztak. Általános témákra vonatkoztak!

a/ "Mechanikus kiválasztó módszerek" /referens! Pietsch professzor, 
Németország/, ahol főleg a lyukkártyák szabványosítási és feltárási kér
déseit tárgyalták meg.

b/ "Dokumentalisták képzése" /referens! E* Rickli, Svájc/. A vita 
nemzetközi bizottság megalakulásához vezetett.

0/ "Tájékoztató szolgálat", azaz nemzetközi együttműködés /referensi 
E. Rickli, Svájc/.

Különböző bizottságok foglalkoztak a tizedes osztályozás kérdésével* 
Egy bizottság "az osztályozás általános elméletével" foglalkozott, egy 
másik a 6 21.3 9 /elektromos híradástechnika/ kérdésével; először ült össze 
a 625 /vasutügy/ bizottság, mig a 35.0 /Közigazgatásügy/ bizottsága lénye
gesen előre vitte a munkáját. Emellett még más tizedesrendszerü területe
ket is megbeszéltek.

=* Nachrichten-Nouvelles, 1954. 5»sz. 136-14-0.3

A KÖNYVTÁRAK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONTOK 
1955 ÉVI NEMZETKÖZI KONGRESSZUSA

A kongresszust - a szervezőbizottsága döntése szerint - a brüsszeli 
Szabad Egyetemen rendezik meg szept. 11-18 között. A kongresszus tárgya 
"A könyvtárak és dokumentációs központok feladata és felelőssége a modern 
életben." P R 0 G R A M M .

1955.szeptember 12, hétfő délelőtt! megnyitó gyűlés. Délután teljes
Illés:

1. A Kongresszus tárgyának nemzetközi szempontjai. /A különféle jelle
gű könyvtárak és dokumentációs központok szerepe. Működésük összeegyeztetése nemzetközi sikon./

20 A Kongresszus tárgyának nemzeti szempontjai. /A könyvtárak és doku
mentációs központok szervezése, különös tekintettel a nem eléggé 
fejlett országokra./

3. A hatóságok szerepe.
/Fiaté nyilvános ülés több nemzetközi személyiség részvételével./
Szeptember 13« kedd! teljes ülés.
1. A nemzetközi és nemzeti együttműködés elvei. /Központi katalógusok. 

Nemzetközi kölcsönzés, nemzetközi portómentesség. Közös beszerzési 
tervek. /

2, Nemzetközi, nemzeti és szakbibliográfiák. Nemzeti bibliográfiai 
tájékoztató központok.
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?, Az olvas ők különféle csoportjai. /Tudományos és műszaki kutatók, 
diákok, általános műveltségüket továbbképezni akaró olvasók,/

4, A közművelődési könyvtárak kapcsolatai a másjellegü könyvtárak
kal és dokumentációs központokkal. Az irodalom kiválasztása,

5, Az olvasás megszervezése falun és városon.
Szeptember 14-16. /szerdától-péntekig/ szakkongresszusok lesznek,

/Ld, alább/
Szeptember 17, teljes ülés,
1, A könyvtárosképzés,
2, Dokumentumok sokszorosítása fényképezés és mikrofilm által,
5, A könyvállomány és más dokumentumok megőrzése és a restaurálás 

módszerei,
4, A könyvtárak és dokumentációs központok felsaretLéaa és anyagi viszonyai 

/dokumentumraprodukció, kiválasztás, felszerelés stb,/
5, Egységesítés a könyvtári technika és a dokumentációs technika te

rén. /Címleírás, rövidítések, jelzetek stb. Az ISO, 46 bizottság
gal együtt/.

Szombaton este; fcárőbankett.
Vasárnap; közös kirándulás,

S Z A K  K O N G R E S S Z U S O K

XII. Nemzetközi Könyvtári Kongresszus 
a Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetsége rendezésében

I. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
1, A hivatalos és adminisztratív kiadványok cseréje, /Kapcsolatok a 

nemzetközi kormány- és nem-kormányszervekkel,/
2, A Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetségén belül alakult szak

csoportok /színházi, mezőgazdasági könyvtárak, stb,/
II. NEMZETI ÉS TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁRAK

1, A nemzeti könyvtárak és a nagy szakkönyvtárak®
2, Kapcsolatok a kiadókkal és könyvkereskedőkkel. /A könyvek és folyó

iratok ára./
5, Csere /akadémiai kiadványok/,
4, Szakképzés. /Különleges szempontok,/

III. KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS NÉPKÖNYVTÁRAK
.1, Az olvasók nevelése, továbbképzése. Könyvpropaganda.
2. Grammofon lemezek, szemléltető eszközök s más nem könyvjellegű 

anyag a könyvtárban,
3. Gyermekkönyvtárak.
4. Kórházi könyvtárak,
5® Yakok könyvtárai,
6, Szakképzés /különleges szempontok./
Vezetőség; Elnök P, Bourgeoia, Bern; alelnökök; D, W. Bryant, 

Cambridge, Masa,, J, Cain, Paris; C. Hofmann, München; L. R. Mae Colvin, 
London; főtitkári T. P, Sevenama, Leyden, másodfőtitkári A. C. Breycha- 
Vauthier, Genf, ,
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A ZENEI KÖNYVTÁRAK IV.KONGRESSZUSA 
A ZENEI KÖNYVTARAK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE RENDEZÉSÉBEN

I. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
1. A könyvtár szerepe és helye a mai zenei nevelésben.
2. A hanglemeztárak tudományos és nevelési feladatai.

A zenei források nemzetközi repertóriuma. /Tudományos, bibliográfiai 
és technikai problémák/.

4. A zenei könyvtárosok képzése.
5. Csere /partitúrák, lemez, szalagfölvételek/.
6. A rádióáLlomások zenei könyvtárainak szerepe a nemzeti és nemzetkö

zi zenei életben.
II. A ZENEI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAK
. 1. A zenei közművelődési könyvtárak szerepe, jelentősége.
2. Az egyes országok zenei könyvtárai.
3. Nemzetközi együttműködés.

III. HANGLEMEZTÁRAK
1. Jogi problémák.
2. A hanglemezek nemzetközi bibliográfiája.
3. Az amerikai hanglemeztárak.

IV. A RÁDIÓ ZENEI KÖNYVTÁRAI
1. Ritkán előadott darabok nemzetközi repertóriuma.
2. A*skandináviai rádióhálózat zenei könyvtárai.
3. A német rádió zenei könyvtárai. /Szervezeti működés, szerepük a 

nemzetközi együttműködésben./
Vezetősége Elnök; R. S. Hill A*'ashington/i alelnökök; A. Hyatt King 

/Longon/i W.M.Luther /Göttingen/; Nino Pirotta /Róma/| főtitkár Vladimir 
Fedórov /Paris/.

A XXII. NEMZETKÖZI DOKUMENTÁCIÓS KONFERENCIA 
A NEMZETKÖZI DOKUMENTÁCIÓS SZÖVETSÉG""RENDEZÉSÉBEN

I. A TÁJÉKOZTATÁSOK CSERÉJE
II. SZAKKÉPZÉS /Különleges szempontok./
III. SZEMLÉLTETÉSI ANYAG
IV. OSZTÁLYOZÁS
V. A DOKUMENTÁCIÓ SZEREPE A TERMELÉSI MOZGALOMBAN
VI. KÜLÖNLEGES DOKUMENTÁCIÓS TERÜLETEK /pl. gazdasági, mezőgazdasági, 

épitési, orvosi, stb. dokumentáció./
Vezetőség; Elnök; A. J.Möller, Kopenhága; alelnökök; iámé S. Briet, 

Parisj Dr. Alex King, London, G. Lorphevre, Brüsszeli J. M. Meyer, 
Baseli főtitkár; F. Donker Duyvis, Haga.

'« Bulletin de IMJnesco, 1954. 10.sz. F113-117*lai
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