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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*



zz -

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'


