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A nagy szovjet tudós* D* I* Mendeleev rámutatott arra* hogy a "fő~ 
iskolákat feltétlenül nagyszabású könyvtárakkal kell ellátni”^/* A 
könyvtárak munkájának valóban igen komoly szerepe volt és van a szakem
berek kiváló képzettségében* Ezt számos tudományos dolgozó maga is tanú
sítja*

A szovjet egyetemi és főiskolái könyvtárakra sokoldalú feladat há
rul* El kell látniok a hallgatókat tankönyvekkel* ki kell elégíteniük 
és tovább kell fejleszteniök a hallgatók érdeklődését a tudományos müvek 
iránt, a rendszeresen támogatniok kell 0 felsőoktatási intézmények neve
lő munkáját* Az egyetemi és főiskolai tanárok tudományos munkája sem le
het eredményes jőí felszerelt és jól szervezett könyvtárak nélküle

A főiskolai és egyetemi könyvtárak állománya soha nem tapasztalt 
méretekben növekszik* A Szárátovi Egyetemi Könyvtár állománya pl* a 
forradalom előtti évekhez viszonyítva húszszorosára emelkedett* Az Urá
li Politechnikai Főiskola Könyvtári* amely a szovjet hatalom éveiben 
keletkezett* jelenleg több mint egymillió könyvtári egységgel rendelke- • 
zik* A moszkvai egyetemi könyvtárnak 1949-ban 2*246*764 kötet könyve 
volt* ez a szám a mai napig 4*211* 544-r.e emelkedett* Ez a nagyarányú 
fejlődés jelentékeny mértékben magyarázható a Moszkvai Állami Egye
tem uj épületében /a Lenin-hegyen/ nyilt könyvtárral* Különösen gyor
san fejlődnek a főiskolai és egyetemi könyvtárak azokban
Á7 Vesztnik Vüszsej Skoltt {főiskolai Szemle] 1953.° 4*sz* 5®lap»
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a szövetséges köztársaságokban, ahol a forradalom előtt, a cári uralom 
idején főiskolai oktatás is folyt.

A Közópázsiai Egyetem Könyvtárában pl. több mint 700,000 könyvtári 
egység található.

Nemcsak a régi egyetemek könyvtárainak állománya, hanem az egyes 
ágazati főiskolák /mint pl. a leniagrádi bányászati főiskola/ könyvtárá
nak állománya is a ritka kiadványok olyan gyűjteményét tudja felmutatni, 
amilyet a nagy állami könyvtárakban sem találunk.

A tankönyv-tárak

A szovjet egyetemi és főiskolai könyvtárak egyik sajátsága, hogy 
a tankönyveket külön .osztályokon, a tankönyv-árakban kezelik, állományu
kat az egyes tankönyveknek éa tanulmányi segédkönyveknek sok esetben szá
zakra rugó példányszáma jellemzi. Az itt összegyűjtött tankönyveket a 
könyvtár tervszerűen elosztja a hallgatók között és a megfelelő tanulmá
nyi időszak tartamára ki is kölcsönzi.

J e le n  cikkünkben nem foglalkozunk könyvtárte c h n ik a i  r é s z l e t e k k e l ,  
sem az á l l o m á n y g y a r a p í t á s ,  vagy a tankönyvkölcsönzés szervezési kérdései
vel. Csupán néhány elvi kérdésre szorítkozunk.

Több felsőoktatási intézmény könyvtárának vezetője /ld. pl. I. V. 
Mísarevs "A könyvtár a tod-m munka szolgálatában" cimü cikkét a
Vesztnik Vüszsaj Skolü ("Főiskolai Ssémle3 I?j>3«QVÍ 8.sz. 46-47»lapján/ 
vitatja a tanulmányi segédköny v;ur /tankönyv-tár/ célszerűségét, e he
lyette azt ajánlja, hogy az olvasók különböző csoportjainak kiszolgálá
sára létesítsenek külön kölcsönzőket /egyet a tudományos dolgozók, a 
egyet az egyetemi és főiskolai hallgatók számára/. Ennek az indítványnak 
komoly h i b á j a  van: nem veszi figyelembe a tankönyvek és a tudományos 
könyvek kezelési és kölcsönzési módszere közötti lényeges különbséget. 
Tekintetbe kell venni azt, hogy a hallgatók tudományos irodalom iránti 
érdeklődése egyéni jellegű, mig tankönyvszükségletük egyetemes: mert az 
évfolyam ás a h a l l g a t ó k  s z a k t á r g y a i  h a táro zzá k  meg. A könyvtárait állomá
nyának felállítása egyszerű: a tantárgyakhoz igazodik, ezeken belül pedig 
a betűrendet követi.

Tankönyv-tárak létesítése jelentékeny időmegtakarítást jelent az 
olvasónak, mert ezekben a könyvtárakban a könyvkcicsönzés sokkal gyor
sabb, mint ott, ahol tudományos és tankönyveket is'kölcsönözne* egyszerre. »

A tudományos irodalom kiválasztása és ajánlása természetesen sokkal 
több időt vesz igénybe, mint a tankönyvek és tanulmányi segédkönyvek ki- 
kölcsönzése.

A tankönyv-tárak,amint azt az egyetemi könyvtárakról szóló rendelet 
megállapítja, funkcionális osztályok, felállításukat a gyakorlat teljes 
mértékben igazolta. Azokon az egyetemeken, amelyeken tudományos könyvtá
rak működnek /önálló költségvetéssel ás személyzettei/a tankönyv-tárak 
a tudományos könyvtár igazgatójának vannak alávetve, bár költségvetési
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lég közvetlenül az egyetemhez tartoznak,, A főiskolai és egyetemi könyv
tári-hálózat egységes vezetésének szükségességét a Szovjetunió felső-* 
oktatásügyi minisztériuma már 1948-ban rendeletben hangsúlyozta.

A tankönyv-tárak egyik hibája, hogy nincs pontosan kidolgozott gyűj
tőkörűk, s állományukban ennek következtében a sok szükséges tankönyv 
mellett tudományos és ismeretterjesztő müvek gyakran ötletszerűséget mu
tatnak.

A tankönyv-tár állományában legyen meg minden olyan mű, amelyet a 
főiskola vagy egyetem = szaktudományának megfelelően - a tantervben elő
irt. Helyesen járnak el azok a könyvtárosok, akik állományukat a főisko
lai tantervek irodalmi jegyzéke szerint gyarapitják. A tankönyv-tárnak 
be kell szereznie azokat a könyveket is, amelyek a tanterv kiboesátása 
után jelennek meg, de amelyeket a tanszékek az előadásokhoz, mint köte
lező vagy mint ajánlott irodalmat jelölnek meg. A tankönyv-tárak legye
nek bővében a marxizmus-leninizmus klasszikusai müveinek, a párt és 
kormányhatározatokat, valamint a párt- és kormányvezetők beszédeit és 
beszámolóit tartalmazó kiadványoknak. Nem szabad azonban teletömni a 
könyvtárt a marxizmus-leninizmusról, vagy a politikai gazdaságtanról szó
ló népszerű brosúrákkal, nehogy a hallgatók a közvetlen forráson alapuló 
önálló munka helyett ezeket olvassák.

A főiskolai hallgatók tanulmányaihoz olyan irodalomra van szükség, 
amely elméleti szinvonal, előadásforma és az anyag terjedelme tekinteté
ben megfelel a magas nivőju szakkáderképzés követelményeinek. Egyes fő
iskolai könyvtárak mégis tömegesen vásárolják a technikusok tankönyveit. 
Ezt a helytelen szokást el kell Ítélnünk. Érdemes ezzel kapcsolatban meg
említeni a moszkvai bányászati főiskola tanügyi tanácsának határozatát, 
amely arra mutat rá, hogy technikumok tankönyveinek ajánlata - megfelelő 
tankönyv hiányának ürügyével, - egyetemi hallgatók számára megengedhetet
len, sőt súlyos módszertani hiba.

Minthogy még nem minden tantárgyból jelentek meg tankönyvek, és a 
hallgatók ilyen esetekben a tanszékek irányításával tudományos vagy szak
könyveket használnak, kívánatos, hogy a tankönyv-tár ilyen müveket is 
beszerezzen. Ezek a könyvek azonban csak rövid ideig»a megfelelő tan
könyv megjelenéséig maradnak használatban, ezért példányszámúk kisebb 
lehet,mint a minisztérium által jóváhagyott tankönyveké.

Tannak olyan tudományos könyvtárak, amelyek a tankönyvtárak állomá
nyába folyóiratokat is felvesznek. Ezt indokolatlannak tartjuk, mert a 
hallgatók a cikkeket rendszerint tudományos munkájukkal kapcsolatos egyé
ni érdeklődésük kielégítésére használják. A tankönyv-tárakban csak azokat 
az egyes folyőiratszámokat kell tárolni, amelyeket oktatási célból nagy 
példányszámban vásároltak.

A műszaki főiskolák tankönyv-tárainak tapasztalatai azt mutatják, 
hogy a könyvtárnak a főiskola jellege szerint különböző szabványokat, 
külföldi szerzők müveinek átdolgozásait és megfelelő sz5veg«iZí‘*itorény 
jellegű kiadványokat is be kell szereznie.

Nagyon fontos feladat, amit azonban a főiskolai és egyetemi könyvtá
rak sajnos nem teljesítenek, hogy a könyvtár segítse a hallgatókat a



tankönyvek beszerzésében is. Ismeretes, hogy a tananyag jobb elsajátí
tása céljából a hallgatók aláhúzzák a szöveg ©gyes részeit, jegyzeteket 
Írnak a margóra, stb. ez pedig a könyvtári könyveknél megengedhetetlen. 
Az is köztudomású, hogy hasznos, ha a végzett hallgató magánkönyvtárá
ban tankönyvek is vannak, amelyekben útbaigazítást, adatokat találhat* 
Mindez azt bizonyltja, hogy a hallgatóknak be kell szereznlök a tanköny
veket.

A főiskolai és egyetemi könyvtárak tájékoztatnák részletesen a 
hallgatókat az uj tankönyvek, és segédkönyvek megjelenéséről minden 
olyan tantárgy területén, amit a főiskolán vagy egyetemen tanítanak.

A tankönyv-tárak könyvállományának magábanvéve is ajánló jelleg® 
van, ezért az ilyen könyvtárakban fontos a régi kiadása könyvek ajakra 
való kicserélése.

Nem célszerű azonban a tankönyvcsere abban az esetben, ha az uj 
kiadás csak az anyag beosztásában különbözik a régitől, vagy csak kis 
mértékben kibővítve jelent meg stb.'Végül az is előfordulhat, hogy az 
uj kiadás rosszabb mint az előbbi. A'z Elektriesesztvo [Elekt romos ságj 
eimtt folyóiratban ,/3-953»évi 10. szám/ közölt bírálat például azt állít
ja, hogy a K. A. Krug szerkesztésében megjelent "Az elektrotechnika 
alapjai” című tankönyv uj kiadása messze elmarad ugyanennek a könyvnek 
az előző kiadása, valamint P. I. Kalantarov és I. P. Nejmans "Az elektro 
technika elméleti alapjai" cimü, régebben megjelent tankönyve mögött.

Úgy véljük, hogy a régi kiadású tankönyveknek újakra való kicseré
lése akkor szükséges és célszerű, ha a régi kiadás komoly módszertani 
hibákat tartalmaz, elavult gépek vagy gépezetek leírását hozza, nem 
tükrözi a fejlődést a technológiában vagy a munkaszervezés terén, ha az 
uj kiadás jelentékeny mértékben bővült, vagy alapvető átdolgozás eredmé
nye.

A könyvtárosoknak gondolniok kell arra, hogy a tankönyvek több ki
adásának indokolatlan megvásárlása az államvagyon felesleges tékozlásá
ra vezet.

Komoly jelentősége van annak a ténynek, hogy a fontos tankönyvek 
kölcsönzésének kölcsönzési időtartama az előadás, vagy tárgy egész tanul 
mányi idejére szól. A Szovjetunió felsőoktatási minisztériuma utasításá
nak megfelelően azonban a könyvtárak nem kötelesek a tankönyveket akkora 
példányszámban beszerezni, hogy minden egyes hallgatót elláthassanak. 
Célszerűnek véljük ezért, hogy a fontos tankönyvek tervszerű, az egész 
kurzus időtartamára érvényes kikölcsönzése mellett vezessen be a könyv
tár úgynevezett "rövid lejáratú04 /10-15 napra szóló/ kölcsönzést isP így 
azoknak a hallgatóknak az igényeit is ki lehet bizonyos fokig elégíteni, 
akik valamelyik tankönyvet a tervszerű szétosztáeaál nem kaphattak meg. 
Egyes könyvtárak kifogásolják a rövidlejáratú kölcsönzést, éa azzal ér
velnek, hogy elég tankönyv van a hallgatók olvasótermeiben. Véleményünk 
szerint ez az ellenvetés nem áll helyt. Az olvasóteremből csak egy napra 
lehet könyveket kiadni, mig a "rövidlejáratu kölcsönzés" hosszabb.. időro 
biztosítja azok használatát. Végül pedig a főiskoláktól távol lakó ha3’- 
gat óknak kényelmesebb, ha otthon dolgozhatnak.
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Abból a célból, hogy a hallgatók jókor és méltányosan elosztva kap
ják meg a tankönyveket, különböző módszereket dolgoztunk ki és vezettünk 
be a gyakorlatban a könyveknek tanulócsoportonként való tervszerű szét
osztására, Itt csak egy ilyen módszert ismertetünk, éspedig azt, amelynek 
alkalmazása, mint a Moszkvai Bányászati Főiskola Könyvtárának tapasztala
ta mutatja, a legeredményesebb. Lényege a következő,

A tankönyv-tár cédulanyilvántartást vezet minden egyes tankönyvről 
vagy tanulmányi segédkönyvről., A cédulákat tantárgyak szerint csoportosít
ja, á tantárgyakat pedig tanszékeik szerint, Ezeknek a céduláknak az alap
ján a tanszékek idejében ./a félév kezdete előtt/ értesülnek a könyvtár 
állományában lévő, s őket érdeklő tanköhyvirodalomről, és összeállítják 
a könyvtár számára azoknak a tan- és segédkönyveknek a jegyzékét', amelyek
re a hallgatóknak az egyes karokon az előadások folyamán szükségük lesz®

Ha a tankönyv-tár a megfelelő adatok birtokában van, minden tankönyv
ről külön szétosztó cédulát készít ás ezen feltünteti a hallgatók külön
böző csoportjai számára igényelt példányszámot. Héhány példányt valamennyi 
tankönyvből tartalékol a könyvtár, A tervszerű szétosztásra kerülő tan
könyvek mindegyikéhez könyvkártya készül, ezen á szerző neve és a könyv 
pontos elme szerepel, A köayvkártyákat a könyvtár a könyveket igénylő sze
mináriumok szerint külön borítékba helyezi és átadja a eeopörtbizalmiak- 
nak, hogy osszák szét* Az .a hallgató, aki felmutatja a könyvkártyát, meg
kapja a kívánt tankönyvét, A nyilvántartó cédulák formájára vonatkozólag 
Ju, V, Grigor9ev; •”Tankönyvek nyilvántartása'" e, könyvének 2,kiadása 
/Moszkva, 195?-/ adhat iránymutatást.

Bármilyen, módszert. alkalmazzon is a könyvtár, nem szabad a tanköny
vek csoportonkénti szétosztását a tanszékekre hárítani. Ezzel feleslege
sen terheli a tanszékeket, maga pedig elveszti annak lehetőségét, hogy a 
fontos irodalmi anyagot a hallgatók és államvizsgázők számára "rövidlejá
ratú kölcsönzés" céljából kiválogassa. Azok a tankönyvek és segédkönyvek, 
amelyek kevés /csoportonként 1-2/ példányszámban vannak meg a könyvtárban, 
véleményünk szerint csak különleges esetekben és korlátozott időtartamra 
adhatók ki, A marxizmus-leninizmus klasszikusainak müveivel, a párt és 
kormányhatározatokkal, valamint a párt- és kormányvesetők beszédeivel 
rendszerint a könyvtárak, olyan nagy példányszámban rendelkeznek, hogy 
ezeket minden előzetes csoportonkénti szétosztás nélkül ki lehet adni a 
hallgatóknak,

■Tágül meg kell említeni, hogy a könyvtárnak szüksége van a szeminá
riumok és vizsgák tanrendjére, mert csak ezek birtokában tudja kiválogat
ni a hallgatók számára a különböző témákhoz kapcsolódó irodalmat.

A szakkönyv-állatBány gyarapítása

A főiskolai könyvtárak állományának tudományos irodalommal való 
gyarapítása ®' főiskola- szakjeliegjépak és tudományos kutató munkája.nak 
m*gfjrlelően történik;,;"de'/számításba kell venni -azt is, hogy mit' ölelnek 
fel;® tantárgyak, is mily#®.más tudományágakkal vannak 'kapcsolataik, A fő
iskolái könyvtárak tudományos állományának helyes gyarapítása céljából



© könyvtáraknak ismerniök kall a tanárokat és a hallgatókat érdeklő 
kérdéseket. Sok főiskolai könyvtár vezetője lebecsüli az állomány gya
rapítás bonyolult feladatát és ezt a felelősségteljes, komoly képzett
séget és a tudományos irodalom alapos ismeretét igénylő munkát kevésbé 
képzett dolgozókra bízza. Egyes könyvtárak /például a Moszkvai Műszaki 
Főiskola Könyvtára/ az állomány gyarapítását a tanszékek rendeléseinek 
beszerzésére csökkentik.

A szakirodalom hiányos ismerete több főiskolai- könyvtárban komoly 
hibákra vezet az állománygyarapítás területén. /A moszkvai Földtani Fő
iskola Könyvtárában a felülvizsgáló bizottság többek között erre a hi
bára is rámutatott/. A könyvtárosok gyakran nam ismerik a főiskola tu
dományos kutató munkájának, a tudományos ankétokon és tudományos körök
ben elhangzott előadásoknak és megbeszéléseknek témáját. Az omszki Mező- 
gazdasági Főiskola Tudományoa T a n á csa  1953« január 1 2 -é n  hozott határo
zatában utalt arra, 1.ogy a főiskola könyvtára az állománygyarapítás te
rén nem veszi figyelembe azoknak a tudományos kutató magjaik n«k a témáit, 
amelyekkel a főiskola tanárai foglalkoznak. Ugyanezt a hioát több más 
könyvtár is elköveti.

A főiskolai könyvtár állományának gyarapításához alapul szolgáló 
igen fontos dokumentumok az illető főiskola tantervei, az egyes tantár
gyak, a tudományos kutató munkák, disszertációk, tudományos konferenciák 
viták és tudományos diákkörök témái. íz ■ knek a dokumentumoknak a beszer
zése és gondos tanulni'yozása valamennyi főiskolai és egy.térni könyvtár 
dolgozójának kötelessége. Kívánatos, hogy & könyvtár a diplomatervek és 
szakdolgozatok részletes témáit is ic.ejar.3j5 beszerezze. i» könyvtár azon
ban csak akkor biztosíthatja ezeknek, az adatoknak az összegyűjtését, ha 
állandó kapcsolatot tart fenn a tanszékekkel. Ezzel tzémben több főis
kolai könyvtár csak egyjs könyvek beszerzésekor fordul a tanszékekhez, 
a különböző tudományágak lényegét és sajátosságát, vagy más tudományágak 
kai való kapcsolatait kutató, vagy a tanszékek tudomány--- munkájának 
jellegét és tartalmát érintő kérdésekkel azonban nem.

A speciális tantárgyak körében felmerülő időszerű kérdésekkel sok
szor foglalkoznak a szakfolyóiratokban megjelenő összefoglalő cikkek.
A nagyobb társadalomtudományi és politikai folyóiratokban közölt fonto
sabb cikkeket a könyvtárosoknak .naűz -.arezoa tanulmány ózni ok kell.

Véleményünk szerint a főiskolai könyvtárak állománygyarapítását a 
könyvtár igazgatójának /vezetőjének/ kell irányitcnia. A főiskolai könyv 
tár állomány gyarapításának irányításához ismerni kall egyrészt a főis
kolán tanított tudományágakat, másrészt pádig rendszeresen tanulmányozni 
ás használni kall azokat a bibliográfiai forrásokat, amelyek a megfelelő 
.szakirodalomban tájékoztatást éa tartalmi Ismertetést nyújtanak. Ezzel 
kapcsolatban nem hág vő *t:ik említés aélkv.l, hogy sok főiskolai könyvtár 
sem has 03ál ja 9 dise-v- . ti^i ősben találhat ó értékes kritikai irodalmi 
szemlét, B nem .tanulmányozza se nem vizsgálja állománygyarapítása cél
jából a könyvek és folyóiratok rejtett bibliográfiáját.

Hogy a tudományos könyvtárak állománygyarapításának munkájába a 
főiskolai tanszékeket is bevonhassuk, tájékoztatni kell azokat az uj 
irodalomról /a Könyvkereskedelmi Főigazgatóság kiadásában megjelenő
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Blank dija Zajavok-kal, az egyes kiadók tématerveivel stb./. Erre a 
célra az Összszövetségi Könyvkamara nyomtatott katalóguscéduláit is 
felhasználhatjuk, annál is inkább, mert ezek sokkal teljesebben tükrö
zik a megjelent könyveket, mint a könyvkereskedői jegyzékek,Egyes fő
iskolák úgy is tekintik a nyomtatott katalóguscédulákat, mint informá
ciós anyagot. A Vvovi Politechnikai Főiskola tudományos tanácsa például 
azt ajánlotta, "rendeljék meg ezeket a cédulákat három példányban, hogy 
a tanszékeknek meg lehessen küldeni". A tanszékek a tájékoztató kata
lóguscédulák alapján összeállítják könyvrendeléseiket. Ezek a cédulák, - 
ha kritikus szemmel nézzük, - jó szolgálatot tesznek a könyvtáraknak 
az állománygyarapításnál.

A főiskolák profiljához tartozó egyes tudományágak alapvető iro
dalmát úgy kell összegyűjteni, hogy az illető tudományág történetét* 
lényegét és gyakorlati alkalmazását egyidejűleg lehessen tanulmányozni.

Különös gondot kell fordítanunk a Szovjetunió és a népi demokrati
kus országok politikáját, gazdasági és kulturális életét Jellemző, vala
mint egyéb olyan irodaion kiválasztására, amely rámutat a szocialista 
társadalmi rendszer főlényére a kapitalista rendszerrel szemben. A 
burzsoá tudósok reakciós "teóriáit" leleplező könyvekkel bőven el kell 
látni a főiskolai könyvtárakat. Gondoskodnunk kell arról is, hogy a 
könyvtárban meglegyenek azok a sajtótermékek, amelyek a szovjet tudósok
nak a békés tudomány és a technika fejlesztése terén végzett munkásságát 
mutatják be. A főiskolai könyvtárakban messzemenően legyen képviselve 
az oroszországi haladó társadalmi eszmék történetének irodalma, továbbá 
azok az uj kiadványok, amelyek az orosz forradalmi demokraták szellemi 
örökségének tanulmányozásából fakadtak. A műszaki és mezőgazdasági fő
iskolák könyvtáraiban a termelés újítóinak módszereit közlő irodalom 
sem hiányozhat. Azokban a felsőoktatási intézményekben, ahol fizikai 
tanszék is működik, /elsősorban az egyetemeken/, valamint a műszaki fő
iskolák könyvtáraiban ki kell terjeszteni az állománygyarapítást olyan 
könyvekre, amelyek a tudomány és technika távolabbi fejlődésével foglal
koznak /mint az atommag-fizika, elektronika, telemeohanika és automatika/.

A pedagógiai főiskolák könyvtárainak a politeohnlkai oktatást nyúj
tó általános iskolák létesítése következtében olyan irodalommal kell 
gyarapltaniok állományukat, amely az ipari és mezőgazdasági termelés 
szervezeti és teobnikai kérdéseivel ismerteti meg a hallgatókat,

A tudományos könyvek péiaányezámának meghatározásakor számolni kell 
a tudományos diákkörök és szakcsoportok fejlődésével is, hogy ezeknek 
egyre növekvő igényeit is ki lehessen elégíteni.

A tudomány és technika legújabb eredményeit, a különböző tudományos 
vitákat és értekezleteket először a folyóiratok közük. Sok kisebb ezak- 
problémával csak a folyóiratcikkek foglalkoznak. Ezért nagy jelentőségű 
azoknak a tudományos folyóiratoknak megrendelése, amelyek biztosítják a 
tanszéki dolgozók, felsőbb évfolyamosak és éllamvizsgázók igényelnek ki
elégítését. Ezzel kapcsolatban helytelenítjük egyes könyvtáraknak azt a 
gyakorlatát, hogy sok folyóiratra fizetnek elő közvetlenül a tanszékek 
száméra. A Tartuszi Egyetem könyvtára például 400 folyóiratra fizetett 
elő a tanszék használatára és erre annyit költött, hogy eaját fizetett
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kötelespéldányai közül jó néhányról 1® kellett mondania., A legtöbb főis- 
kóla gyakorlata azt. matatjahogy csak abban az esetben célszerű a fo.lyó- 
Iratokat a tanszékek számára elÖfízainlR ha a tanszék biztosítani tudja 
a folyóiratok legjobb kihasználására szükséges körülményeket a tanulmá
nyi" vagy a t'üdcffiiáuyos munkában /olvas ősrfcebá ja van,, clkkatalógust Igazit, 
stbo/v *'■ ív,' í • . v. y; '

Nem szükséges bizonyítani, hogy milyen fontos a műszaki főiskolák 
könyvtárának szabványokkal, műszaki katalógusokkal és hivatalos kiadvá
nyokkal való ellátása,, A EelsSoktatáöügyi Minisztérium azonban még nem 
irta elő a főiskolai könyvtárak állományának ilyen anyaggal való gyara
pítását 0

Sok főiskolai könyvtárban el kellett volna végezni az állományban 
mutatkozó hiányok felkutatását és pótlésát» Ennek a munkának a célsze
rűségét megerősiti például a L9vovi Egyetöm könyvtárának gyakorlata, 
amely l?52“ben nagyszáma sorozati és időszakos kiadványt vizsgált át 
és miután több mint 80üö hiányzó kötetet, folyóiratszámot, vagy soroza
ti füzetet vett jegyzékbe, a hiányok pótlására 7 ° könyvtárnak küldött 
kérő levelet s még ugyanebben az évbest több mint 800 könyvet és folyó
iratot meg is kapotta

A régi irodalomban mutatkozó hiányok'pótlásának egyik eszköze a 
mikrofilm,, A Szárát ovi Egyetem mikr of ilmeket kapott a Ssurnal Miniszter- 
sz|va Vnutrennüh Del ["Belügyminisztériumi Értesítő”! l839-i840o évfolya
máról, a Sztatisztieseszkij Zsurnal ["Statisztikai Szemle”! l80$a évi 
^tétéről, amelyek Szárátov és a szárátovi kormányzóság gazdasági életé
nek és történetének tanulmányozása szempontjából értékes anyagot tartal
ma znak o Sok fontos szabadalmat mikrofilm másolatban kapott meg a L*vovi 
Politechnikai Főiskola Könyvtáras A mikrofilm alkalmazása egyelőre jelen
téktelen helyet foglal el az egyetemi és főiskolai könyvtárak munkájában? 
a- Szaratovi Egyetem Könyvtára 1952-ben mindössze 8 mikrofilmet kapott, 
a L*vovi Egyetem pedig 27-«t»,Az Irkutszki Egyetem Könyvtárában 1953-ban 
rendezett olvasőankét résztvevői rámutattak arra, hogy a P.uszszkij Archív 
["Orosz Archívum"! , Ruazszkij Vasztnik [“Oroszországi Híradó"!/Ruszszkaja 
Sztarina ["Orosz Régiségek”! ciatt folyóiratok hiányzó számait be kell 
szerezni,a könyvtár azonban erre a célra sem.használt mikrofilmet vagy 
fotókópiát }

A főiskolai és egyetemi könyvtárak állományának teljes értékű gya
rapítása szempontjából nagy jelentőségű az a tény, hogy hat egyetemi 
könyvtár /a moszkvai', leningrádi, kásán8!, tomszki, szaratovi, irkutszki/ 
ingyenes kötelespéldányfeaü részesül, 79 felsőoktatási intézmény könyv
tára /köztük 25 egyetemi könyvtár/ pedig fizetett kötelespéldányt kap 
az őt érdeklő kiadványokböli

■' Egyes könyvtárak.kisebb választékban kapjak meg a.tudományos köny
veket , mint amilyen mértékben azokra szükségük volna a gyakran késve,,
Errfl tanúskodik a küjbisevi ipari Főiskola, a szaratovi, a tadzsik, 
a herszoni mezőgazdasági főiskola könyvtárának beszámolója* A területi 
könyvkereskedéseknek és könyvtárellátóknak nagyobb gondot kell fordi- 
tanioka főiskolai éa egyetemi könyvtárak tudományos .irodalom iránti , ,
igényéinek kiélégitésére.
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A vidéki városokban megjelenő tudományos kiadványoknak beérkezése 
sem kielégítő. A könyvtárosoknak sok időt kell forditaniok a? ilyen 
kiadványok megszerzésére és sok pénzt kell kiaűniok a postaköltségre.
A Könyvkereskedelmi Főigazgatóság számolja fel ezeket a vidéki kiadvá
nyok beszerzése terén mutatkozó nehézségeket,

A főiskolai könyvtárak állománygyarapításának egyik legfontosabb 
forrása a más főiskolai könyvtárakkal vagy tudományos intézményekkel 
való könyvcsere. Szén a téren sok könyvtár szép eredményeket ért el.
A Harkovi Egyetem tudományos könyvtára például 210 tudományos intézmény- 
nyel , a leningrádi Bányászati Főiskola könyvtára pedig 175 intézménnyel 
tart fenn rendszeres cserekapcsolatot stb.

A főiskolai könyvtárak munkájának egyik hibája, hogy sok olyan 
értékes kiadvány, mint amilyenek a régebbi könyvtárak, főleg egyetemi 
könyvtárak nem rendezett csereállományában találhatók, alig kerülnek 
használatba, Amikor például a Moszkvai Egyetemi Könyvtár a cserére 
szánt anyagát kiválogatta és arról címleírást készített, 1980 régi ki
adványt fedezett fel és adott át a ritka könyvek osztályának. A L*vovi 
Egyetem Könyvtára rendezetlen állományában 44 ősnyomtatványt, töbh 
XV.-XVI. századbeli lat Ínnyé ly.ü pergament-kéziratot talált művészi mi
niatűrökkel* Nagymennyi s ég fi értékes kiadvány van a leningrádi egyetemi 
és több főiskolai könyvtár rendezetlen állományában is. Valamennyi, a 
főiskolai ás egyetemi könyvtárak falai között rejtőző értékes könyvet 
fel kell tárni, fel kell dolgozni és tanulmányozni kell őket, hogy a 
tudományos munkában felhasználhatók legyenek.

Könyvkiállítások

Minden munkának, amely a hallgatók könyvvel való ellátásával kap
csolatos, segítenie kell eszmei-politikai ás tudományos, elméleti szí - 
vonaluk emelését és szakismereteik elmélyítését.

Az aktiv irodalom-népszerUsités különböző formái közül az egyetemi 
könyvtárakban különösen elterjedtek a köny vklállit ás ok. Elterjedte *_ük 
méreteinek jellemzésére a követkoz" adatokat lehet felhozni. 19í?~tan 
42 egyetemi könyvtárban több mint 1.300 könyvkiállitást rendeztek. Eze
ken a kiállításokon kfc. százezer könyvet és folyóiratot mutattak be 
számos kép és felirat kíséretében.

A tematikus kiállítások túlnyomó többsége különböző évfordulókkal 
és emlékezetes dátumokkal volt kapcsolatban. Például az Irkutszki Egye
tem Tudományos Könyvtárában 40 évfordulói kiállítást rendoztek.

Az évfordulókkal és az emlékezetes dátumokkal kapcsolatban össze
állított kiállítások tematikája rendkívül széles skálájú: szerepel köz
tük történelmi esemény, kiváló forradalmárok, nagy tudósok, Írók, mű
vészek, zeneszerzők évfordulója.

A szaratovi, irkutszki, kazáni egyetemi könyvtárai és még néhány 
más könyvtár eredményesen alkalmazzák az egyes aagy történelmi események
kel és fontos évfordulókkal foglalkozó kiállítások bemutatását a város
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ünnepi ülésein* Számításba véve, hogy az egyetemi könyvtárak igen gez- 
dag állománnyal és sok, más könyvtárakból hiányzó kiadvánnyá,! rendelkez
nek, úgy gondoljuk, hogy célszerű könyvkiállításokat rendezniük irt 
menyük falain kivül.

A nagyobb kiállítások propagálására nagymértékben fel kell hasz
nálni a helyi lapokat, melyek: ismertetéseket közölhetnek ezekről a 
kiállításokról* Kívánatos az is, hogy a kiállított könyvek*31 könyvis
mertetőt tartsanak az olvasók számára* Egyes esetekben hasznos, ha be
vonják ebbe a munkába a professzorokat és docenseket, akik a könyv Ismer-* 
tatásakét összekapcsolhatják a tárgyalt tananyaggal ás sokkal tartalma
sabban ismertethetik a szóbanfo'rgó kérdéseket* így például a Moszkvai 
Bányászati Főiskola Könyvtára által a hazai tudomány ás technika törté
netéről rendezett kiállítás hatását nagyban fokozta, hogy a kritikai 
könyvismertetőt a bányatechnika története transz.'kodocense tartotta*

A könyvkiállitásokon a helyi vonatkozású anyagot is ki kell állí
tani, ©a mindig nagyon érdakti a latosatokat* így például a Kazánt 
Egyetemi Könyvtárban, a Puskin kiállításon külön rész foglalkozott 
Puskin kazáni tartózkodásával* Itt kiállít ottás a megfelelő kiadványo
kat, Kazán és az agyetem korabeli képeit, azoknak a portréit, akikkel 
Puskin találkozott, stb*

Ezenkívül kívánatos, hogy speciílí:. tájismereti kiállításokat is 
rendezzenek* így például, az Uráli Politechnikai Főiskola Könyvtára 
1951-bea “Az uráli kohászat 2*5Ö éve" óimé a rendezett kiállítást*

A Moszkvai Állami Egyetem Könyvtára rendszeresen altit össze ér
dekes könyvkiállitásokat, melyek az «;yts kiváló tudósokkal és asz egye
tem volt növendékeivel foglalkoznék. Ezek a kiállítások igen jelentősek 
abból a szempontból, hogy nem egyszer olyan levéltári anyagot mutatnak 
be, amelyeket azelőtt nem ismertek az olvasók. Követhetnék ezt a példát 
a többi egyetemi könyvtárak is és szükség esetén kiegészíthetnék kiállí
tásaikat kevésbé ismert levéltári áokúméntlmokká1* Például miért ne 
rendezhetne kiállítást az Erdészeti akadémia Könyvtára N. V* Selgunovról, 
a forradalmi-demokrata mozgalom kiváló tagjáról? Sokáig volt ónnak az 
Akadémiának a professzora és erdészeti munkái - megbízható szakvélemények 
szerint - gazdagították a tudományt. Eáan a kiállításon el kellene he
lyezni olyan levéltári anyagot, amely Selgunovnak az Erdészeti Intézet
ben végzett munkájával kapcsolatos, és be kellene mutatni erdészeti 
munkáit is* Vajon nem váltana ki tudományos érdeklődést a Timirjasev 
Mezőgazdasági Akadémia tanáraiban és hallgatóiban az a kiállítás,amely 
bemutatná a petrovo-razumovoi Akadémia volt növendékét, V. G*Korolenkot, 
a kiváló, haladó Írót? Ezen a kiállításon be kellene mutatni a diákévei
ről szóló anyagot /irodalmat és levéltári dokumentumokat/. Sok ilyen ki
állítás témát lehetne említeni, amelyek kivonatossá teszik a levéltári 
anyag bemutatását.

A technikai előrehaladás hazánkban elválaszthatatlan kapcsolatban 
van az élenjáró tapasztalatok tanulmányozásával cs bevezetésével az 
iparban, a mezőgazdaságban és a szállításban* Íz arra kötelezi a profén z 
rókát és docenseket, hogy előadásaikban foglalkozzanak az újítók tapaszta 
latéival, a hallgatókat pedig arra, hogy rendszeresen tanulmányozzák eze
ket a tapasztalatokat. Éppen ezért az élenjáró tapasztalatokról szóló 
irodalmat ismertető kiállítások szervezése fontos feladat az ipari, me-



-  11

zőgazdaságl, szállítási, állatorvosi és közgazdasági főiskolák könyv
tár a i na k» Ezeknek a könyvtáraknak a többsége azonban lebecsüli ezt a 
feladatot. Annak a néhány egyetemi könyvtárnak a gyakorlata, amelyek 
rendeznek kiállításokat az ipar és a mezőgazdaság élenjáró tapasztalatai
nak bemutatására, azt mutatja, hogy ezek nagyon érdeklik az olvadékát* 
így például a Timirjazev Mezőgazdasági Akadémia Könyvtárának "A mező- 
gazdaság élenjáró dolgozóinak tapasztalatai a Pártnak és a kormánynak 
a mezőgazdaság fejlesztéséről hozott határozatainak a fényében” cimü 
állandó és rendszersen kiegészített könyvkiállitása nagy elismerésre 
talált az akadémia tudományos dolgozói és hallgatói között.

Nagy mértékben hasznosítják a Moszkvai Bányászati Főiskola taná
rai és hallgatói a könyvtár évente megrendezett "A bányászat újítói” 
cimü kiállítását. Itt a közvetlenül a témába vágó könyveken kívül rend
szerint látható általános jellegű irodalom is és az ipar különböző te
rületeiről olyan ujitói tapasztalatokat ismertető müvek, amelyek fel- 
használhatók a bányászatban* a kiállításon nagy helyet kapnak azok a 
könyve^, brosúrák és cikkek, amelyek az élenjáró bányászok munkaszerve- 
zésének, munkamódszereinek és korszerűsítéseinek a lényegét világítják 
meg.

A könyvkiállitások nagy szerepet játszhatnak abban, hogy az uj hall
gatók megismerkedjenek az általuk választott szakmával. Sok ifjúnak és 
leánynak, amikor átlépik a főiskola küszöbét, egyáltalán nincs megfelelő 
képe az általa választott szakmáról. Nem ok nélkül irta a Leningrádi 
Bányászati Főiskola hallgatója /csoportfelelőse/, a "Színena" című újság
ban /1954.III.26./: "Elég szégyen, hogy nekünk, akik már két éve tanulunk 
a főiskolán, lepndő szakmánkról csak zavaros elképzeléseink vannak,"

A könyvtár feladata az, hogy kiállítások segítségével megismertesse 
a hallgatókat azzal az irodalommal, amely szakmájukkal és annak népgaz
dasági jelentőségével foglalkozik, amely a terület kiváló tudósainak éle
téről és tevékenységéről, a főiskola volt növendékeinek eredményes munká
járól szól. Az ilyen kiállítás segíti az uj hallgatókat választott szak
májuk megismerésében.

A Moszkvai Bányászati Főiskola sikerrel rendez kiállításokat az uj 
hallgatók számára - rendszerint a tanév elején, E kiállításokon bemutat
ják a bányászat köréből a legjobb népszerű irodalmat, amely megismertet 
a bányászat lényegével, feladataival, perspektívájával és egyes ágazatai
val. Külön rész /"A hazai bányászat története"/ mutatja be azokat a köny
veket, amelyek a hazai bányászat fejlődésével, foglalkoznak a kezdeti idők
től napjainkig, valamint azokat, amelyek a kiváló bányászati tudósokról 
szólnak. A tablókon kiállítjuk a bányászokról szóló szépirodalmat is.
Az uj hallgatók számára rendezett speciális kiállítások tapasztalatait a 
jövőben széles körben el kellene terjeszteni.

Az egyetemi könyvtárak azonban kiállításaik rendezése közben komoly 
fogyatékosságokat is felmutatnak. Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy 
szinte hiányoznak az olyan kiállítások, amelyek természettudományi és 
műszaki tudományos problémákkal foglalkoznak. Ezt a helyzetet gyökeresen 
mag kell változtatni. Az ilyen kiállítások rendezésénél fel kell használ
ni az összefoglaló szemléket, a könyvismertetéseket a tudományos kon
ferenciák anyagát; ezekből tájékozódhatunk az egyes kérdések tartalma fe
lől és megkapjuk fáz irodalom kritikai elemzését. Ezzel szemben egyes fő
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iskolai könyvtárak munkatársai a könyvkiállltásoknál csak rövid biblio
gráfiai segédkönyveket használnak fel, amelyeket tömegkönyvtárak számára 
készítettek. Néhány kiállításon komoly hiányok vannak amiatt, hogy a szük
séges könyvek hiányoznak a könyvtár állományából. Ilyen esetekben könyv
tárközi kölcsönzés utján kell megszerezni a hiányzó könyveket és folyóira
tokat,

A kiállításokat úgy kell felállítani, hogy az olvasónak lehetősége 
legyen a helyszínen megtekinteni bármely számára érdekes kiadványt. Az 
irodalom kiválasztásánál igénybe kell venni a főiskola tudományos dolgo
zóinak a segítségét. Csak igy lehet biztosítani, hogy a legjobb irodalmat 
válasszák ki a kiállítás számára.

Néhány egyetemi könyvtár eredményesen használja fal az időszerű iro
dalom propagálására a helyi sajtót és az olvasók számára szerkesztett fa
liújságokat. Igen érdekesek a Leningrádi Vasúti-mérnökképző Főiskola 
Könyvtárának sokévi tapasztalatai, ez a könyvtár szép és tartalmas fali
újságot állít össze. Az újonnan beszerzett legérdekesebb könyvek annotált 
jegyzéke mellett a szállítás területén legkiemelkedőbb tudósokról szóló 
rövid életrajzokat és könyvjegyzékeket találunk, továbbá rövid cikkeket 
az olvasás kultúrájáról és a könyvek önálló tanulmányozásáról, közleménye
ket a könyvtár munkájáról, stb.

A Moszkvai Energetikai Főiskola Könyvtárának faliújságán állandó ro
vat van, ahol az olvasók véleményét helyezik el a könyvtárról. A L ’vovi 
Politechnikai Főiskola lapjában rendszeresen jelennek meg ismertetések a 
könyvtár uj szerzeményeiről.

A helyi sajtó felhasználása feltétlenül segíti az irodalom propagá
lását és a könyvtár munkájának megjavítását. Véleményünk szerint a könyv
tárnak és az egyetemi újság szerkesztőségének be kell szerveznie a hallga
tókat, hogy ismertetéseket Írjanak a szakirodalomról és különösen a szép- 
irodalomról. Ez vitákat vált ki és végeredményben elősegíti az irodalom 
propagálását.

Az olvasók kéréseinek kielégítésében, az irodalom propagálásában je
lentős szerepe van a felvilágosító és bibliográfiai munkának, a biblio
gráfia alapjai megismertetésének a hallgatókkal és az aspiránsokkal. Eze
ket a kérdéseket nem érintjük ebben a cikkben, külön munkában kell velük 
foglalkozni.

A szépirodalom propagandája'1-'̂

Nem folyhat eredményesen a nevelő munka és a hallgatók kulturális 
színvonala emelése, ha az egyetem könyvtára nem propagálja kielégítően 
a szépirodalmat. ”A szépirodalom jelentősége a nevelés szempontjából 
óriási, mert erősen hat a gondolkodásra és az érzésre egyaránt,”2/ Nagy 
figyelmet kell fordítani a,szovjet szépirodalomra, hiszen ez különösen
*/ Nem terjeszkedünk ki azoknak a' főiskoláknak a szépirodalommal való 

munkájára, ahol a szépirodalom tanulmányozását a tanterv előírja,
2/̂  Lásd! M.Gcrkij o literature. Moszkva, 1937® 86.láp*
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öagy hatással van a jellem, az akarat nevelésére, a szovjet ifjúság 
ideáljának kialakítására.

Az egyetemi könyvtárak szépirodalmi állományának megszervezésében 
meghatározó tényezővé lett a Szovjetunió Kommunista /bolsevik/ Pártja 
Központi Bizottságának a Nevocserkaszki Ipari Főiskoláról hozott hatá
rozata /1934/ : E határozat előtt az ipari, mezőgazdasági, szállítá
si és orvosi felsőoktatási intézetek könyvtárai nem vásároltak szépiro
dalmat. A Központi Bizottság határozata ezeket mondja: "A hallgatók kö
zötti tömegnevelő munka nincs megszervezve. Egyetlen diákszálláson, sem 
magában a Főiskolában, sem a könyvtárban nincs szépirodalom." így hang
súlyozták, hogy a hallgatók között végzett nevelő munka és a szépiroda
lommal való ellátás között kapcsolat van.

E határozat közreadása után minden egyetemi könyvtár megkezdte a 
szépirodalmi müvek vásárlását és jelenleg jól összeválogatott szépiro
dalmi állománnyal rendelkeznek. Arra azonban nem képesek, hogy kielégít
sék a hallgatók megnövekedett igényét a szépirodalmi müvek iránt, mert 
a könyvkereskedelmi szervezet általában nem tud elget tenni a szépiroda
lom iránti keresletnek. A Szovjetunió Felsőoktatási Minisztériumának a Mür 
lődésügyi Minisztérium Könyvkereskedelmi Főigazgatóságával közösen meg 
kell teremteniök a feltételeket, amelyek a kellő mértékben biztosítják a 
könyvtárak szépirodalommal való ellátását.

Nem szabad elfelejteni, hogy egy regény vagy elbeszélés elősegíthe
ti a "Marxizmus-leninizmus alapjai" és a "Politikai gazdaságtan” kollégium 
egyes részeinek a jobb megértését és elsajátítását, fontos elméleti tétele 
két érthetővé tehet. így például, a Kujbi3ev nevét viselő Vörös Zászló Ér
demrenddel kitüntetett Hadmérnöki Akadémián a "íöarxizmua-lenini,zmus alap
jai" kollégium előadásán a narodnyikok és a legális marxisták lenini ér
tékelésének illusztrálására Gorkij Klim Számgin cimü regényének az alak
jait hozták fel.

Az egyetemi könyvtárak feladata az, hogy felhasználva a különböző 
bibliográfiai segédkönyveket, megfelelő szépirodalmat válasszanak ki a 
társadalomtudományi tárgyak óráira. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni 
a Leningrádi Pénzügyi-közgazdasági Főiskola Könyvtárának tapasztalatait., 
mely a Szovjetunió népgazdasága történetét tanulmányozók számára annotilt 
szépirodalmi jegyzéket állított össze. E jegyzék használata a tanszék tu
dományos dolgozói szer int /"Vesztnik Vüszsaj Skolü" , 1952. 6.az. 48.lap./ 
segitett a hallgatóknak az anyag tanulmányozásában, mert az ajánlott 
szépirodalom kiváló szemléltető anyag volt a kollégiumhoz.

Nagy figyelmet kell fordítani a törtéhe Imi regény propagáláséra,mert 
- mint Belinszkij mondta, a történelmi regény "olyan mint egy pont, mely
ben a történelem, mint tudomány, egyesül a művészettel. Amikor egy törté
nelmi regényt olvasunk..., mintha magunk is az adott korban élnénk, pol- 
gárai lennénk annak az országnak, amelyben a regény eseményei lejátszód
nak..."2' Az egyetemi könyvtáraknak figyelembe kell venniök a hallgatók 
érdeklődését'a történelmi regény iránt s a történelmi regény ismeretközlő 
.jelentőségét.
^'"Vüszsaja Technicseszkaja Skola" , [Műszaki Főiskola) 1934.2.az. 3.lap.
2/ Belinszkij V.G.Szobr.szocs. /3 kötetben/ 2.T.Moszkva, 1948. 40.lap.



- 14 -

A hallgatók munkafeltételei következtében néhány különleges formája 
alakult ki a szépirodalommal való könyvtári munkának. E tekintetben ér
dekesek az Uráli Politechnikai Főiskola Könyvtárának a tapasztalatai. Ez 
a könyvtár külön kis szépirodalmi könyvtárakat állított össze a modern 
íróknak és a világirodalmi klasszikusoknak legjobb müveiből* Ezeket a 
kis könyvtárakat a Komszomol bizottsággal való megegjuezés szerint kiadják 
egy-egy diákcsoportnak 3-4 hónapra* A hallgatók egyes könyvöket közösen 
megvitatnak^ ebben - amennyire lehet - segítséget nyújt nekik a könyvtár* 
A módszert érdemes lenne széles körben elterjeszteni*

Véleményünk szerint azonban az ilyen apró könyvtáraknak az átadása 
egy^egy csoport számára csak akkor célszerű, ha a hallgatók többsége diák 
otthonban él és a kiszolgálásnak ez a módja nem fosztja meg a többi olva
sót annak lehetőségétől, hogy a szükséges könyvekhez hozzájusson*

Egyes egyetemi könyvtárak művészeti könyveket is vásárolnak az olva
sók kiszolgálására* Ezt csak helyeselni lehet, mert a művészeti könyvek 
jelentős mértékben szélesítik a hallgatók látókörét* Kisebb kiállítások 
mellett a Moszkvai Bányászati Főiskola Könyvtára nagy kiállításokat is 
rendez a hazai képzőművészettel, zenével és azinházkulturával foglalkozó 
irodalomból* Ilyen célra gyakran használták "Az önképzés könyvtárá"-t és 
más bibliográfiai segédkönyveket*

A művészeti könyveket erőteljesen propagálja az Ivanovői Mezőgazda- 
sági Főiskola Könyvtára is* Megszervezte a "Mogussaja kueska” zeneszerzői 
nek /kiváló XXX*sz*-i orosz zeneszerzők baráti köre* Ford*/ és a vándor- 
művészek alkotásairól szóló irodalomnak vitáját*

A művészeti irodalommal való munka kiszélesi-kése és elmélyítése az 
egyetemi könyvtárak egyik legközelebbi feladata*

Olvasóértekezletek

Sok egyetemi könyvtár olvasóértekezleteket rendez, melyeken a hall
gatóknak a könyvekkel kapcsolatos! önálló munkájával foglalkoznak* Például 
érdekes ilyen témájú olvasóértekezletet rendezett a Laningrádi Egyetemi 
Könyvtár* Hallgatók, aspiránsok és tudományos munkatársak felszólalásaik
ban elmondták a tankönyvekkel és a tudományos irodalommal kapcsolatos mun 
kajukat, a forrásmüvek, atb* felhasználását* Minden felszólalásban rámu
tattak arra a konkrét segítségre, amit a könyvtár nyújtott nekik munkájuk
ban. Az ilyen konferenciák népszerűsítik a könyvtárat, szemléltetően be
mutatják szerepét az oktatás terén*

A könyvtár munkáját pozitive befolyásoló fontos rendezvény a bessámo 
ló olvasó-értekezlet* Sajnos még nem nagyon alkalmazzák az egyetemi könyv 
tárak* Ezeknek az értekezleteknek ez előkészítése hosszú munkát igényel, 
az egyetemi sajtó felhasználását, a társadalmi szervezetek bevonását, jól 
összeállított kérdőívek idejében való szétosztását, melyeken okosan meg 
kell adni a főkérdéseket, amelyek az olvasó kéréseinek teljesítésével kap 
esolatosak* Például a L*vovi Politechnikai Főiskola kérdőívén a következő 
kérdések szerepeltek; "Véleménye szerint a könyvtár milyen irodalommal 
nincs kielégítően ellátva?" "Igénybe veszi-e ön a tájékoztató szolgálatot

Nem gondolunk az olyan főiskolákra, ahol a tantervben is szerepel a 
művészetek tanulmányozása*
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és az menayire elégíti ki önt?* "Milyen hibák vannak a könyvtár munkájábaa?" 
"Mit és hogyan kellene csinálni illetve megváltoztatni - véleménye szerint - 
« könyvtárban az olvasószolgálat megjavítása érdekében?"

A Szárát ovi Egyetem Könyvtárának a kérdőivén a haaotalÓ jellegű kérdé
sek mellett a következők voltak? "Kielégitik-o Önt a könyvismertetések, a 
könyvkiállítások, az uj szerzemények jegyzéke és hogyan segítik ezek Ont a könyv kiválasztásában?" "Milyen nehézségei vannak, a* irodalom kiválasztá
sánál a katalógusban és reference-könyvekben?"

Helyese a tette n Szarrtóvi Egyetemi Könyvtár, maikor a kérdőiven' rá
mutatott a konferencia céljára: "meg kell ismertetni az olvasókat a könyv
tár tevékenységével, meg kell hallgatni az olvasók kritikáját és javasla
tait kiszolgálásuk továbbfejlesztésével és megjavításával kapcsolatban, 
szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot az olvasókkal,

A kérdőíveket nemcsak a hallgató-olvasók között kell szétosztani, ha
nem diákcsoportok számára is meg kell küldeni. Ez azt eredményezi, hogy 
előzetesen megvitatják a kérdőív pontjait, a könyvtár igy sokkal teljesebb és objektív válaszokat kap. Minél több kérdőívet ka 13 szétosztani, 
iáért különben jelentéktelen anyagot kap vissza a könyvtár, ' Az Irkutszki 
Egyetemi Könyvtár például J00 kérdőivet osztott szét olvasó között
és mindössze 131 választ kapott,

A beszámoló olvasóértekezletekhez diagrammokat, táblázatokat és fény
képeket kell készíteni, amelyek illusztrálják a könyvtár tevékenységét. 
Ajánlatos külön faliújság számot szerkeszteni, melynek Összeállításába be 
kell vonni az olvasók különböző kategóriáinak képviselőit, A könyvtárigaz
gatónak beszámolójában jellemeznie kell a könyvtár állományát és tevékenységét, és összesítve Ismertetnie kell a kérdőívekre adott válaszokat,'Kí
vánatos, hogy a beszámoló konkrét példákkal mutasson rá, hogy a könyvtár 
milyen segítséget nyújtott fiatal tudományos dolgozóknak és kitűnő diákok
nak, Biztosítani kell az olvasók széleskörű részvételét a konferencián és a felszólalás lehetőségét nemcsak a hallgatók, hanem a tanári kar számára 
is. Az olvasóértekezlet eredményeit közölni kell az egyetemi sajtóban.

Szükséges lenne évenkinti beszámoló olvasoértekesleteket bevezetni 
minden egyetemi könyvtárban.

Sajátítsák el a könyvtárosok az egyetem .jellegének megfelelő alapismeretaket?

Az egyetemi könyvtárak munkája - ez állománygyarapítás, a biblio
gráfiák összeállítása, az irodalom osztályozása, segitség az olvasóknak a 
könyvek kiválasztásában - megköveteli, hogy a könyvtáros tisztában legyen 
a főtantárgyak alapjaival. Megfelelő szemináriumok inogsz érvévé se ii könyv
tár munkatársai számára nem okoz ‘nehézséget az egyetemeken, egyetemi 
könyvtárak vezetői azonban nem fordítanak kellő figyelmet .--rre a kérdés
re, nem tulajdonítanak neki jelentőséget az ogéez könyvtári munka színvo
nalának emelése szempontjából. Megszívlelendők a Moszkvai Bányászati Fő
iskola Könyvtárának a jó tapasztalatai. Ez a könyvtár kétéves bányászati 
szemináriumot szervezett a könyvtár munkatársai részére. Ennek keretében 
előadássorozatot tartottak /"A bányászat alapjai", "Bányai szállítás", "Az ásványi kincsek dúsításának alapjai"/, gyakorlatokon vettek részt a könyvtárosok, több bányászati oktatófilmet mutattak be nekik /erre a célra fel
használták a főiskola film-kabinetjét/ és üzemi kirándulásokat rendeztek 
a Moszkva-környéki szénmedence egyik bányájába.
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A Cskalovi Mezőgazdasági Főiskolában a könyvtár munkatársai számára 
előadásokat tartottak a tanárok a következő témákról! a/ a hazai tudósok 
szerepe a világ tudományos és technikai fejlődésében; b/ a kémia* a fi
zika és a mechanika kiváló hazai tudósai; c/ kiváló hazai agronomustudó- 
sok.

Annak, hogy a könyvtárosok elsajátítsák az egyetem jellegének meg
felelő alapismereteket, nagy jelentősége van, mert ezeknek a dolgozóknak 
a többsége humán műveltséggel rendelkezik,. Az idevágó gyakorlati tapasz
talatokat általánosítani kell és ki kell dolgozni a megfelelő módszertani 
anyagot és a szervezeti rendszabályokat.

A falusi könyvtárak patronálása

Néhány egyetemi könyvtár a patrouálás során rendszeres módszertani 
és bibliográfiai segítséget nyújt a falusi könyvtáraknak. Ebben az irány
ban nagy munkát fejtett ki a moszkvai Timirjazev Mezőgazdasági Akadémia 
Könyvtára. Szemináriumokat szervezett a moszkvai terület marfinol járásá
nak községi könyvtáraiban és olvas ószobáiban dolgozók számára, előadást 
tartott nekik "A mezőgazdaság élenjáró tapasztalatainak propagálása a 
falusi könyvtárban’* cimmel, módszertani utasítást állított össze "Az élen 
járó kolhozok tapasztalatai" cimü könyvről tartandó ankét vezetéséről,stb

A Moszkvai Állami Egyetem Könyvtára a moszkvai terület zarajszfci já
rásának a könyvtárait patronálja. A Könyvtár kiállítást koszit és könyv- 
jegyzékeket állít össze számukra mezőgazdasági és egyéb kérdésekről /"A 
Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága plénumának határozata 
a Szovjetunió mezőgazdaságának továbbfejlesztéséről", "Tsk&rmány-silőzás** 
"Növendékjészág tenyésztése”, "Híres orosz tudósok és Írók", stb./

Az Xrkutezki Egyetemi Könyvtár munkatársai a zahalszki gépállomást 
patronálják. A gépállomás könyvtára számára 4,000 könyvet gyűjtöttek ne 
dolgoztak fel, s betűrendes és szakkatalógust is összeállítottak róluk.

Fenti példák mutatják, hogy az egyetemi könyvtárak milyen nagy ée 
sokoldalú segítséget tudnak nyújtani a falusi könyvtáraknak. Az a eél, 
hogy az összes egyetemi könyvtárat bevonják ebbe a mozgalomba.

Az egyetemi - könyvtárak négy munkát végeznek olvasók kiszolgálása 
terén. Évről-évre nő az olvasott könyvek száma. így például a Moszkvai 
Egyetemi Könyvtárban 1953-ban a könyvforgalom 3»4;ú„440 volt az 1949-as 
2,441.763-al szemben.

Az egyetemi könyvtárak munkájának a méretei, tevékenységük bonyolult 
ssága és fontossága megkívánja a munka központi értékelését, egységes, tu
datos irányítását,, Sajnos, nz egyetemi könyvtárak nagy tapasztalatait 
nem általánosítják, dolgozóknak módszertani irányítása hiányzik. Szén 
gyökeresen változtatni kellene. Úgy véljük, hogy össze kell hívni a ve
zető egyetemi könyvtárak igazgatóinak ez értekezletét és itt megvitatni 
tevékenységük aktuális kérdéseit.

5 Sibliotekar* 1955« l.sz. 37-43.lap,
2.sz. 15-23.lap.


