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1954*taveszán, Ukrajnának Oroszországgal való újraegyesülése 300. 
évfordulójának nemzeti ünnepével egyidőben, az Ukrán SzSzK fővárosa 
ttj nagy kultúrintézménnyel gazdagodott* Az újjáépítés és teljes re
konstrukció után megkezdte működését a kievi Állami SzKP Területi Könyv
tár.• ' ‘ *1

A könyvtár alapját az 1866-ban megnyitott Orosz Nyilvános Könyvtár 
képezte.

Alapításakor mindössze 660 könyve volt a könyvtárnak, ennek is a 
felét a város polgárai ajánttóköZTVát*"-

A cári hatóságok vigyáztak arra, hogy állományába ne kerüljön ha
ladó és forradalmi irodalom, hogy na legyenek benne ukrán nyelvű köny
vek, A könyvtár szabályzatának, melyet 1895-ban hagyott jóvá s belügy
miniszter, a hatodik postájában nyíltan kimondták: ”á könyvek és idő
szaki kiadványok beszerzésének és általában a könyvtár ügyei intézé
sének a kormány ellenőrzése alatt kell folynia, a dél-nyugati határ
vidéken lévő orosz nyilvános1 könyvtárak hivatala célkitűzéseivel össz
hangban..." I V

A városi hatóságok lényegében semmit ser.? tettek annak érdekében, 
hogy megjavuljanak a könyvtár körülményei. "Kí»v váróéi képviseletoe-



tület© - irta 1898 augusztusában a "Kievszkaja Sztarlna" alrntt folyó
irat - ennek az intézménynek a támogatására egyetlen, garast sem ad, bár 
erre már a városi statútum második paragrafusa kötelezi, ha a népművelé
si intézmények támogatása nem is lukrativ dolog**»"

Kiér haladé közvéleménye többször felvetette,~hogy a könyvtár szá
mára külön épületet kellene emelni, a városi duma azonban nem talált 
erre fedezetet* Csak 1911-ben költözött át a könyvtár a kölesönkötvény 
kibocsájtás segítségével felépített uj épületébe*

Sok kiváló tudós és közéleti személyiség igyekezett javítani a 
könyvtár helyzetén* Többek között néhány értékes gyűjteményt ajándékoz
tak neki, melyek több* mint 20*000 könyvet tettek ki* A forradalom előtt 
56*000 kötete volt a könyvtárnak*

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom után gyökeresen megváltozott 
a könyvtár képe* Kezdetben "Központi Munkás Köayvtárw-nek hivták, később 
pedig, a Kommunista Párt alapításának 25*évfordulójakor a Szovjetunió 
Kommunista /bolsevik/ Pártjáról nevezték el* ÉvroX-évr© nőtt a könyvbe- 
szerzésre, a felszerelésre fordított ösozag, javult as olvasók kiszolgá
lása*

A Nagy Honvédő Iíáboru alőtt már 300*000 kötete volt a könyvtárnak*
A forradalom óta eltelt 23 év alatt hatszor annyi könyvet vett, mint 
fennállásának korábbi 50 esztendejében* Megnőtt az olvasók száma is*
Az utolsó békeévben /1940-ben/ a könyvtárnak 23*460 olvasója volt /ti
zennégyszer annyi, mint a forradalom előtt/, a személyforgalom pedig 
276*568 volt /harmincszorosS/o

Gyökeresén megváltozott a könyvtár szervezete, munkájának tartal
ma és iránya* Területi könyvtárrá lett, s az elé a feladat elé állítot
ták, hogy módszertani és bibliográfiai segítséget nyújtson a terület 
összes könyvtárának, melyek száma évröl-évre nőtt*

Ezt a hatalmas munkát - a dolgozók könyvvel való ellátását - fél
beszakította a háború* Klev fasiszta megszállása idején a könyvtár tel
jesen elpusztult. A könyvtár épületével, melyet a hitlerista rablók fel
gyújtották, az egéas könyvállomány la elégett*

Ukrajna fővárosának a fasiszta hordáktól való felszabadításának el
ső napjaitól kezdetét vette ipari, tudományos és kulturális centrumainak, 
köztük a SzKP Könyvtárnak az újjáépítése* A területi végrehajtóbizottság 
1944 októberében határozatot hozott a könyvtári munka megindításáról, a 
a könyvtár kollektívája hozzákezdett a könyvek gyűjtéséhez*

Ebben óriási segítséget nyújtottak a testvéri ktSztársaaágok és el
sősorban m Orosz Szövetséges Köztársaság* Az Állami Könyvalapból rövid 
idő alatt több mint 50*000 könyvet küldtek* Az állam évről-évre növelte 
a beszerzési keretet* így 1948-ban 100*000 rubelt adtak könyvtárunknak 
könyvbeszerzésre, 1952-ben 156*000 rubelt, 1954-ban pedig 240,000-at, 
azaz a könyvtár jelenleg ötnaponkéat vásárol annyi könyvet, mint amennyit 
egy tv alatt vettek a forradalom slőtt*

1954 végén & könyvtár állománya kb» 250*000 kötetet tett ki. Szám 
szerint már 1955-beu eléri a háború előtti színvonalat* Minőségileg azon-
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csaknem lehetetlennek látszik a könyvállomány halyreállitása* Az 
állományban lévőnagy hiányok miatt sok olvasó könyv igényléséi?® asm° 
logos választ 1 M  adni* Azilyen kívánságok kielégítésére nem lehet 
aáet tenni,, mint a kérést elküldjük Kiev* Moszkva* Leaint,.r&d más könyv- 
táraiba*, antiquáriuxnokba* stb*

1954-tol kezdve a könyvtár kötelespéldányt kap a Szovjetunióban 
^sgjslent nyomtatott müvekből*

A könyvtár épületének helyreállítása 4„600*000 rubelbe került* Az 
épületet sokkal gazdagabban építették és szerelték fel* mint amilyen 
® háború előtt volt* Márványőszlopok és lépesek„ stukkóé mennyezetek 
és Szőnyegek, különleges tutorok* - mindez ragyogó külsőt ad a könyökért*. 
Bak,

A nagyraktái?baa 5.50*000 kötet fér el, A kölcsönző és a külföldi 
irodalom osztályának könyvraktára 125*000 kötetes* Az olvasóknak három 
tágas* világos és magas terem áll a rendelkezésükre a 216 férőhelyes 
nagyolvasó, a 68 személyes olvasó /szakemberek számára/ és a 100 szemé
lyes elSaöőtereia /rendezvények számára/* Az olvasótermek befogadóképes
sége két műszak esetén napi 900-1Q0G ember*

A könyvtár széles előcsarnokaiban vannak elhelyezve a katalógusok, 
asztalokkal az olvasók és az ügyeletes bibliográfusok számára* Ugyan
itt dolgozik az időszaki kiadványok osztálya* ide összpontosítják as 
összes uj hírlap- és folyóiratszámokat *

Az olvasóteremben négy szakosított kiszolgálóhelyet láteeitettek 
/társadalmi és politikai* természettudományos és műszaki, szépirodalmi 
és művészeti* végül az időszaki kiadványok kiszolgálóhelye/. A kölcsön
zőben szakosították az olvasók kiszolgálását * hárem fő csoportban*

Különlegesen berendezett szobákban helyezkedtek el e bibliográfiai, 
módszertani, gyarapítási és feldolgozó, könyvtárközi és postai köleeön- 
sési, városi kölcsönzési osztályok, más szolgálati helyiségek*

A könyvtár megnyitása óta eltelt hét hónap alatt több mint 12*000 
olvasó iratkozott be* akiknek ez alatt az idő alatt 180*000 könyvet év 
folyóiratot és 15*000 újságot adtak ki* A szenólyforgalom 96*000 volt*
A könyvtárat tudományos dolgozók* tisztok* munkások és alkalmazottak, 
főiskolai és technikumi hallgatók* háziasszonyok* hadirokkantak ás mun
kaközben megsérültek* felsőbb osztályos tanulok látogatjuk*

Nagy figyelmet fordítanak a középfokú végzettséggel nem rendelkező 
ifjúmunkások olvasásának irányítására* A bibliográfiai osztály segít a <1- 
gével olvasót.®eveket állítanak össze az ifjú olvasók számára* közép
iskolai . tah&nyagnak megfelelő irodalmat válogatnak össze számukra*

«t»í« t* -e
Nagy gyakorlót! segítséget nyújtanak az olvasóknak a könyvtá

rosoknak/ a bibliográfiai osztály dolgoséi* A könyvtár megnyitása óta 
sok tájékoztathat adtak a tadomány, a technika, a művészet ás as iroda
lom legkülönbözőbb kérdéseiről, gyakran fordulnak más varosokból & könyv
tárhoz bibliográfiai tájékoztatásért*

A bibliográfiai osztály komoly figyelmét fóréit a KisvrŐl és vid«-
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kérő szőlő anyag összegyűjtésére., A tájisraereti Irodalom kartotékjának 
ilyen csoportjai ▼annak; a forradalomelőtti Kiev, a technika, a tudomány 
és a kultúra fejlődése Szovjet Ukrajna Fővárosában a Nagy Októberi Szó- 
cialista Forradalom után, a város újjáépítése a Nagy Honvédő Háború után, 
stbo

A könyvvel való munka egyik legfontosabb formája könyvtárunkban a 
könyvtárközi és postai kölcsönzés., A területi könyvtárba az olvasók lég** 
különbözőbb csoportjaitól érkeznek kérések; kolhoz-elnököktől, agronőiau- 
soktól, a mezőgazdaság gépesitőitől, orvosoktól pedagógusoktól, stb® A 
könyvtárközi és postai kölcsönzési osztály szolgálatait könyvtár és 
150 olvasó veszi igénybe,, Az osztály két hónap alatt kb® 800 könyvet kül
dött meg postán® Igen sokat kell azonban még ■tennünk, hogy állományunkat 
közelebb vigyük a .terület járási központjaihoz és feXv&ihoz®

Az SzKP Könyvtár a terület számtalan városi, Járási, községi és kul
túrotthon könyvtárának módszertani központja® Dolgozóink rendszeresen ’ 
utaznak vidékre, módszertani és bibliográfiai anyagot állítanak össze® 
könyvtár a tapasztalatcsere szolgálatában különlg szemlét ad ki /év
te kötszer/, járásközi és területi könyvtárosi szemináriumokat szorvaz®

A szemlék tartalmát megvitatják a járási szemináriumokon, s a kivá
ló könyvtárak tapasztalatát ily módon igyekeznek az összes könyvtárak 
közkincsévé tenni®

9 9 0 0 0
A módszertani dolgozókkal szorosan együttműködik a bibliográfiai 

osztály® Az osztály állítja össze a negyedévenként megjelenő "Emlékeze
tes dátumok naptárá"-t, aktuális témájú könyvjegyzékeket és rövid oml' 
tetőket /"Ssev&ezt opol l.osi védelmének 100® évfordulója**, "A szovjet 
rak egészségéért” , stbo/ ... ...

A bibliográfusok aktív részt vesznek a területi szemináriumok veze
tésében , ahol könyvismertetéseket és gyakorlatokat tartanak, de ki is 
szállnak a járási és falusi könyvtárakba, hogy gyakorlati segítséget 
nyújtsanak a bibliográfiai tájékoztató munka megszervezésében®

Azonban meg sok könyvtár van területünkön, amelynek munkája nem 
felel meg azoknak a követelményeknek, amelyeket a párt és 0 kormány tá 
meszt d népművelési intézményekkel szőttben® Ez a körülmény arra kötele 
zi a Területi Könyvtár dolgozóit, hogy erősítsék 0 vidéki, módszertani 
munkát, teremtsenek minél szorosabb kapcsolatot velük®

- Bibliótek&r*, 3.ex.® ü3-36,lap*
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Hérák Frantlseks
A CSEHSZLOVÁK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZPONTI KÖNYVTÁRA

I*

Amikor 1952 november 17®-én aor kerüli tudományos társaságaink 
újjászervezésére és a Csehszlovák Tudományos Akadémia megalapítására, 
döntést hoztak a könyvtár kérdésében is * S miután az volt a terv, hogy 
a® uj Akadémiát a Szovjetunió példájára a tudományos intézmények rend
szereként építik ki, amelyet az elnökség irányit, gondolnunk kellett 
arra is, hogy az Akadémia egyes intézményeit ellássuk szükséges könyv
tárakkal* Az egyes intézeti, kabineti és laboratóriumi könyvtárak léte
zését a tudományos munka lényege indokolja, hisz ez az irodalomból in
dul ki és rendszerint ugyancsak kiadvánnyal végeődik* Az egyes intéz
mények '"munkahelyek4* könyvtárainak programiját és nagyságát a könyvtár
ra háruló tudományos feladatok és a munkatervek határozzák meg* Egy 
olyan központi könyvtári intézmény szükségessége, amely alapvető encik
lopédikus állományaival kiegészítené az egyes intézmények könyvgyűjte
ményeit , e amely ezek könyvtáraival együttműködne, munkájukat segítené, 
koordinálná és gondoskodna szakmai színvonaluk biztosításáról, egy 
olyan intézménynek a szükségessége, amely a többi külföldi tudománysa 
intézménnyel nagyszabású cserekapcsolatokat tartana fenn, amely maga is 
mint az Akadémia tudományos intézménye, szakmai tevékenységet folytatna , 
az uj Tudományos Akadémia elgondolásából és szervezeti felépítéséből 
magától értetődően következett*

A Központi Könyvtár létesítésére bizonyára nagy befolyást gyakorolt 
a Szovjetunió ragyogó példája, amelynek Leningrádban székelő Tudományos 
Akadémiája a legnagyobb és leggazdagabb ilyenfajtáju könyvtárral rendel
kezik, mely igen fontos szolgálatokat tesz éppen egy olyan tlpuau aka
démiának, amilyent nálunk is akartunk* **

A Központi Könyvtár kiépítésének anyagi előfeltételeit a Cseh Ki
rályi Tudományos Társulat Könyvtára, a Cseh Tudományos- és Művészeti Aka
démia Könyvtára, valamint a Masaryk Munkaügyi Akadémia Könyvtára képez
te* Ahhoz, hogy ezeknek az intézményeknek jelentőségét a Központi Könyv
tár létesítésénél helyesen magitélhessük,elsősorban velük kell megismer
kednünk*

A Cseh Királyi Tudományos Társulat már 1784-ben, azaz köztestület
ként való megalakulásának évében foglalkozott saját könyvtár létesítésé
nek tervével*** Az igazi alapokat a könyvtár létesítéséhez az 1786 nov* 
ll-én tartott ülésen rakták le, amikoris elhatározták, hogy fokozatosan 
össze kell gyűjteni egy kis könyvtárat ás ehhez elsősorban a Társulat 
tagjai ajándékozzák saját Írásaikat* Az első, aki e felhívásnak eleget 
tett, Frantlsek Bártlg gróf volt, akit épen akkor választottak meg a 
Társulat tiszteletbeli tagjává, s aki a köszönőlevéllel egyidejűleg be
küldte Írásait is* * * A könyvtár lassan fejlődni kezdett, a ezt nemcsak 
& tagok ajándékai és a tagok után örökölt könyvek mozdították elő, hanem 
az egyéb tudományos intézmények könyvei, illetve a kölcsönös csere folya
mán kapott könyvek is*



'Tekintettel arra8.bog; a Cseh Királyi Tudományos Társulat ®s el- 
s$ időkben asm dúskálhatott túlságosan a pénzeszközökben, könyveket 
©ssk ritkád vásároltak* 1835-ig a Könyvtár 1212 kötetből állé - ösaz®- 
s®n 4X9 mű - ajándékba kapott állománnyal gyarapodotts vásárlással ősz» 
ss8®8@a ©aak 4® müvet szereztek b® 11© kötetben* @s®re folytán pedig 15 
sütet , mely 27 kötetből állt* 1835-ben tehát a ©sah Királyi Tudományos 
Társulat könyvtárának állományában összesen lJ4f kötetből állé 474 mit 
volt* ezeknek kb? a felét a XT1* és XTIIIosz&zadból származó régi aye«- 
tatványek tették ki®**

X884~b@a a kötetek száma 13*500 volt a a könyvtár 241 intézménnyel* 
illetve társulattal állt cserekapcsolatban* A gyarapodásbél 1864-ben 6© 
kötetet vásárlás* 67 kötetet ajándék és 926 kötetet csere utján sze-rea- 
tako A könyvtár fejlődése szempontJáböl annakidején a csere volt a dön
tő* amelyet a századforduló idején és a század elején több mint 40© in
tézménnyel bonyolították le és évente kb* 2®@Ö© kötet gyarapodást je
lentett* A cserét természetesen megbénította az első világháború* úgy
hogy az első köztársaság alatt a ©sereképesóletokat újból ki kellett 
építeni * 191Ő-bán a Társulat Könyvtárának állománya elérte az 51*381 
kötetet*

Az első köztársaság alatt a Cseh Királyi Tudományos Társulat Könyv
tárának állománya 1939-ig 93*18© kötetre szaporodott* Ebből kb* 63*795 
kötet időszaki kiadvány és nagyobb mü volt és 29*38f-öt tettek ki az 
értekezések Ss a kisebb Írások* Ezenkívül a könyvtár máilett térkép
gyűjtemény is létesült* mely túlnyomórészt külföldi eredetű térképekből 
állt* állománya 3175 darab vált * * * Az 1952«év végén a könyvtár állomá
nya elérte a 108*042 kötetet*** A könyvtár berendezése és felszerelése 
azonban még távolról sem felelt meg a könyvtár hagyományainak* jelentő
ségének és értékének* A könyveknek kb* 20 %~át tudták'elhelyezni rendes 
könyvtári vasállványokra, inig a könyvek nagyobb részét közönséges rak
tári fapolcokra helyezték* A Társulat könyvtárának jelenlegi elrendezé
se* szakrendi, de ebbe a rendszerbe a szakszempontok a formális szempon
tokkal keverednek*

o o o o o - o o  fe '

A Cseh Tudományos és Művészeti Akadémia Könyvtára szinte egyidőbea 
keletkezett az Akadémia l89©-b®n történt alapításával, az l893-év& 
Almanachban már megtalálhatjuk a könyvtár terjedelmére vonatkozó első 
adatokat* A könyvtár állománya 1892 végéig 323 műre gyarapodott 634 kö
tettel, illetve fttzettel* Ez a könyvtár is elsősorban a külföldi tudo
mányos társulatokkal fennálló csere utján kapott müvekből gyarapodott, 
a könyvtár maga csak nagyon kivételes esetben vásárolt könyveket* Elein
te az Akadémia Könyvtárának számára a Nemzeti Muzeum északi szárnyában 
lévő sarokhelyiségben jelöltek ki helyet és az első évtizedekben az Aka
démia adminisztratív dolgozói gondoskodtak a könyvtárról* Az egyetlen ős 
álló és díjazott könyvtáros Váelav Flajshans volt, ezt a munkát 1921- 
1932-ig végezte* A Cseh Akadémia 1935*évi Almanachjáfoan azonban már meg
állapítják, hogy "© könyvek több helyen vannak, gyakran hárem sorban, 
sutba dobva minden könyvtári elvet*f A Cseh Akadémia Könyvtára ma tulaj
donképen már esak egyszerű raktár”* Egyetlen helyiség valóban nem volt 
elegendő a 25oO©0 kötetből álló könyvtár befogadására, de a Nemzeti 
Muzeum állandóan növekvő igényei mellett további helyiség szerzésére 
semmi kilátás nem volt*
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Égért a Cseh Akadémia elhatározta, hogy könyv'tárát* mint zárt 
egészet „ a Klementinámban székelő Nemzeti és Egyetemi Könyvtárban he- 
lyezi el, s igy teszi hozzáférhetővé a nagyközönség számárat. Az Egy®” 
temi Könyvtár igazgatóságával 1936.végén kölcsönös megállapodást kö
töttekig mely szerint a könyvtárt állandó letétként áthelyezik a Kle- 
meatiasmba a a nagyközönség számára hozzáférhetővé teszik a kölcsönö
sen megállapított kölcsönzési szabályok alapján...

A könyvtárnak a Klementinámban való elhelyezése nem azt Jelentet
te s hogy a Cseh Tudományos és Művészeti Akadémia feladta volna könyv
tárát. Az Akadémia a kővetkező években is rendszeresen hozzájárult a 
könyvek köttetésihez és azoknak szakszerű feldolgozásához...

A könyvtár régi és uj részének állománya 1?47 végén elért© az 
52.982 kötetet. 1952.év elején a Cseh Tudományos Akadémia visszaköve
telte könyvtárát és a Národni Trida 5°szdm alatti volt Takarékpénztár 
földszinti termeinek nyugati részében helyezte el... Az 1952.év végén 
a Cseh Tudományos és Művészeti Akadémia Könyvtára összesen 75«92? 
kötetet számlált8 amely két részből állt, egyik rész sem volt azonban 
kellőképen feldolgozva. E könyvtárnak egyáltalán nem volt tárgyi kata
lógusa.

A Masaryk Munkaügyi Akadémia könyvtárát az Intézettel egyidőben 
1920-ban létesítették; feladata a műszaki irodalom gyűjtése és feldol
gozása volt az Akadémia szak- és tudományos munkájának elősegítésére.
Az első könyvanyagot a különféle hivatalok, .testületek és egyes szemé
lyek ajándékaiból szerezték; a további gyarapítás csere és vásárlás 
utján történt. A Masaryk Munkaügyi Akadémia Könyvtára eredetileg a 
Kinsky-palotában, az Óvárosi téren székelt és 1922.február 1-én nyitot
ta meg a szakemberek számára tervezett olvasótermét és kutatóssobait.
A könyvtár állománya a Masaryk Munkaügyi Akadémia Intézeteinek, bizott
ságainak és tagozatainak szükségleteihez igazodott. Ezért a könyvtár 
gyűjtötte a technikai szakokhoz a természettudományhoz, a munkaszerve
zéshez, a kutatáshoz és a közgazdaságtan területéhez tartozó irodalmat 
l93o-ban a Masaryk Munkaügyi Akadémia a könyvtárral együtt átköltözött a 
E’rága III.kerületében lévő Lobkovic-palotába; 1942-ben a németek párán 
csára áthelyezték a Veneel-tér 55.sz. alá. 1952«végén a könyvtárnak 
több mint 30.000 kötete volt; ebből kb. l8o000 kötetet ajándék utján, 
8.000 kötetet csere, 4.000 kötetet pedig vásárlás utján szereztek be.

A múltban működött tudományos intézményeink könyvtárai fejlődésé- 
bek az imént ismertetett néhány adatából is látható, hogy az említett 
intézmények nem válhattak a tudományos munka fontosabb támaszává, 
illetve a tudományos munka központjává. Ezek inkább csak a társulatok 
szükséges függelékei voltak és elsősorban azt a célt szolgálták, hogy 
a csere, illetve ajándékozás utján kapott kiadványokat raktározzák...
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II.

Ha nem is gondolhatunk arra, hogy nálunk is hasonló méretű ás 
hasonló jelentőségű könyvtárt építsünk ki, mint a Tudományos Akadémia 
Leningrádi Könyvtára, mégis sokat meríthetünk a könyvtár szervezési 
és munkatapasztalataiból egy olyan intézet felépítéséhez, amely meg
felel jelenlegi körülményeinknek és mai lehetőségeinknek* A Központi 
Könyvtár kialakításához vezető ut első lépése az, hogy egy helyre kell 
összpontosítanunk a megszűnt három tudományos intézmény könyvtárát, 
ami ma már folyamatban is van. A Cseh Királyi Tudományos Társaság 
könyvtárát mint történelmi egészet érintetlenül hagytuk: folyamatban 
van a Cseh Akadémia Könyvtára régi részének az uj résszel való egye
sítése és még ebben az évben megkezdjük a Masaryk Munkaügyi Akadémia 
könyvtárának hozzácsatolását ehhez a könyvtárhoz. A Központi Könyv
tár egységes igazgatása már 1953.év kezdetén megkezdte működését, és 
1954ejanuár l-től kezdve Összevonták a gyarapítási osztályt és a cse
reszolgálatot, hozzáláttak az egységes szakkatalógus kiépítéséhez é® 
a könyvtári munkának további szakterületekre való kiterjesztéséhez, 
mivel ezek a szakterületek a mai tudományos könyvtárakban magától ér
tetődően szükségesek. A tudományos bibliográfia leendő osztályénak 
csirájaként 1955 március 1-én a Központi Könyvtár hatáskörébe utal
ták a Cseh és Szlovák nyomtatványok Könyvészetét, sajnos annak foly
tatása,a XIX.századbeli kiadványaink jegyzéke nélkül. A f.évben lát
tak hozzá a régi és titka nyomtatványok külön osztályának létasité- 
séhez, valamint a Központi Könyvtár bibliográfiai feladatainak kibő
vítéséhez.

A központi Könyvtárnak elsősorb^k az Akadémia tudományos munka
társait éc alkalmazottait • az Akadémián kívül alkalmazott tudományos 
és szakmai kutatókat iparunk műszaki kutatári osztályait és a kutató
intézeteket kuli t.zcágálnia. További feladata lesz a Tudományos Aka
démia egyes intézményeinek könyvtáraival való együttműködés,munkájuk 
koordinálása és szakmai szinvonaluk biztositása. A Központi Könyvtár 
nemcsak könyvvel óhajtja segíteni a tudományos dolgozókat, hanem 
szakosított tájékoztató szolgálatával, saját bibliográfiai munkáival, 
továbbá az Akadémia intézeteiben, kabinetjeiben és laboratóriumaiban 
folyó bibliográfiai tevékenység koordinálásával is. A könyvtár mint 
az Akadémia tudományos intézete tervbe vette, hogy fokozatosan kitöl
ti a tudományos bibliográfiánkban lévő nagy hézagokat és munkálkodni 
fog a könyvé*zet és a könyvtárügy elméleti és gyakorlati területe Iné 
Ahhoz, hogy a Központi Könyvtár ezt a programmot teljesíthesse, az 
elkövetkezendő években tervszerűen .fejlesztenie kell és tovább kell 
mélyítenie az. előbb felsorolt mindenfajta tevékenységet.

A megfelelő könyvállomány kiépítéséhez feltétlenül be kell sze
reznie elsősorban az Akadémia saját kiadványait és ki kall egészíte
nie a volt tudományos intézmények iratainak állományát, melyek sajnos 
egyetlen könyvtárban sem mondhatók teljesnek. A továbbiakban gyüjte-
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ais kell a világ egyéb akadémiái és 'tudományos társulatai sorozatban 
és periodikasás megjelenő kiadványait és adókat fel kell dolgoznia*. 
Sáladat® továbbá beszerezni /vásárlás utján/ az idege anya lati, . enciklo
pédikus jellegű tudományos irodalmat, a nagyobb terjedelmű és tartosabb 
jelentőségű idegennyelvü tudományos müveket, a teljes belföldi tudomás 
ayos termést, valamint a könyvtudományi és általában könyvtárügyi szak
irodalmat* A Központi Könyvtár állományainak enciklopédikus kiegészí
tést kell képezniök az. intézetek, kabinetek és laborát őrlomok könyv- 
gyűjteményeihez és pőtolniofc kell a könyvtárt azon'intézmények számá
ra, amelyek eddig még nem láttak hozzá saját könyvtár létesítéséhez, 
vagy csak korlátolt terjedelemben szerveznek könyvtárt* A Központi 
Könyvtár hatékőrét az Akadémia általános szervezeti felépítése, az osz
tályok, az intézetek, a kabinetek és a laboratóriumok tudományos szak- 
jai határozzák meg0 Fontos feladata a szovjet és a népi demokratikus 
tudományos irodalom propagálása, valamint az Akadémia dolgozóinak poli
tikai és szakmai képzéséről való gondoskodás* A szépirodalombél első
sorban a külföldi és belföldi klasszikusok és különböző dijakkal kitün
tetett szerzők müveit gyűjteményes, illetve kritikai kiadásokat, vala
mint az Akadémia nyelvtudományi és irodalomtudományi osztályai szempont- 
Jábél fontos anyagot fogja gyűjteni*

. A Központi Könyvtár könyvállományát, kiterjedt könyvesére, nagy
arányú vásárlások, valamint az ajándékozott és elkobzott müvekből tör
ténő megfelelő válogatás utján gyarapítják* A Semzetközi csere nemcsak 
azt a célt szolgálja, hogy gazdagítsa a Központi Könyvtár állományát, 
hanem azt is, hogy terjessze és propagálja haladé tudományos írodalmua- - 
kai a világ tudományos dolgozói köriben* Ebben rejlik a osere nagy. po-. 
litlkai és kulturális jelentősége* A nemzetközi cseré átszervezésére 
Csak 1<>53 Őszén került aor az Elnökséggel való megállapodás után, ami
kor is kiadták á volt tudományos társulatok kiadványainak utolsó köteté
it* E kiadványok megküldésével egyidejűleg, az október 15-én kelt levél
ben bejelentették külföldre tudományos társulataink újjászervezésének 
megtörténtét és a Központi Könyvtár létrehozását* Ez azért történt Így, 
nehogy a külföldi testületek zavarba jöjjenek, s nehogy tévedésekre, és 
félreértésekre kerüljön sor, amelyek veszteségeket, illetve hézagokat 
jelentettek volna a kiadványsorozatokban* Ezt a célt nikerült elérni,
.s a nemzetközi cserét nemcsak hogy tel jes -kitér jedésbsh megszakítás 
nélkül sikerült megőrizni, hanem a Csehszlovák Tudományos Akadémia uj 
Időszaki és könyv kiadvát\yair51 készült jegyzékek megküldése után a 
Caere sokkal erőteljesehbeíFfejlődött, mint ahogy várták* Már az 1953* 
év végéig összesen 44 külföldi állam 4|8 intézetével újították fel a 
cserekapcsolatot, illetve uj kapcsolatot létesítettek* 1 9 5 3 -ban T?1 
folyóiratot és 3 * 9 0 3  könyvet, összesen tehát 4 * 6 7 4  kötet kiadványt 
szereztek csere utján* Az intézeti könyvtárak állománygyarapítására, 
valamint a csere céljára a Központi Könyvtár átvette a megszűnt tudo
mányos társulataink kiadványai vastartalékának maradványait*

Különösen kiterjedt és szívélyes cserekapcsolatai vannak a Közpon
ti Könyvtárnak a Szovjetunióval és a népi demokratikus országok könyv
táraival* A szovjet Tudományos Akadémia lenlngráöi könyvtárával egyez
ményt kötötttitok a két akadémia valamennyi kiadványának kölcsönös ess-
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réjére vonatkozóan; az egyezményt pontosan betartjuk.. A két könyvtár 
dolgozói a dolgozók nemzetközi ünnepei alkalmából kölcsönösen üdvözlő 
táviratokat váltanak., A Csehszlovák Tudományos Akadémia kiadóhivatala 
által kiadott folyóiratokat megjelenésük után azonnal rógküldik Lenin** 
grádba és Moszkvába, úgyhogy ezek a kiadványok már rmfeány nap alatt a 
tudományos dolgozók rendelkezésére állnak az Akadémia ottani könyvtárai- 
bán* A Szovjetunió Tudományos Akadémiája mindkét könyvtára nagy figye
lemmel kiséri tudományos folyóirataink érkezését és igazolja, hogy a 
szovjet tudományos élet élénken érdeklődik folyóirataink iránt. A népi 
demokratikus országokban is igen nagy figyelmet fordítanak uj tudomás 
nyos termékeinkre és az egyéb külföld is olykor türelmetlenül sürgeti 
nemzetközi folyóirataink küldeményét, ha az esetleg a szállítási forma
litások miatt késik. Erre az igen kiterjedt cseratevékenységre csak Úgy 
kerülhetett ser, hogy a Központi Könyvtár a fenti feladatok teljesítése 
során nagy megértésre és támogatásra talált az Akadémia Elnökségénél.

A Központi Könyvtár vásárlásai elsősorban a Szovjetunió és a népi 
demokratikus országok uj irodalmi termékeire irányulnak. Már az 1953*év 
elején vásárlási előjogot biztosítottak a Központi Könyvtár szamára & 
szovjet könyvek vásárlásánál és rendszeres kapcsolatokat létesítettek 
azokkal a könyvárusitő szervekkel, amelyek gazdag könyvküldeményeket 
kapnak Lengyelországból, Bulgáriából, Romániából, Magyarország?ól és a 
Kémet Bemekretikus Köztársaságból. Sajnos 195ó"Lan e központi Könyvtár 
még nem részesülhetett a belföldi könyvkiadás köteiespéldányaiból, s 
ezért kénytelen volt az uj belföldi irodalmat egész éven át vásárolni. 
CcííI: a 0 - V- vidrák tudományos Akadémia kiadója küldött valamennyi ki
adványából 2-2 példányt a Központi Könyvtárnak. Tekintettel arra, hogy 
a Körponti Könyvtár régebbi állománya túlnyomórészt olyan külföldi ki
adványokból áll, amelyeket csere utján szereztek be, nagy hiányok ész
lelhetők mind a belföldi, mind a külföldi fontos tudományos ir-oda lomban. 
Ezeket a hézagokat rendszeresen nőtolják a cseh és morvacrezagi . ntikvTó
riumokból származó értékes müvek megfelelő kiválogatásával. Figyelemmel 
kisérik a nagyobb antikváriumok téma Jegyzékeit kikeresik a célszerű 
pótlásokat, különösen enciklopédiákat, szótárakat, kézikönyveket, vala
mint valamennyi szükséges ismeretág alapvető tudományos müveit. 1?5J- 
bsn s belföldi' és külföldi könyv termelésből, valamint az ant ikv ár i tűnők
ből összesen 7o2ó2 kötet könyvet vásároltak. A Központi Könyvtár régi 
állományrészlegének gyarapításánál igen sok megtsksritást érhetnénk el, 
ha megengednék szárúnkra, a különböző elkobzott gyűjteményekből é.e duplum- 
állományokból vayá válogatást, amelyeknek igen nagy mennyisége még ma is 
kihasználatlanul hever. Csak arra lenne itt szükség, hogy a központi ha
tóságok illetékes tényezői elég megértést és jóakaratot tanúsítsanak a 
Csehszlovák Tudományos Akadémia szükségletei iránt.

A Központi Könyvtár már fennállásának alsó évében is sok ajándékot 
kapott -egyes személyektől, illetve testületektől és hatóságoktól...
195T-hon a Központi Könyvtárnak 34.642 kötet könyvet ajándékoztak, 
illetve adtak letétbe, úgyhogy.a könyvtár állománya 1953 december 3--én 
elár+e /.a ?£0.887 kötetet* Ezenkívül 1.134 vásárolt, illetve cs re at
káié >sr>- t* folyóirat érkezett a könyvtárba. S folyóiratok közül 2C*
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csehszlovák folyóirat, 1 7 5 szovjet folyóirat, 3J4 népi demokratikus or
szágból származó folyóirat és 416 egyéb országokból érkezett folyóirat 
volt.

Azokat a könyveket, amelyeket a Központi Könyvtár állományba vesz, 
a gyarapodási naplóban leltározzák és ellenőrzés céljára beírják a he
lyi katalógusba. Volt tudományos társulataink könyvtáraiban a katalógus- 
cédulák különböző alakúak voltak és különböző szabályok szerint készül-, 
tek. 1954.január 1 -től kezdve egységes betűrendes és tárgyi katalógus 
készül az egész Központi Könyvtár számára. Tekintettel arra, hogy kívá
natos volna idejében lerakni a szakkatalógus alapjait is9 a Központi 
Könyvtár igazgatósága megkérte a moszkvai Lenin Könyvtárat, hogy küld ja 
meg a tudományok osztályozásának uj rendszerét, amelyen jelenleg dolgo
zik a Szovjetunió. A Lenin Könyvtár Készségesen megígérte, hogy a munká
latok befejezése után a szükséges slaborátumot megküldi. 1955 kezdete 
óta egyes intézeti, kabinet- és laboratóriumi könyvtárak is megküldik a 
Központi Könyvtárnak katalóguscéduláik másolatát a Csehszlovák Tudomá
nyos Akadémia valamennyi könyvtár© számára közös, központi összesítő 
katalógus felépítése céljából E jelentős vállalkozás szamára azonban 
mindeddig nem sikerült megnyerni az intézetek többségét, aminek oka 
Valószínűleg az, hogy á könyvtárakban kevés a munkaerő. E feladatok 
eredményes megoldásának elengedhetetlen feltétele azonban az, hogy az 
intézeti könyvtárakban egységes címleírás! gyakorlatot kövessenek; ez a 
könyvtárosok szakmai képzettségének fokától függ. A Központi Könyvtárba 
beérkező igen értékes könyv- és folyóiratanyagot azonban csak részben 
tudják kihasználni, mert a könyvtár X9 5 5“ban egész éven át húrom egymás
tól távoleső holyen működött...

A Központi Könyvtárban már kezdettől fogva létesítettek egy kisebb 
gyűjteményt olyan régi kiadványokból, melyek igen fontosak a tudományos 
kutatómunka fejlődése szempontjából. Tekintettel arra, hogy az a könyv- 
anyag különösen a filológiai és történeti tudományszakok szempontjából 
nagy Jelentőségű é. ezek kutatómunkájának' alapja, idejében el kellett 
kezdeni a különgy-ijtamén.ak osztályának megszervezését, ahol ezek ez 
emlékék t»ag.f e-le lőképee- elhelyezhetők szakszerűen f e íd olgózhat ók* A 
Központi Könyvtár jelenlegi állományaiban azonban ezekből a kiadványok
ból nincsen nagyobb mennyis'?, s ezért az állományt vásárlásnál, vagy 
ajándékokból tovább kell gyarapítani. Nagyon jól ki lehetne égőszítesi 
a Központi Könyvtár régi könyveit egyes régebbi alapítású könyvtárak 
anyagával, melyek nincsenek ma sem rendesen elhelyezve, sem gondozva 
és igy kihasználatlanok, á ke-majd a Központi Könyvtárnak sikerül na
gyobb mennyiségű régi köny -/a-goi az érez ni e, hozzá lehet látni & szov
jet példa szerint k ú t . ólaboratórium létesítéséhez la, váely a dokunion- 
tumok konzerválásával •*« restaurálás v : 1 foglalk.:?:na • a különgyüjtemc- 
nyek osztályához t^rtoi-nak -- kéziratokon* “enyon.istványokoo, régi nyom
tatványokon kivül o.z újkori ritkabecsű kiadványok, a különös művészeti 
értékű, értékes kötésű, stb. müvek is.

Igen fontos fiadat, melynek jelentősége a következő években foko
zódik, az egyes intézetek, kabinetek és laboratóriumok könyvtáraival 
való együttműködés, 0 könyvtárak tevékenységének koordinálása és munká
juk szakmai színvonalának emelése. A Központi Könyvtár szervezése során
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- - t<»i vezetősége megismeri mindezeket a könyvtárakat, szakmai se
gítséget nyújt nekik ás gondoskodni fog a könyvtárosok szakmai tovább
képzéséről ia* A Központi Könyvtár mér 1953 elején kérdőívek utján meg- 
szerezte az egyes intézmények könyvtáraira vonatkozó legfontosabb ada
tokét, a Központi Könyvtár képviselői oz év folyamán e könyvtárak kö- 
nül 10 könyvtárat már meg is látogattak. Az intézmények könyvtárainak 
ár 1 9 5 3-ban juttattak könyvtárügyi és egyéb szakirodalmat,és agyas 

könyvtárosok munkájukkal kapcsolatban közvetlenül a Központi Könyvtár
ban köptek felvilágosítást. 195-4-re már az Akadémia valamennyi Intéz-- 
• ’sy© számára egy ségesen tervezték meg a külföldi könyvek ás foly óira- 
' beszerzését. Azok a tapasztalatok,amelyeket a Központi Könyvtár az 
vgyee intézmények könyvtáraival való kapcsolata során szerzett, arra 
mutatnak, begy nincsenek még valamennyi 'könyvtárnál « kellő feltételek 
-a további fejlődéshez óa nem is gondoskodnak egyformán minden könyvtár
ról. Hr a Központi Könyvtárnak sikerül 1-küzdenie az átszervezéssel kap
csolaton kezdeti nehézségeket, foglalkoznia kell azzal á kérdéssel, nem 
lenne-e megfelelőbb nálunk is - szovjet példára - az -Összes intésati 
könyvtarakat dologi én személyi szempontból a Központi Könyvtárhoz csa
tolni és nálunk is kialakítani &z Akadémia egységes könyvtárhálózatát.

A Központi Könyvtárnak, mint a Tudományos Akadémia egyik intézeté
nek »z a további feladata, hogy megtervezze és végrehajtsa saját tudo
mányos feladatait is. Ezek a feladatok különösen nagy jelentőségűek te
kintett-;! ar-a, hogy könyvtárosaink gyakran foglalkoznak agyán fordítói 
vas? publicisztikai tevékenységgel, ce munkájuk csak kivételesen éri 
el a tudományos színvonalat. A. Központi Könyvtár különösen kétféle jel
legű feladatot teljesíthetne. Köztudomású, hogy tudományos bibliográ
fiánkban nagy hazugok vennék és aránylag kevés munka folyik e könyvtár
ügy elméleti szakterületein. A bibliográfiai tevékenység a la 5 szakasza 
az Akadémia tudományos dolgozóinak nyújtandó szolgálat, amely a Közpon
ti Könyvtár uj beszerzéseiről szóló időszaki jegyzékek kiadásán nyug
szik; <sí a Jegyzék később az egyes intézmények uj (szerzeményaire in ki
terjedhet • - Mielőtt aég a Központi Könyvtár hozzáláthatna e föladat 
rendőr*r.-;o légzéséhez, elkészíti azoknak a szovjat folyóiratoknak a 
J-'^yrókór, -Molyok e könyvtárban, az- idén u tudományos; dolgozók ren- 
delkevéísére állnak és egyúttal megkezdi az öőszea olyan szovjet íoJtyó- 
ir tek jugyvákének öaszeállitását, amelyek az Aksdómlu egyéb intórjaé- 
nyeineV járnak. A másik bibliográfiai feladat témakatalógus öarseáJli- 
t ive less, mel-y felöleli mindazokat «. tudományos szakokat, amelyekre 
az Akadémia kutu tóterv a kiterjed űz feldolgozza a legnemesebb tudományos 
dolgozóink. életéről (,» munkásé ág ár ól szóló bibi logj-áf iálrot io. A Köz
pont Könyvtár bibliográfiai tevékenysége terén a harmadik feladat "A 
Cg vb 'ni Siíl.vák Nyomtatványok Könyvéazete a legrégibb időktől a XVIII. 
szazad végéig” ..irv'í 1-iMiográfie elkészítess teljes t®r'j-4alr.mben ':’s 
annak ki-vgé*kitéve u~ idegennyelvű bekamica bibliográfiájával. 1 '1 5 3-ban 
‘adták e. •’döcyváczet’' 1 -2-IÓ1 .az® füze tót nyomtatott iv térjsdelea- 

, mely »% "-'nalr̂  vezérszó első részét tartalmazza, A további - késita- 
». i î ult évben kiegészítették életrajzi adatokkal, bibliográfiai 
címleírásokkal, az intézetek jelzeteivel, munkába vették n műhöz tor-
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tozó főmutató kidolgozását és folytatták az I5OI--I848 között megjelent 
hivatalos kiadványok összeírásáto

A Történettudományi Intézet tudományos tanácsának felhívására a 
Központi Könyvtár már 1 9 5 3-ban hozzálátott a társadalomtudományi inté
zetek és kabinetek bibliográfiai és dokumentációs munkájának koordiná
lásához. A idetartozó szakterületeken dolgozó bibliográfusokkal való 
tanácskozás után elkészítették a társadalomtudományokról szóló biblio
gráfiai munkák jegyzékét és megküldték ezeket az illetékes intézmények
nek, hogy körös megállapodásra jussanak ott, ahol a munkával kapcsola- 

' tos érdekek érintkeznek vagy keresztezik egymást. A Központi Könyvtár 
1954-bon az Akadémia valamennyi intézményére kiterjesztette ezt a mun
kát, és reméli, hogy a Központi Könyvtár mellett létesítendő külön bib
liográfiai bizottság létrehozása után javulni fog ezeknek a munkáknak a 
minőséibe és szabatosabban körül tudják határolni a hatáskörüket. A kö
vetkező óvekben"hozzálát majd a Központi Könyvtár saját időszaki kiad
ványának közreadásához, amelyben a könyvtárakról és az Akadémia biblio
gráfiáiról szóló híreken kivül közreadhatók elméleti jellegű könyvtár- 
tudományi cikkek is. Ahhoz, hogy a fontosabb könyvtártudományi kérdések 
rendszeresen kidolgozhatők legyenek,a Központi Könyvtárban egy vagy két 
aspiránst is kell alkalmazni, akik az igazgató vezetése alatt és egyéb 
szakértők sagitségável dolgozhatnának a könyvtárban.

Tudományos társulataink újjászervezése és a prágai Csehszlovák 
Tudományos Akadémia megalakulása hivta életre a Központi Könyvtárat, 
amely mint uj szocialista intézet alakult ki az állami nyilvános könyv
tárak régebbi rendszere mellett. A Központi Könyvtár nem azonosítható 
egyetlen régebbi intézménnyel sem, tekintettel arra, hogy megszervezé
sében csak az irodalom tudományos színvonalának szempontjai és a tudo
mányos dolgozók szükségletei az irányadóak. A Központi Könyvtár első
sorban a Tudományos Akadémiát és annak intézményeit szolgálja, ezért 
sok különleges, illetve szakfeladata van. Állami tudományos könyvtá
rainknak tehát nem kell a Központi Könyvtárban egy nem kívánatos ver
senytársat látniok. Egyes könyvtári funkcionáriusok zavarát végre már 
felválthatná az őszinte üdvözlet és az elvtársi segítség érzete, amely- 
ro a Központi Könyvtárnak különösen működésének kezdeti stádiumában 
igazán szüksége van. Hiszen a szocialista Prága felépítésének távlati 
terve is igazán nagyon észszerűen oldja meg nagy könyvtáraink elhelye
zését. Ha ugyanis sor kerülne az egyetemi városnak a főváros délnyuga
t i  peremén való felépítésére, a műszaki főiskola pedig otthonra tál 1.1- 
fiy Dejvicében, a város központjában csak néhány szakkönyvtár maradna 
és a város egész keleti felének egyetlen nagyobb tudományos könyvtára 
sem lenne. Ha azonban a távlati terv szerint Prága keleti részében el
helyezik a Központi Könyvtár uj épületét, elérhető lesz a könyvtárak 
egyenletes elhelyezése egész Prága területén. És ha az uj épület ter
vezésénél gondolnak majd előadó és filmvetítő termekre, klub és tár
sadalmi helyiségekre is, a Központi Könyvtár az egész Tudományos Aka
démia és Prága egész kulturális életének jelentős központjává válhat.

Volt tudományos intézményeink könyvtárainak története szemlél
tetően mutatja, hogy milyen volt a tudomány és a kultúra helyzete a
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régi társadalomban* Ha azt akarjuk, hogy a Csehszlovák Tudományos Aka
démia létesítése igazán haladást jelentsen e téren, meg kell váltós - 
niok a könyvtárak jelentőségére vonatkozó nézeteknek is* Molotovnafc .* 
Szovjetunió könyvtárairól mondott szavai - "Országunkban ahol nagymér
tékben meghitt a könyvek ós a tudás iránti szükséglet, a könyvtárügy' 
nagy, állami jelentőségű üggyé vált’ - nálunk is teljes mértékben ér
vényesek. Hágától értetődik, hogy jelenlegi fejlődési szakaszunkon a 
Központi Könyvtárt fokozatosan kell kiépítenünk ás jó néhány évig ol
tárt, amig sikerül egy olyan tudományos intézetet kialakítani, amely 
beőrületére válik a Tudományos Akadémiának* Ha meglesznek a kellő g a z 
dasági, műszaki és személyi lehetőségeink és ha felhasználjuk a Szov
jetunió Tudományos Akadémiája könyvtárának tapasztalatait, a Közpon
ti Könyvtárat feltétlenül sikerül kiépítenünk* Khhez azonban arra van 
szükség, hogy a Központi Könyvtár kiépítésének kérdése no csak o könyv 
tár dolgozóinak a szívügye, hanem az- egész Akadémia, az összes kultu
rális intézményeink és az egész dolgozó társadalmunk közős ügye legyen

« Knihovna, 1955* I* l»sz» 4-8«lap«
II* 2*sz. 4 5-5 0.lap*
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Glojniczak Barr.ardi
A KÜLOHGYtíJTBMÉNYEK KÉRDÉSE A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAKBAN

....A szóbonforgő kérdést ritkán tárgyalták teljesen különállóan, 
e talán ezért is értékelték felületesen, így aztán nem jelenthetett 
hathatós érvet a közművelődési könyvtáraknak abban a törskvógóboiijhoijy 
tudományos jellegű gyűjteményekké váljanak.

Az irányító felettes hatóságok - d* gyakran még a könyvtár igaz
gatósága és a dolgosok is - határozatlan ép változó álláspontot fog
laltak el a különgyüjtemények kérdésében* f’-ilajdeaképen két állandó 
irányzat nyilvánult meg* vagy arra törekednek, hogy a közmüveladást 
könyvtárakét a tudományos könyvtárak ezinvon&láre emeljék s a sülön- 
gyűjtemény osztály okát egyen jeg'usiteák, aét favorizálják, vagy a kulin- 
gyűjteményeket többé-fcevéeb'é elhanyagoló népművelési irányzatot «?or* 
galsmazzák, ami a gyakorlatban kétségbe ‘vonja a külűngy tt'j teáé nyak helyét 
a közmüveIndáéi könyvtárakban* Ián ne k nz állásioglalápnak az alapja nz 
a nézet, hogy a külöagyUjteaányek» mint pár sxeellenae tudományos gyüj>- 
tömények, nem egyeztethetek űsstse & kösmüvelődéai könyvtár funkcióival, 
a könyvtáron belül idegen testet képeznek é» - mint egyesek állítják » 
az. ezeket kav.aló dolgoz ők kai együtt bizonyét* fényűzést jelentenek, 
arról nem iu beszélve, hogy a kűl ÖBgyftj térné nyákét egyesek "felesleges 
és hasznú«eh«tét3*•> papírok1 névvel i3 Isiik.?'

J£ két irányzat közül azonban egyiket osm valós itatták még követ- 
kezetesen, a őzért örökös fóiírértéaak vonnak a könyvtárosok és a kü
lön! éle .hotóságok között. Az n tény, hogy egyik ut mellett »em akar
nak dönteni, illetve kenav? owiioezumoe xsogoldását -sem akarnak. vilit azt a ni , 
elhomályosítja a Isgiényegoísebb kérdési; itt nem arról var. az5, hogy 
egyik »úgy másik bzex-vuzéoi elképzelés diadalmaskodjék, hanem arról, 
hogy a k llüaci üjtc»áeyekot Mádon tekintetben a legéazezerübbén ki- 
haazöáljuk,

A .fonti nézeteket - aasalyek inkább esak a különböző értekezletek 
és msgánbeszéIgotések roráa haagzacak el, » nem igen látnak napvilág 
got nyomtatásban - máef éle , a zále a éb'okörü és tárgyilagosabb megvilá
gításba koll helyezni...

V.ö. A. Kawccka-üryczowa; Kincs vagy lim-lom. 
- Bibliotokarz, 14.évf. 3917®•4?.lap©
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Ami a killöngyUJtoiaényekat illat! - mart hiszen a jelen pillanatban 
ezek érdekelnek bennünket leginkább - a következő követelmények telje
sítésére vas szükség?

1» A különgyüjtéményeket ugyanolyan elbánásban kell részesíteni* 
mint az állomány közművelődési részét0

2 , A különgyüjtemények osztályéit kizárólag szakképzett dolgozók
kal kell betölteni,

3, A különgyüjtaményekhez nem szabad más csoportba tartozó gyűjte
ményekké sorolni,1/

40 A közművelődési könyvtárak különgyüjtesaényeit kezelő dolgozókat 
tudományos dolgozóknak kell minősíteni és az ennek alapján törvényesen 
járó magasabb díjazásban kell részesíteni.

Annak.a könyvtárnak* amely ezeknek a feltételeknek nem akar* vágy- 
nem képes eleget tenni* döntenie kell a szükebb profil mellett és a szá
mára felesleges gyűjteményeket át kell adnia az illetékesebb intézmények
nek.

Ezenkívül kívánatos lenne annak a megvalósítása* amit már egyébként 
a kéziratosztályok 1951c évi krakkói tanfolyami konferenciáján mondottam, 
hogy a Régi Könyvek Osztályának mintájára létesítsenek egy központi szer
vet* amely gondozásba venné ez egyéb könyvtári különgyüjtérnényékét, el
sősorban pedig a kéziratokat.

Ennek a rövid cikknek nass feladata, hogy kifejts® és megtárgyalja 
mindazokat a problémákat* amelyek a közművelődési könyvtárak küléngyüj- 
töményeivel kapcsolatosak. Itt inkább csak egyes kérdések felsorolásáról,, 
megvilágításáról és arról van sző, hogy felhívjak a figyelmet? ezek a 
kérdések léteznek és az eddiginél sokkal behatóbb megtárgyalást és fel
dolgozást igényelnek,

O o Q O O O O
Tudjuk, hogy a különgyüjteményekbe olyan könyvtári egységeket soro

lunk, amelyek az egyéb könyvtári gyűjtemények anyagától részben külső 
formájuk, részben tartalmuk, de mindenesetre feldolgozási módjuk tekin
tetében különböznek. Ez a formai és érdemi -eltérés természetesen további 
következményekkel jár0 A különgyüJtemények osztályai* amelyek bizonyos 
szempontból miniatűr könyvtáraknak "tekinthetők a könyvtárakban, mégpedig 
nemcsak a közművelődési, hanem a tudományos könyvtárakban ia* bizonyos 
mértékig államot képesnek az államban. Helytelen, sőt veszélyes lenne 
azonban* h@ ez a gyűjtemény jellegéből folyó különbség a dolgozók tekin
tetében is érvényesülne, Ebben az esetben áthidalhatatlan szakadék kelet
keznék, mely káros volna mind a két részre? a közművelődési osztályok el
szakadnának a színvonaluk emelkedését biztosító tudományos bázistól* a, 
különgyüjteaényeket pedig az a veszély fenyegetné, hogy túlságosan egy
oldalú szakosítás folytán elszakadnának a® élet aktuális követelményei
től. Mindkét fél csak saját területére korlátozódna és a hagyományos 
munkamódszerekre szorítkozva nem használná ki a kölcsönös tapasztalato
kat , Itt megfelelő szervezeti felépítésnek kell rendet teremteni®* amely 
17 Ennek &% egyébként magától értetődő pontnak a falvétele azárt vált 

azüke-égeseé, mert a városi könyvtárak és a vajdasági könyvtárak agy® 
beolvasztása folytán mutatkoztak olyan irányzatok, hogy a kttlöngyüj® 
töményekhez sorolják "záhrtaayágok" 'kifogás' alá eső müveket/ is.
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®inéí nagyobb számú közművelődési éa tudományos osztályt kötne össze .
®s olyan aktuális feladatokat és célokat tűzne ki , amelyek osak az egyes 
osztályok állandó együttműködése alapján volnának megvalósíthatók*

Megkísérlem, hogy részletesebben kifejtsem, milyenek a közművelő- 
aési könyvtárak különgyüjtemény osztályainak feladataié

Az adott problémát k étapontból kell vizsgálnunk* A különgyüj-
keményekre egyrészt feladatok hárulnák annak a könyvtárnak a segítése 
szempontjából, amelynek szervezetébe .'annak épülve* Másrészt felada
tok hárulnak rá közvetlenül az olvasók szempontjából* E két szempont he- 
lyes arányának megtartása a könyvtár igazgatóságának és a különgyüjte- 
Biényosztáli^ezatSínek egyik legfontosabb feladata*
Ujjadatok a könyvtár egyéb osztályaival kapcsolatban

A közművelődési könyvtárhoz való viszony és a feladatok bizonyos 
Mértékig már eleve adva vannak a hagyományok által* A régi nagy közmű
velődési könyvtárak különgyüjteményei általában már ezeknek a könyvtá
rinak alapításától kezdve megvannak* Eleinte gyakran nem is választot
o k  el a különgyüjieményeket az állomány egyéb részétől* A különgyüjte- 
Mények adták a könyvtárnak a tudományos jelleget, ál'Mtötták a könyvtá- 
ra* a szoros értelemben vett tudományos könyvtárakkal egy sorba, annak 
ellenére, hogy az alapvető feladatuk eltérő volto Ez természetesen nem 
Maradhatott hatás nélkül a szőbanfprgő könyvtárak dolgozóinak ambioiő- 
Jára* Tekintettel arra, hogy nem tudtak versenyezni az egyetemes jelle- 

nagy tudományos könyvtárakkal, de ugyanakkor nem akartak lemondani 
•Udományoa jellegükről se®., a mai városi könyvtárak elődei tudományos 
"®vékenységüket általában a regionális feladatok kutatására irányítot
téi és főleg ilyen irányban gyarapították különgyüjteményüket is*

A közművelődési könyvtárak különgyüjteményei helyes megszervezésé
ri meg kell tehát különböztetni a különgyüjtömények elé kitűzött eélo- 

.azoktól a céloktól, amelyekre az ilyen könyvtárak más tudományos ősz 
'ályaj törekednek* A különgyüjteméayek végső rendeltetése az, hogy egy- 
^®8at az országos központi katalógus létrehozásában való közreműködés, 
Merészt a nyomtatott katalógusok készítésében való részvétel utján te- 

lehe/tővé a gyűjtemények széleskörű hozzáférhetővé tételét, amelyek 
Mind a belföldi, mind a külföldi kutatók számára módot adnak a külön- 
^Üjt9m©Byak használatára^ ugyanakkor a közművelődési könyvtár egyéb 
udománj/os osztályainak az a fő feladata, hogy aktuális, meghatározott 
®^ületre szorítkozó tudományos szolgáltatásokat nyújtsanak* Ide tartó- 
^  mind a tudományos gyűjtemények feldolgozása, mind a tájékoztató 
ibliográfisi munka*

_ Magától értetődik, hogy a feladatnak ilyen formán való megfogal- 
%zása - mind később látni fogjuk - nem jelenti a különgyüJteményosz- 

1aiyok lemondását a különféle egyéb munkákról* Létezésük értelmének tu» 
ajdonképen abban kellene kimerülnie, hogy két vágányon futó, egymásba 
aPcaolódő és nem pedig egymást keresztező munkát végezzenek? a ktilön- 
^^^.Jtemények törekedjenek saját céljaik elérésére és segítsék a közmű- 
^®lSdési könyvtárak dolgozóit az olvasőmozgalom színvonalának emelésé- 

és a kultúra fejlesztésében*
» A különgyüjt©menyeket gondózó osztályok és a közművelődési osztá
s i  fentebb kifejtett kapcsolatának -együttműködésének egyik lég-
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fontosabb tényezője a személyzet * Úgy vélem* hogy ebben az irányban ki~ 
fejtendő pozitív ígyüttmüködésért a fő felelősség a RüXöngyüjteményak 
dolgozóira -hárul* mert hiszen végső fokon csakis ok dönthetnek ennek 
©gy üt t működésnek a szükségességéről én formájáról* nekik kell irányit a** 
niok ezt a munkát* s ezáltal mag kell teremteniük a munkához megfelelő 
légkörto Mind a két csoport előtt azonban nyitva áll a kezdeményezés útja*

Az együttműködés már a gyűjtemények gyarapításánál kezdődik* A köz*8 
művelődési* a tudományos és a kézikönyvtári állomány gyarapításával el- 
lentétben a különgyüjtemények gyarapítását és kiegészítését maguk a kü- 
löngyüjteményékét gondozó osztályok és csoportok irányítják* s az álló** 
mánygyarapító osztályra csupán a műveletek technikai lebonyolítását bíz
zák* Magától értetődik* hogy ezzel nem akar jak. elvágni a gyarapító ősz- 
tályok kezdeményezését * amelyre mindenkor nagyon is szükség van* A szak
emberekre csak azért bízzák ebben az esetben a végső szó kimondását* hogy 
biztosítva legyen a különgyüjt©menyek okszerű gyarapítása® Ezt elmondhat** 
nánk bizonyos mértékig a szóbenforgó osztályok kézikönyvtárának gyarapí
tásáról is* amikor a két osztály vezetőjének állandó tanácskozáe^ra van 
szükség*

Nem lehet kétséges* hogy ennek az együttműködésnek a során a gyara
pítási osztály dolgozóinak idővel bizonyos ismeretekre kell szert tenni- 
ök a különgyüjtöményekkel kapcsolatos könyvtári teendők körébaaj ez so
hasem volna elérhető a kizárólag közművelődési jellegű könyvtárban*, Az 
együttműködés kétségkívül bővíti könyvtárosi látókörüket* sót nemcsak 
könyvtárosi* hanem általános műveltségűket is®

Úgy látszik* mintha a különgyüjtemények és a katalőgusosztályok 
közt nem is lehetne más* élénkebb kapcsolat* mint az az együttműködés* 
amely e két osztály kézikönyvtárainak közös* szórványos használatában 
jut kifejezésre* A valóságban azonban itt is van elég alkalom az együtt- 
működésre® A feladat elsősorban az* hogy a feldolgozással foglalkozó dol
gozók idejében jelezzék azokat az elemeket* ismérveket és meghatározott 
fajtájú gyűjteményeket* amelyek jellegüknél fogva a különgyüjtemények 
osztályán kell* hogy nyilvántartásba kerüljenek® A kéziratosztály arra 
fog tehát törekedni* hogy kartotékjaiban meg legyen mindazoknak az érté
kes szerzői dedikációknak és © könyv származására vonatkozó bejegyzések
nek a kimutatása* amelyek a tudományos vagy közművelődési könyvtárak 
példányain találhatók® Ezek a kimutatások az autograf-gyüjtemények gyara
pításához és a kétes szerzőjü kéziratok azonosításához és az eredet ku
tatásához szükségesek® Időnként előfordulhat* hogy a szerző a tulajdo
nos* a rendező vagy a cenzor saját személyi feljegyzéseivel /megjegyzé
seivel/ ellátott valamely könyvet - a könyv tartalmára* illetve a meg
jegyzés írójának jelentőségére való tekintettel- © kéziratok közé sorol
nak* Időnként sikerül kihalás zni olyan sokszorosított /reprodukciós/ ki
adványokat * amelyeknek helye a. kü? öngyüjtemények kézikönyvtárában lenne® 
Ezeken a kérdéseken kell gondolkozni ok a katalógus osztály dolgozóinak* 
mert hiszen ők döntenek elsősorban arról* hogy milyen pélűány kerüljön 
a kéziratosokhoz®

A régi nyomtatványok osztálya pedig arra fog törekedni* hogy gyűj
teményébe bekerüljenek olyan homiágrafikús kiadások* amelyek a könyvtárban 
nem lévő értékes eredeti ősnyomtatványokat helyettesíthetik*

A térképosztály viszont súlyt fog helyezni arra* hogy nyilvántartás



-  19 -

ba vegye azokat a fontosabb vagy talán egyedülálló térképeket, amelyek 
a közművelődési vagy tudományos osztály könyvállományába tartozó müveké 
ben találhatóké

Hasonló követelményekkel állhatnak elő a zene és grafikai /apró- 
Oyomtatvány/ osztályok is<>

Az eféle együttműködés mindkét osztály dolgozói számára hasznos? 
Kiegészíti a dolgozók könyvtárosi szakképzettségét, emeli az intézmény 
tudományos színvonalát és a jobb kihasználás folytán növeli a könyvtár 
különgyüjteményeiaek állományát.

Igen gyümölcsöző lehet továbbá a különgyüjtérnényak együttműködés© 
a tájékoztató és bibliográfiai osztállyal is, Itt persze nem arról van 
szó, hogy ez utóbbi osztály dolgozói tájékoztatást nyújtsanak a külön
gyüjtemények tartalmáról, hanem arról, hogy odairányitsák azokat az ol
vasókat, akiket alkalmasnak találnak a különgyüjtemények használatára, 
illetve akiknek tudományos munkája azt szükségessé tehatio

Az alapvető feltétel ebben az esetben az, hogy alaposan ismerjük 
az olvasót, munkája természetét és általában megismerkedjünk az adott 
könyvtár különgyüjteményeinek jellegével, Hasoalóképen gyakran lehet 
szükség arra, hogy az olvasót a különgyüjtemények osztályáról kiegészí
tő kutatások elvégzése céljából a tájékoztató osztályra kell irányítanunk.

Nagyobb figyelmet kellene még fordítanunk arra, hogy a különgyüjte- 
menyeket jobban felhasználjuk a különféle adatkérésekre történő válasz
adások során. Ahogy sok tájékoztatást kérő olvasó nem tud arról, hogy 
az őt érdeklő gazdasági kérdést nagyon szemléltetően mutatják a térkép
osztályon található térképek, sokszor előfordul, hogy az érdeklődés 
nem tartalmaz közvetlen kérést a különgyüjteményekből adandó tájékoz
tatásra, Itt a tájékoztató osztályok dolgozóinak kall az olvasóknak se» 
giteniök, hiszen az olvasó gyakran nem ismeri a tudományos munka módsze
reit, illetve a munkáját megkönnyítő eljárásokat. Biztosak lehetünk 
abban, hogy a kutató mindig hálás lesz azért a segítségért,

A közművelődési könyvtárak különgyüjteményei továbbá módot adnak 
a tudományos könyvtárakkal, illetve tudományos intézményekkel való 
együttműködésre és az állandó kapcsolat fenntartására, A  kollektív tu
dományos munkára való áttérés irányzata nemcsak az egyéni dolgozókat 
kell, hogy bekapcsolja, hanem a kollektív tudományos kutatások körébe 
bevont intézményeket iso /Ezek .általános rangsorában a legmagasabb a 
legyei Tudományos Akadémia,/ Az aféle együttműködés nemcsak a külön
gyüjtemények osztályain dolgozó könyvtárosok számára jelent hasznot, ha
nem emeli az egész könyvtár tekintélyét és jelentőségét is, A különgyüj
temények által felvett kapcsolatok az egyéb tudományos és közművelődési 
osztályokra is kihatnak, emeli a dolgozók szakmai képzettségét, bizto
sítják a könyvtárosi munka tudományos jellegének elismerését, bevonják 
mind az intézményt, mind a dolgozókat a tudományos érdeklődés körébe,
á különgyüjtemények és az olvasók

Most pedig rátérek annak a megtárgyalására, milyen viszonyban van
nak a különgyüjtemények a közművelődési könyvtárak olvasóival,

A különgyüjtemények feladatai - az olvasóktól függően - kétfélék.
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Céljuk vagy a normális tudományos kiszolgálás , amely a különgyü jteménya’S 
használatában többé vagy kevésbé jártas olvasót tételez fel, vagy pedig 
tevékenységük pedagógiai és propagativ jellegű, A könyvtár nevelő hatásá
nak ideális eredménye az lenne, ha az olvasó, ©ki. a közművelődési kí:,.:.v- 
állomány használatával kezdte, a tudományos gyűjteményeken keresztül el
jutna a különgyüjtemények használatáig. Nincs*azonban szó arról, hogy í 
közművelődési könyvtárak különgyüjteményeinek olvasói azok lesznek, aki':- 
rak nincs Joguk igénybevenni a tudományos könyvtárakat, illetve azok, 
akiknél valamilyen formális ok miatt a tudományos könyvtárak igénybev.'- 
tote nehézségekbe ütközik, /A kérdés ilyen beállítása - a szóbanforgé >1 * 
voaók minimális száma miatt - kétségbevonná annak értelmét, hogy a külön- 
gyűjteményeket a közművelődési könyvtárakban meghagyjuk, / Az olvasók kör* 
ntm a szakképzettség és az ebből folyó Jogok alapján alakul ki, hauem s 
szükséglet és a gyűjtemények speciális jellege szerint, ugyanis a regio
nális gyűjtemények a nagyvárosok közművelődési könyvtáraiban fogl/lfi ' 
helyet. És talán itt mutatkozik mag legjobban az a különbség, «... ol
vasó igényei szempontjából a tudományos és a közművelődési könyvtárak Is - 
irülöngyüjtemények közt fennáll. Az első csoportba tartozó könyvtárak 
olyan általános szolgáltatást nyújtanak számár; , amely legfeljebb *’ •;=' 
tettel lehet a regionális kérdésekre, A különgyüjteményektől viszont e l
fogja-követelni az olvasó, hogy lehetőleg teljes mértékben gyűjt a Ól, - • •• - 
gionális Jellegű anyagot. A különgyüjtemények ilyen irányban igyekean^k 
ir befolyást gyakorolni az olvasókra, erre törekedve, hogy ezekből, =: vl- 
vasákból regionális kutató-közösségek*,t alakit nako így, válhatik az őr. *- 
őse;-, szervezeti egységek együttműködése utján szilárddá a., könyvtár je \ hí
gé és valósulhat meg a arynicai konferencia követelménye a közmüve''/f.- 
könyvtárakban a, könyvtári munka tudományos jellegűvé, a tudományé lo. Ta
tárakban pedig közművelődési jellegivé tételére kell törekedni,

A közművelődési könyvtárak különgyüjteményeinek utolsó, rendkívül 
fontos feladata az, hogy széles néptömegeknek bemutassa a múltat és *■ 
kultúra fejlődésének egyes szakaszait. ' Ezt a célt kiállítások és t 
gyűjtemények bemutatása utján még azoknál az olvasóknál is el lehet érni, 
akik erre nem teljesen érettek .'Vé^redményteu ez a aunka igen pozitív médcu 
Járul hozzá a művelődéstörténet népszerűsítéséhez, és egyúttal legvonzóbb 
része a könyvtár propagálásának,

összegezve a különgyüjtérnényéknek a közművelődési olvasókra gyako
rolt befolyásával foglalkozó kérdést, le kell szögeznünk, hogy a külön- 
gyujteményekben foglalt tartalom nem jut el közvetlenül a tömegekhez, 
hanem csak a kutatók közvetítésével* -A külöíigyüjtemények értékét ezentúl 
főleg azzal fogjuk mérni, mennyire segítik a társadalom anyagi élete fej
lődődének szükségleteit tükröző társadalmi eszmék és elméletek megismeré
S ét,

R. Przelaskowaki: A nagy közművelődési könyvtárak tudományos jellegé
ről, »> Przeglad Biblioteczny, l8,évf, 1950. 22-23,lap,

« Przeglad Biblioteczny, 1954. 4.az, 321-330.lap
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Levintov B. ;
A BETŰRENDES KATALÓGUS

Általában az a vélemény,, hogy a közművelődési Jüinyvtárak vqaatkozá- 
sáfcan a betűrendes katalógus szerkesztési kérdései és használatának mód
ja eléggé feldolgozott problémák® Az OSzSzSzK Művelődésügyi Minisztériu
mának Könyvtári Igazgatósága 1953-ban kiadta az '•Egységes cimleirási sza
bályok. kisebb könyvtárak ás bibliográfiai jegyzékek számára" c. rendele
tét. A könyvtárak most ennek alapján végzik a könyvek elmleÍrását és a 
katalógus szerkesztését® Úgy lítszik, minden ck megvan arra, hogy a betű
rendes katalógus szerkesztési elveit szilárdan megalapozottnak tekinthes
sük. A valóságban azonban véleménykülönbségek tápárztalhatók az "Egységes 
cimleirási szabályok" kiadása után megjelent cikkekben®

Go Firszov "A betűrendes katalógus szerelése" /«=Bibliotekar* A Könyv
táros 1954. 5oSZ. 32.láp0/ plakátmintát mutat be "Hogyan használjuk a be
tűrendes katalógust?" cimnel.

A plakáton azt olvassuk, hogy a betűrendes katalógus az alábbi kér
désekre ad feleletet;

—  Megvan-e a könyvtárban egy bizonyos könyv?
—  Egy meghatározott szerzőnek mely müvei találhatók a könyvtárban?
A betűrendes katalógus többi funkciójáról itt r.em történik említés. 

Sok könyvtáros egyébként szintén csak ennyiben lltja 3 betűrendes kata
lógus feladatát.

Ez az értelmezés homlokegyenest sllenkeklk "Egységes cimleirási 
szabályok" egyes szakaszaival. A 98.§. pl. az egyes személyekről szóló 
müvek /"perazonáiiák"/ címleírásáról.intézkedik, 3 lehetőséget teremt, 
hogy válaszolni lehessen egy másik kérdés.re is; /'.-ilyen könyvek vonnak 
agy meghatározott személy életéről és munkásságáról a könyvtárban?"

A 99.§. megteremti a lehetőségét annak, hogy még arra is válaszolni 
lehessen; "Milyen könyvek találhatók a könyvtárban valamely intézményről
1 1 1. szervezetről?”

A 10G.§. a címleírások olyan formáját is megengedi, ami alapjáéi & 
katalógus arra a kérdésre is válaszolhat, hogy; "Milyen könyvek vannak 
a könyvtárban egy bizonyos országról, helységről, városról?"

Az "Egységes cimleirási szabályok" előírásainak szett előtt tartásá
val tehát a betűrendes katalógus nem két, barett;öt kérdésre adhat választ, 
amit a három utóbbi esetben melléklápok révén lehet elérni.

A hírlléklapökről szóló 34.§. kijelenti, hogy melléklapokat kell ké-
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sziteai "arról a személyről*, Intézményről illő szervezetről, vagy hely** 
ségről, amelyről a aü szőlő® /29olapo/

Ennek következtében az az értelmezés, amit a fenti plakáttal szem
ben az "Egységes ciaieiráai szabályok" adnak, jóval tágabfeo.így a betű
rendes, katalógus jellege, tartalma megváltozik, s - véleményünk szerint «* 
nem előayérso

Különösen elterjedt a közművelődési könyvtárak gyakorlatában a per- 
szonáliákról szóló melléklapok készítéséé Így például A0 Klenov ezt a 
következtetést vonja les "a “perszonáliák® fogalma szélesebb körű, mint 
a '“bibliográfiáé0,, ezért az egyes személyekről szóló irodalmat eélsz®- 
rübb a betűrendes katalógusban egybefoglalnii" /*Bibliotekar® A Könyv
tárosa 1954q éoazo 25olapo/

Ez a fontos kérdés a könyvtár egész katalőgusrendszerét érintio 
Éppen ezért alaposabban kell vele foglalkoznunk

Arról, hogy hány olyan könyv található a közművelődési könyvtárak
ban, amely egyes személyek életéről és munkásságáról szól, a járási 
könyvtárak mlntakatalógusáből győződhetünk meg9 Egyedül a "Művészet" 
szakban 20 személyről van szóo

A mintakatalógus számos kiváló személyiségről emlékezik még a ter
mészettudomány, a földrajz, a technika és az orvostudomány területéről 
iso De hány ilyen müvet lehet találni a "Szovjetunió népeinek irodalom- 
története", vagy a "Külföldi irodalomtörténet" c» szakokban! Ehhez még 
azt is hozzá kell számítanunk, hogy a könyvtáraknak a valóságban jóval 
több könyvük van, mint amennyit a mintakatalógus felsoroló

Az "Egységes cimleÍrási szabályok" első számú mellékletében ezt 
olvassuk; "a perszonáliák olyan kiadványok, amelyek egy bizonyos sze
mély életéről és munkásságáról közölnek anyagot, vagyis; gyűjteményes 
kötetek a szóbanforgő személy tiszteletére illő emlékére, bibliográfiák , 
emlékezések, sikkek, stbe"

Ennek a meghatározásnak az alapján a perszonáliák közé igen sok 
könyvet, brosúrát, gyűjteményt, stbo sorolhatunko

A gyakorlatban a perszonáliák fogalmának különféle értelmezésével 
találkozunk még ugyanabban a könyvtárban iSooo

Leggyakoribb persze a perszonáliák legszélesebbkörü érteIsnezéseo 
A cimleirők melléklapot készítenek minden olyan névről, ami a könyv cím
lapján - akár melléknévi' formában is - szerepelő Már perszonálisnak szá
mit az a mü is, ahol a címlapon több név szerepelő Vegyük például V D lo 
Prokof ®ev "Az orosz forradalmi demokraták ateizmusa" /Ateizm ruszszklh 
revoljuciannüh demokrstov, Moszkva, 1950o 4 0 lapo/ című előadásáról ké
szült brosuráto Minthogy pedig a kiadvány címlapján szerepel Belinszklj, 
Gercen, Gsernüsevszkij, Dobroljubov és Piszarev neve, mindegyikről ké
szül melléklapo

Éppilyen tágan értelmezik a perszonáliák fogalmát olyan intézmények 
is, amelyek központi katalogizálással foglalkoznak Az Összszövetségi 
Könyvkamara nyomtatott katalóguscéduláján, ami Prokof®ev fenti brosú
rájáról szól /1950oévi 16o430oSZo cédula/, öt személyi rendszó szerepel*
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Ha a betűrendes katalógus feladatait igy értelmezzük* a la záporod- 
aak benne a tárgyra vonatkozó rerdazevako A katalógustól elvárjuk* hogy 
segítse az olvasót a tudomány;, a technika* az irodalom* a művészet kép
viselőiről, a történelmi személyiségekről* a különböző intézményekről 
és szervezetekről, valamint az egyes országokról* helységekről ill* vá
rosokról szóló müvek gyors megtalálásábano Ez azonban már nem betűren
des katalógus, hanem a betűrendes és a tárgyszókatalőgus vegyes vál
faja; inkább szótár- vagy Uoa. **keresztkatalógus*o

Ennek az Amerikai Egyesült Államokban igen elterjedt katalógusfaj
tának harminc évvel ezelőtt voltak szovjet párthívei is» ügy látszik a 
gondolata nem enyészett el egészeno Visszhangját az "Egységes eimleirá-
si szabályok" számos paragrafusában is megtaláljuko

Természetesen nem beszélhetünk a keresztkata.lógaa újjászületésé- 
rőlo Elvben senki sem védelmezi felállításának szükségességét* de a 
betűrendes katalógus feladatainak ez a kiszélesítése* amit a gyakorlat
ban megfigyelhetünk* a betűrendes katalógust a szőtárkatalőgUéhos köze
líti és elmossa a.közöttük lévő különbségeto

o o 0 o o
Hogy ezekre a cédulákra semmi szükség* nyilvánvaló lesz akkor* ha 

meggondoljuk* hogy a betűrendes katalógus mellett 'ott a szakkatalógus*
A szakkatalógusban ugyanezek a könyvek* - ugyancsak egy helyen -. tel
jes címleírásaikkal szerepelnek*

Van aztán még a perszonáiiák rövidített címleírásainak más fogya
tékossága is*

Vegyük például a Szaltükov-Scsedrin Könyvtár tudományos olvasóter
mének olvasói betűrendes katalógusát* Itt a perszonáiiák teljesszövegü 
nyomtatott címleírásokkal szerepelnek* Az elrendezés azonban nem kielé
gítő; a cédulák nagy tömegben* betűrendben* minden további tartalmi is
mérv alapján történő bontás nélkül sorakoznak egymás után? így például 
a "Szuvorovről szőlő müvek" c* választélap mögött 48 cédulát találunk* 
Egymás mellett van itt egy.röplap /"Az ifjú tisztiiskolásnak Szuverén
ről"/ címleírása mellett az orlevi Területi Könyvtár ajánló bibliográ
fiájának ée egy nagy négykötetes* mintegy 3*000 lapnyí műnek a cédulá
ja is* Ezek a könyvek meg a többiek* amelyek oly "különfélék tartalmi 
szempontból* teljesen egyforma címleírásokkal szerepelnek*

Még nehezebb a Puskinról szőlő irodalomban tájékozódni* A cédulák 
nagy része /157 -■ 214 közül/ minden további bontás nélkül sorakozik 
egymás után* Itt találjuk V* £J* Beiinszkij "Puskin müvei” e* kritikái
nak gyűjtőkötétét a "Ki tudja jobban" e« irodalmi Játék címleírását* 
továbbá V* Malialn "Puskin filozófiai nézetei” c» könyv és "Pétsa?»
vár látképe. Puskin leprákéit* «e* kiadvány céduláit * .....

Ha az ilyen tárgyi rendszavafc alatt található irodalom összetéte
lét vizsgáljuk* további jellegzetes fogyatékosságra bukkanunk* a fel
sorolt irodalom tartalmi szempontból nem teljes*

A tárgyi rendszavak alatt található irodaiam teljességét és magas 
eszmei színvonalát még az sess biztosítja* ha odasorolunk minden müvet*
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amely a könyvtárban feltalálható és a tárgyra vonatkozik,,
Az egyes széné ly okról szálé válasz télapók mögé u.i. azokat a müvekét 

soroljak,, amelyek teljes egészükben egy maghatározott személyről szólnak. 
Az általánosabb jellegű müvekben szereplő kiváló személyiségek itt nem 
szerepelnek.*, Fődig önnek a kérdés tanulmányozása terén elsőrangú jelentő® 
sége lehető

Nézzünk egy példát.
1951“b©n Kurganban jelent meg Terontij Szemanovies Mal®öev "A ta

pasztalat utján a tudomány felé" /Gserez opüt - knauktt/ c. müve» A mü 
egy kolhozista tudós élenjáró tapasztalatát ismerteti és népszerűsíti, 
aminek a mezőgazdasági dolgozók számára nagy jelentősége vaa, A könyv 
egyik részében leszögezi álláspontját Vil*jamsz akadémikus elméletével 
kapcsolatban. T„ Sz. Mai®eev többször is hangsúlyozza hogy Vil* jamsz» 
Micsurin és Lüszanko tételeiből indul ki, de a tapasztalat arra bírta, 
hogy Vil®jamsz némely tételétől eltérjen,, BSal’oev ezt írja: wVilttjom8B 
tudományos örökségének számos *let 4tcraónyos® * rossz néven fogja venni, 
hogy néhány agrotechnikai előírását nem tartottuk meg, de ezek a betűk 
rabjai,..

No Sió Hruscsov az SzKP KB 1954® február 23.-Í plénumán birólta 
Vil*jamsa követőinek és tanítványainak doginat izmusát. Hruacsev elvtárs 
•egt mondottal "Vil*jamsz nagy tudós. Kidolgozta a földművelés vetésfor- 
t{ős rendszeréto Néhány követőja azonban figyelemén kívül hagyja, hogy 
Vil8jamsz Oroszország középső övezetét tanulmányozta, a hogy ennek kö
vetkeztében nem állíthatjuk, hogy megállapításai az ország minden vidé
kére,, különösen a déli vidékekre érvényesek,, „ . Mindig tiszteltük ős tisz
telni fogjuk Vil*jamszot és tanítását. De tanítványainak azt mondjuk, ha 
Vil*jamsz élnes már régen helyreigazította volna a vetésforgóé földműve
lésről 3zőló tanítását, hisz a gyakorlatból, az eleven tapasztalatból in
dulna ki, mint mindig is tette. Ezt azonban követői és tanítványai saj
nos nem teszik.”*/

Vajon teljes-e a "Vil*jamszr61" elmet viselő csoport a betűrendes 
katalógusban, ha nincs mag benne Hruscsov beszámolójának címleírása? 
Persze, hogy nem. Pedig a Szaltükov-Scsedrin Könyvtár fent említett ka
talógusában ezen a helyen ez a cédula nem található. De B5al*csv müve is 
hiányzik,|pedig az állományban megvan. Lám ilyen "hiányok" csökkentik a 
katalógus eszmei színvonalát.

Szándékosan választottuk a Szaltükov-Scsedrin Könyvtár katalógusát 
példának, nehogy azt lehessen ellene vetni: véletlen esátről van szó.
E könyvtár katalógusaiban annál kevésbé Volna szabiad ilyen hibáknak 
előfordulniok, mert dolgozói kiválóan képzett szakemberek, a könyvtár 
az anyagi eszközöknek sincsen hijjával. S ha mégis előfordulnak ilyen 
hibák, ennek ez a magyarázata, hogy nem a dolgozókban, hanem a rendszer
ben van a hibái helytelen az a kísérlet, hogy a betűrendes katalógus 
feladatkörét ki akarják terjeszteni.
1 / Hruscsov, N . S z 0 dalnejsem uvelicsenii proizvodsztva zárná v sztrane 

i ob oszvoenli celinnüh i zalezsniih zenei11, /A gabonatermelés további 
fokozásáról és a szUzföld^k felhasználásáról./ Beszámoló az SzKP Köz
ponti Bizottságának 1954. febr. 28.-án tartott plénumán. Moszkva, 1954 
Goszpolitizdat, j8-19.lap. /oroszul/.
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Valóbun lijha követelhetjük, a Mimiéi rőt cl, hogy Mal'cev könyvének: fel
dolgozásakor VÜ» jaarázrögond öljön.

Sa ofedk: ez saztélyozáískos* VI ;tóa« ;ük meg. Az ez olvasó, aki a 
szakksta 1 íguaban kér*- irodalmat Vil*j mezről, ott találja - a megfele
lő iS-sakbao - mind Hvuecsev beszámolóját, mind pedig íls» 1 *cev cikkeinek 
gyűjteményét és a többi hasonló természetű könyvet, amelyek Vil*járnáz 
tanításával foglalkoznak.

A betűrendes katalógus tárgyi rendszámai mintegy megismétlik a 
szakkatalógust. Az 03zSzSzK Művelődésügyi Minisztériuma könyvtári igaz
gat óságának utasítása szerint a szolgálati betűrendes éa a-z U
a sakkat alájus felkot ja a technikai minimumot. így toli át az olvas él betű
renden katalógus esek a második olvas.6i katalógua lehet, vagyis azok a 
könyvek, amelyek címleírásai a betűrendes katalégusfaan mint per. sonáliák 
szerepelnek, iár m ó d  megtalálhatva: a 8<s«kkatalóguu megfelelő bolyén.

A tárgyi i’oadszav A'. ?£ *• <U lléklup.’k tömege következtében - meg is 
nehezítik a betűrendes katalógus használatát. Ugyanakkor ne tév*--ia*Uk 
esem elől a dolog következményeit a munkasze rvezés és technika szempont
jából se, A persz.on-áliák a betűrenden katalógus jelentős részét alkot
ják, hogy a katalógusban szerepeikbe -snek, százával, ezrével kall készí
tő nünk melléklapokat életrajzokról, emlékkönyvekről vagy a tudomány, a 
technika, az irodalom és a művészet kiválóságainak életét ée munkássá
gát bemutató müvekről. E cimleiráaokra sok időt és munkaerőt fordítunk, 
a eredménye nem a bot'irendas katalógus javulása, hanem romlása.

Ka a betűrended katalógusból el 1 -gyjak a tárgyi rend-azsvá* persze- 
Dáliákat t nőne:'‘k megszűntetjük a katalógusok közötti párhuzamod a ág ot, 
hanem í«l tudjuk használni a betűrendes katrlógust arra, hogy orvas óin
kat a linkkatalógus használatára szoktassuk. E tekintetben érdekes a 
leningradi Központi Városi Majakovszkij Könyvtár eljárása.

A szokásos melléklapok helyett itt utaló jellegű osztólapokét hasz
nálnak. Az osztólap kiemelkedő sávján nagy betűkkel olvasható a szóban- 
forgó személy neve, alább pedig kbzlik, hogy a szakkatalógus melyik 
szakjában vagy alszakjában található a róla szóló irodalom.
Példa:

PUSKIN élőte és munkássága.
Ld«. a szakkatalógusban a BR szakot.

Ha kereaattk, találhatunk más kapcsolatot is a betűrendes és a szak
katalógus között. Ugyanekkor azonban gondosan el kel* határolnunk funk
cióikat, és ügyelnünk arra, hogy az egyik a másik szurrogátumává ne 
váljék.

- Bibliotékát* 1?55« >.ez. 23-27. lap.
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BIBLIOGRÁFUS.KÉPZÉS A KÖNYVTÁROSFŐISKOLÁN

Irtás
Mohov I. Ao

a Leningrádi Krupszkája Könyvtáros Főiskola 
bibliográfiai tanszékének vezető je#ar pedagógiai 

tudományok kandidátusa

A Szovetszkaja BiWLsiUagrafija leveleket közölt ifjú könyvtárosok*61 
akik a főiskola elvégzésé után mér két-három, éve dolgosnak könyvtárak
ban* Ezek a 'volt hallgatók igán helyesen mutatnak rá erakképzésUk néhán; 
lényeges fogyatékosságára* Rámutatnak, hogy a bibliográfusok gyenge 
könyvtártani képzést kaptak, a könyvtárazabosoknak viszont bibliográfi
ai ismereteik csekélyek* Mindnyájan azt javasolják, növeljék az oktatás 
ra szánt érák számát* A bibliográfusok még hozzáteszik, hogy a társadéi 
mi-politikai ill® szépirodalmi bibliográfus szakra kiképzett dolgozók, 
szakmájuk szűk volta miatt, nem mindig találnak nekik való munkát a 
közművelődési könyvtárakban®

A levelek Írói úgy vélik, hogy a könyvtári főiskolákon általános 
képesítésű bibliográfusokat kellene képezni, akik mind a társadalmi-po
litikai, mind a szépirodalmi, mind a természettudományi, mezőgazdasági, 
ill® technikai bibliográfia terén egyaránt rendelkeznének ismeretekkel®

A levelek irói valóban időszerű kérdéseket vetnek fel® Ugyanezek 
a problémák mind a szaktanszékek, mind pedig a könyvtárosfőiskolák tu
dományos tanácsai előtt is felvetődtek az uj tanterv megvitatása során®

Felmerült a kérdés, teljes mértékben indokolt-e a könyvtártani és 
a bibliográfiai kar különálló volta® Közismert, hogy a bibliográfusok 
általános tudományos képzése csak kevéssé tér el a többi könyvtáros ha
sonló képzésétől® Ez a különbség még kisebb lesz, ha a főiskolán általa 
nos bibliográfusokat fognak képezni® Ha pedig fokozzuk a könyvtártani 
tárgyak oktatását a bibliográfiai karon, illetőleg a bibliográfiai tár
gyekét a könyvtártani karon, még az a kis különbség is eltűnik, ami 
most még fennáll® Ezért több professzor állást foglalt a két kar egye
sítése és olyan szélesebbkörü szakképzés mellett, ami egyenlő mértékben 
nyújtana könyvtártani és bibliográfiai képesítést®

A kérdés ilyen felvetése teljesen indokolt és tulajdonképen a 
szovjet könyvtárügy eredményeinek következménye® A forradalomé lőtt! 
orosz bibliográfia még vajmi kevés kapcsolati'” állott a könyvtárak te
vékenységével® Ma viszont nemcsak a bibliográfiai osztályon van rá 
szükség, hanem a többi könyvtári osztályom az olvasóteremben, a köl
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esönző és a feldolgozó osztályon is0 A bibliográfiai osztály munkája 
ugyanakkor attól is függ, .milyen mértékben tanulmányozzák dolgozói az 
olvasók érdeklődését, hogyan vesznek részt a szakkatalógus szerkeszté
sében és a közvetlen olvasószolgálatban#

A közművelődési könyvtárak főfeladata, hogy elősegitaék a dolgozók 
kommunista nevelését# Ez indokolja a könyvtáros főiskolai hallgatók ál
talános humán irányú képzését# Viszont az olvasók sokoldalú igényeinek 
csak úgy tudnak megfelelni, ha elemi ismereteket szereznek a természet
tudományokból, valamint az ipari és a mezőgazdasági termelés elméleté
ből és gyakorlatából is# Hogy ezek az ismeretek szükségesek, különösen 
azokból a feladatokból derül ki, amelyeket a párt határozatai tűztek ki 
az ipar, a mezőgazdaság fellendítése és a politechnikai oktatás terén# 
Ezért kapnak helyet ezek a tárgyak az uj tantervben#

Sajnos még nincsen megoldva a szakkönyvtári, tudományos és különösen 
a műszaki könyvtári dolgozók képzésének kérdése# A nyilvános, - <r-
sasági és néhány nagy tömagkönyvtár feldolgozó és szakosított : s-'
osztályainak szakosított képzésű dolgozókra van szükségük# Mügééi r- 
tetőöik, hogy ezeket a szakembereket külön karon kell kiképezni, á. 
tantervben a megfelelő általános tantárgyaknak is szerepelniük kell*

A bibliográfiai és a könyvtártani kar egyesítése semmiesetre sem. 
jelenti a bibliográfiai szak jelentőségének csökkentését# A bibliográ
fiai osztályokon, éppúgy, mint a könyvtár többi osztályain főiskolai 
végzettségű szakembereknek kell dolgozniok# Gyakorlati tevékenységük 
során majd tökéletesítik és gyarapítják bibliográfiai ismereteiket#

Milyen helyet foglaljon el a bibliográfiai képzés a főiskolák tan
rendjében? E kérdés vitája során a szaktanszékeken é3 a tudományos ta
nácsokban mindenki egyetértett abban* hogy a bibliográfiai tárgyak órai zá* 
mát növelni kell és jobbén ki kell domborítani megalapozó jellegüket.

Már most jelentősen megváltozik a gyakorlati foglalkozások tartal
ma és megnő jelentőségűk. Egyes foglalkozásokat ragukban a könyv ti, okban 
tartanak# A diákoknak egyre több lehetőségű': van u t í  , hogy magukkal- a 
kiadványokkal ismerkedjenek meg# így például a loníngrádi Erupszkojá 
könyvtáros Főiskolán, ahol a bib’ iográf iái kút ;t ást és a téma jegy? ek 
összeállítását nemrég bibliográfiák alapján végezték, ma már ezenfelül 
a könyvtári katalógusokat ie igénybe veszik#

Bár mindenképen azon vagyunk, hogy a hallgatók minél jobban ismer
kedjenek meg a könyvekkel, mégsem érthetünk egyet azokkal, akik a köz- 
művelődési tárgyak oktatását irodalomszemlével kívánják összekapcsolni# 
Az ilyen szemle csak tényanyaggal terheli az előadást, e igy csökkenti 
annak színvonalát# Ráadásul a tanulmányozott irodalom egy része gyorsan 
elavul# A könyv ismerete a hallgatók egész, főként általános tudomány cr. 
képzésének az eredménye legyen#

Egyes diszciplínák oktatásában viszont az irodalom tanulmányozás© 
jelentő© helyet foglel el# így pl# a* Íróról -óit öt téneti előadások az 
eredeti müvek tanulmány ozására épülnek# A muixi ;u-us~!eni ni "Bű’- én é tör
ténőiéin tanárai előadásaikban jellemzik ér. ú  egye*
müveket és forrásokat, sőt a elemin éri nmok oi> e lórik, hegy hallgat ► e 
müvek, alapgondolatait magukévá teszik és mag, tudják jelölni helyüket a



többi müvek sorában.
A szakblíJlogyr-áfleA, a-15adások általánosítják a hallgatók korábban 

szerzett Irodalomisiaeretét. A figyelem ekkor a szakterület tipikus ki
adványai feló fordul és megvizsgálja, hogy kiknek irták azokat milyen 
céllal. Az irodalom tanulmányozása a szemináriumi órákon folyik, miköz
ben a hallgatók végzik az anyag felkutatásit, szelektálását és rendezé
sét, és olvasótervek t, ajánló jegyzékeket, irodalomszsmléket állítanak 
össze és vitatnak meg, így például a "Műszaki irodalom bibliográfiája1* 
c. tárgy hallgatísskcr a főiskolások megismerkednek a műszaki irodalom 
tematikájával és tipikus kiadványaival. A gyakorlati foglalkozásokon 
bibliográfiai szempontból elemzik a műszaki könyveket, megállapítják, 
melyik kiadvány való olyan munkásoknak, akik szakmájuk elemi ismereteit 
sajátítják el, ill. szakképzettségüket kívánják fokozni, melyek valók 
újítók, tervezőmérnökök, technológusok vagy kísérleti kutatók számára.
A könyvvel való ilyen ismerkedés során a hallgatók megszerzik azokat a 
szakmai ismereteket, amelyekre az olvasók differenciált kiszolgálásához 
szükségük van. Ezért növeljük azoknak a bibliográfiai tárgyaknak az óra
számát, amelyek révén megtanulnak' gyorsan tájékozódni a termelési iroda
lom áradatában.

"Az ipari tsraalés alapismeretéi* c. kollégium lehetővé teszi a 
műszaki irodalom alaposabb,, t lmélyedőbb tanulmányozását.

Az uj tanterv a bibliográfiai előadások óraszámának csökkentését 
az ismétlések és feleslegAe teeretIzmus kiküszöbölése céljából irta elő. 
Ez persze nem jalenti & bibliográfia elmélet "nek és történetének lebe
csülését. Nfui érthetünk egyet azokkal, akik üzopikov, Rubokin, Mezsov, 
Liszovszkij,Vengerov ée már forrsőalomélötti bibliográfusok müveinek 
tanulmányozását mellőzni kívánják, mivel müveiket a területi könyvtárak 
ritkán használják. A bibliográfiai tantárgyak utóbbi időben kidolgozott 
tanterveinek alapjául u szovjet /főként ajánl bibliográfia tanulmá
nyozása szolgál, iio v¥jon elfeledkezhetünk-* arról, hogy nem vegyünk 
eebon-iaiak , hanem t r *- ényea u* ód ok, az ororz h.'.-l&dő bibi í ogrút"u.>ok kez
detné nyes-ácének f oly tói? t% mi tuáí.m.úüyur*ív c-ak akkor <*o JIíVüIt.tik.,• ha 
általánosítja a ssovjáfe k íínyv-. átak gazdag vapafezvalatát, Rj ligyelembe- 
verzi és tanulmányozza a forrsdalomelCítti ár o szov jut bibliográfia 
történetét.

Ezért helyes tehát az, hogy az uj tanterv szerkesztői az általá
nos bibliográfia tanítapában egyesitik mind az alapelvek, mind pedig a 
bibliográfia történetének oktatásét. . ■

1 öntő jelentőségűek a bibliográfiai oktatás szempontjából a tan
könyvek. Ennek ellenére mindössze egy tankönyv jelent meg, valamint né
hány előadás és módszertani útmutató a levelező hallgatók számára. A 
tankönyvek mihamarábbl kiadása mind a szaktanszékek, mind pedig az 
OSzSzSzK Művelődésügyi Minisztériuma részéről különös figyelmet érdemel*

Szovetszkaja Bibliografija,1954^36.sz. 1J9-142.138
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Nabrodova B.;
AZ IFJÚMUNKÁSOK OLVASÁSÁNAK IRÁNYÍTÁSA 

■Kivonatos fordítás

Az olvasók differenciált kiszolgálása érdekében kölesönző-osztá- 
lyunk a következő csoportokat állította fels munkásiíjuság, felnőtt tmn 
kások, főiskolai hallgatók és középiskolai tanulók, tisztviselők,, házi
asszonyok és nyugdíjasok.

0 0-000
Ebben a cikkben az ifjú temelőmunkások /esztergályosok, lakatosok 

marósok, cipő- és ruhagyári dolgozók, építők/ kiszolgálásáról fogunk be 
szélnio Arra törekszünk, hogy a könyvek segítségével lehetővé tegyük 
számukra művelődési színvonaluk emelését és szakképesítés megszerzését*.

O O O O Q
Könyvtárosaink figyelemmel kisérik a politikai önképzéssel foglal

kozó ifjúmunkásokat * Rendszeresen tájékoztatják a szakkörök tagjait, az 
agitátorokat és a propagandistákat a legfrisebb társadalmi- politikai 
irodalomról és megismertetik velük a katalógusokat illő kartotékokat.

A pártoktatás segítsége érdekében végzett könyvpropaganda komoly 
és elmélyült előkészületeket kíván a könyvtárostól. A kölcsönzőosztály 
tagjai naponta átnézik a hírlapokat és a folyóiratokat és kicédulázzák 
azt. az anyagot, amelyet a propagandisták és a szakkörök vezetői fslhas'z 
Hálhatnak. A könyvtáros megtudakolja, milyen témákkal és milyen kérdé
sekkel foglalkoznak az olvasók és jóélőre elkészíti szamukra a szakkör 
vagy szeminárium soronkövetkező foglalkozásához szükséges irodalmat. 
Emellett mindig arra is törekszik, hogy olyan szépirodalmi müveket is 
ajánljon az olvasóknak, amelyek szemléltető anyag gyanánt szolgálhat
nak. így nagy segítséget nyújtanak a könyvtárosnak a bibliográfiák. A 
most ismertetett akciók eredményeképen az ifjú olvasóknál nagymértékben 
megnövekedett a társadalmi és politikai irodalom iránti érdeklődés.

O 0 ö o o
Bá kell mutatnunk arra, hogy a köles önzőosztály dolgozói igen ak

tivan ajánlják a bibliográfiai jegyzékeket. Vannak olyan olvasók, akik 
valamennyi uj bibliográfiát áttanulmányoznak. A kölcsönzőosztály dolgo
zói, a kölcsönzés megkezdése előtt minden nap kiegészítik az arra a eél 
ra szolgáló készenléti dobozokat a legfrisebb könyvekkel és bibliográ
fiákkal. Az olvasók nagy szeretettel nézegetik a szóbanforgő dobozok
ban lévő könyveket?, éppen ezért nagy figyelmet fordítunk az ide kerülő 
irodalom gondos összeválogatására.
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Az ifjú olvasók csoportja összetételét tekintve* nagyon heterogéné 
Közülük sokan látogatják s munkás ifjúság esti iskoláit, vesznek
részt a különböző szakmai ta nf * * vamokon. A könyvtáros úgy segit ereknek 
az olvasóknak, hogy tankönyveket keres ki ezemukra* Az iskolába nem járó 
fiatal munkásokkal megszeretteti a könyvek olvasását 3. megtanítja őket 
arra, hogyan kall olvasni a tudományos könyveket. A könyvtáros mindig 
arra törekszik, hogy megtudja a» olvasó hajlamait, érdeklődését, olyan 
könyveket válasszon ki számára,•amely érdeklődési körébe tartozik, hogy 
Így szélesítse és mélyítse érdeklődését* Olykor nem :-.is fáradtságába ke
rült a könyvtáros nők, hogy felkoltso az érdeklődést a szépirodalom leg
kiválóbb alkotásai és a tudományos könyvek iránt. Íme néhány példái

A 18 éves Jurij i'adorov, esztergályos tanuló, crak a kalandos 
irodalom iránt érdeklődött. Olvasta Cooper, — iné Reed, Conán-Doyle mü
veit és nem kérte a kiásszikárok ér a szovjet írók könyveit. Szuh&rev- 
szkaja könyvtárosnő felkereste azt az ürömöt, ..hol Jurij Fedorov dolgo
zik 6a megtudta, hogy a fiatal esztes&ályoe iu-y,y érdeklődést mutat szak
mája iránt és élénk figyelemmel kíséri ts üzem legkiválóbb dolgozóinak 
munkáját. Amint később kiderült, .. fiatel olvss’őnak a kalandos irodalom 
iránti érdeklődése onnan eredt, hogy e t a fajtájú irodalmat "propagálta" 
neki egy vele együtt lakó idős nyugdíj; _.

Amikor Jurij ismét felkereste a könyvtárt, a könyvtáros s. K&zakevic2 
"Csillag" című könyvét ajánlotta neki. A könyv visszaadásakor az olvasó 
ezt mondta; "Nagy kár, hogy „ felderítő* z í gkaltáaf', ugyanekkor még továb
bi könyveket. kért a háborúról* A könyvtáros f mutat ott neki több könyvet)
amelyek a szovjet embereknek a Nagy I-o . *'ő or)i alatt tanúsított hőst®2 
ségét ábrázolják és minden ágyéi könyvről rövid i martat át t adott. Jurij 
Fedorov S. Kazakevi.es "Tavasz íz Oderán" c. hv .vöt választotta* A ké
sőbbiekben Fedorcv már. nemcsak kalandos ivocL-Inat olvasott* A könyvtáros 
fokozatosan rászoktatta őt arra is, hogy t * ím - T Ór i * z ki r odaírna t olvaooon* 
Ma már Jurij kész eeztergályoe, aki eredmény'Jüan teljesíti a termelési 
tervet és igen aktív olvasója könyvtárunknak.

0 0 0 0 0 9 e —

Az olvasóval való fogla1kozás: hoz nagy Kegibs?«gct nyv.jt az "c.-lemső 
füzet". Ebben a fűz ötben híven tükröződnek az íItíosius;;.' , r. árról minden 
kölcsönadott könyvet nv:,; ha tárca ott rovatba írunk. Au - ? ; r.r ,ö"tbí'l a 
könyvtáros meg dl lapíthat ja, hogy milyen hiányok vannak az ifjúmunkások 
olvasmányaiban, s lehetővé válik íánór. az is, hogy tanulmányozza igé
nyeiket és . érdeklődésüket* A könyvtáros r .-ndszírint feljegyzi magának a 
füzetben, hogy milyen könyveket kell olvasóknak ajánlania, és miről 
kell velük beszélnie. Ezek a rövid feljegyzések hozzásegítik a könyvtá
rost ahhoz, hogy teljesebb képet nyerjen az olvasó érdeklődési köréről 
és a legközelebbi látogatásra már előkészíthesse a szükséges könyvöket*

P&daképen bemutatjuk mit irt a könyvtáros ?. *• fi:..hova /a központi
mechanikai műhely marósa/ elemző füzeté be* Az olvasó 1 *•; /■ „ január óta jár 
a könyvtárba és ez alatt az i '~ ..lőtt á*'g sek karyv.-<t ott* "A könyv
táros meg jegyzései" cimü rovatban az alábbi öoj ^yr.ö övi lá.,viók*

"Január 15* Beszéltem tíz elv;:.r.óval No..; - -.kín "Bonivpv Ive" eimQ
könyvéről, ©mely igsr tetsfcott Jóst. Aj t-m r.eki to
vábbá Medvedev "2»r5slclküak" cív- könyv ér fi és ajánlót-
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tam, hogy vegye kölcsön. Megkérdeztem* hogy mért nem 
kölcsönöz ki a saját szakmájába vágó könyveket. Arra 
kért * adjak neki a marásról szóló könyveket..

Január 25. Medvedev "ErőslelkUek" c. munkája nagyon tetszett* a
marómunkákra vonatkozóan kiválasztott könyvek közül az 
olvasó kölcsönvette az alábbiakat? "A marás"* és "A ma
rós észszerű munkája.."

február 7. Még egy szakmába vágó könyvet kért /"A marás alapjai"/ 
A következő alkalommal beszélnem kell vele az olvasó- 
tervekrőlo

Február 20. Beszéltem vele a tervszerű olvasásról^ elmondtam* hogy 
mi tulajdonképen az olvasási terv és rámutattam arra* 
milyen előnyei vannak a tervszerű olvasásnako Együtte- 

. sen kiválasztottunk egy olvasőterveto
Március 22. T. N„ Plahova a "Mit olvasson a marómunkás" c. olvasá

si tervnél állapodott meg. Plahova nagyon közlékeny kis 
lány* mindig szívesen beszél arról* hogy mit olvasott 
és meghallgatja tanácsaimat,.

f t o o o o e o e e o e o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o o o o o o o o o o o d o o o e o o o o o o o o o o o o o o o ' o o o o o

Május 3. Az olvasó a "Mit olvasson a marós" c. olvasóterv sze
rint olvas és az esztergálással kapcsolatos könyveket 
kölcsönöz* mivel el akarja sajátítani ezt a rokonszak
mát is„

Junius 21. Megkértem Plahova elvtársnőt * hogy Írjon "Az olvasó
hangja” cimü faliújságba arról, milyen hasznot jelent 
az olvasási terv,

Junius 29. Együttesen átnéztük az elemző füzetet,, Kiderült* hogy 
kevés társadalmi- politikai és természettudományos 
könyvet olvasott. Az ifjú nunkásnő elhatározta* hogy 
ezt a hiányosságot kiküszöböli. Legközelebbi látogatá
sához ismeretterjesztő könyveket kell kiválasztanom 
számára a természettudomány és a társadalmi- politikai 
kérdések területéről."

Az elemző füzet bejegyzései lehetővé teszik* hogy a könyvtáros jobban 
ki tudja szolgálni a fiatal olvasókat.

A könyvtárosok az olvasás irányításának munkájában sűrűn használják 
a nyomtatott olvasótarveket. Igen sok olvasó érdeklődik "A fémek gyors- 
forgácsolása" c. téma iránt. A könyvtárban 47 fiatal munkás olvassa a 
szóbanforgó terv szerint összeállított müveket.

Kölcscnzőosztályunk az alábbi olvasőterveket állította össze? "Az 
ifjúság a békeharcban"* "A népi demokratikus államok"* "Mit olvasson az 
esztergályos", "Mit olvasson a lakatos". "Mit olvasson a marós". "Rádió
amatőr szeretnék lenni” 9 "Hogyan működik a gépkocsi"* “Híres orosz uta
zók", "Csillagászat"* "A szovjet film mesterei" stb. A fenti témákkal 
kapcsolatban ml magunk szerkesztettük az olvasőterveket* mivel olvasóink 
közt igen sok az esztergályos* lakatos* marós és gépkocsivezető* aki
ket feltétlenül rá kell szoktatni a szakmai irodalom olvasására. Sajnos



& Szovjetunió Állami Lenin Könyrtára aew késsit ilyen olvasót e.rv.*k-'t,
ér összes olvas ótervek s.;gy helyen vannak, s olvasók me^ ismerked

hetnek velük. A könyvtáros ságit a fiatal a megfelel'; oi -;.—
s v kiválasztásában, mindenkor figyelembe v éve az o'Uárő általános mű
veltségét és szakképzettségét* Nálunk összesen 128 munkás veszi igénybe 
és használja az olvasótarveket.

Az olvasók nagy megelégedéssel beszélnek e t»rv.nzar;' olV»&B|i» -hasz
nosságáról* így például Borosilov esztergályos ezt ao^'kj

Mint esztergályos tanuló kerültam a "Clavpiscteme. " /Élelmiszeripa
ri Gépgyártó/ üzemébe, figyelemmel hallgattam anr -k a í« övei; evőnek 
a tanácsait, akihez engem beosztottak és arról álmodóztam, hogy 
minél előbb önálló munkát végezhessek* Elhatároztam, hogy megismer
kedem az esztergályoiásról szelő könyvekkel és megkértem a könyvtá
rost, hogy segítsen nekem a megfelelő könyvek kiválasztásában* A 
könyvtáros egy kis irodalomjegyzéket adott a kezembe "Mit olvasson 
az esztergályos" címmel, és elmondta, milyen előnye van a tervszerű 
olvasásnak. Hozzáláttam a jegyzőkbe foglalt könyvek rendszeres ölve 
sásához* Rájöttem, hogy ha könyveket olvasunk, mindig valami újat 
tanulunk és ezek az. ismeretek a következő könyv olvasásánál még 
jobban megszilárdulnak bennünk* Nagyon örülök, hogy beiratkoztam, a 
könyvtárba, ahol megtanítottak arra, hogyan foglalkozzam a szakmába 
vágó könyvekkel* Egyéb irodalmat is kezdtem olvasni, igen tetszett 
Eirjukov "3irály"~a, továbbá Pervencev "Csillagod a.becsület", 
Kocsetov "A Zsurbin-család” eimü müvei*, m<j> o o o © o
Tapasztalatainkból azt láthatjuk, hogy az olvasótervek sok olvasót 

segítettek a szakképzettség megszerzéséhez! nevelték az olvasók Ízlését 
és érdeklődését a klasszikus, ill* a szovjet irodalom legkiválóbb alko
tásai iránt, megtanították okét a társadalmi-politikai és természettudo
mányos könyvek olvasására. Szem előtt tartva azt a nagy hasznot, amelyet 
az olvasótervek hoznak, e>éleskörben propagáljuk ezeket a terveket. A 
kölcsönzőosztályon kiállítást rendezünk, amelyen bemutatjuk az olvasótér 
vekben ajánlott könyveket* A könyvekhez annotált cédulákat csatolunk, 
amelyek feltárják a taztalmukat* Az olvasókkal egyéni csoportos be
szélgetéseket folytatunk a tervszerű olvasás előnyeiről* Annak érdekében 
hogy a terv szerint olvasó ifjúmunkások olvasmánya változatos legyen, a 
könyvtáros egyéb kérdésekről szóló könyveket is ajánl *

Az olvasás irányításának egyik legfontosabb eleme a szellemi munka 
kultúrájának propagálása* A könyvtárosok nap, mint nap tanítják az ifjú 
olvasókat, hogyan kell használni a katalógusokat és a bibliográfiákat* A 
kölcsönzőosztásyoa az alábbi kiállításokat rendes tűk: a  könyv k iválasz
tásához használjátok a bibliográfiákat", ”üj bibliográfiák” , "A biblio
gráfia és Jelentőség©*. E kiállítások mellett beszélgetünk, az olvasókkal 
a bibliográfiákról és.ezeknek használatáról* A kölceönzőteremben tábla 
van, ez áll rajta? "Használjátok a bibliográfiai útmutatókat". A tábla 
szövegének fejezetcímei? "Útmutatók a morxizmua-laninizmus klasszikusai
nak müveihez”, "Enciklopédiák és kézikönyvek", "Bibliográfiák". A felvi
lágosító szöveg útmutatást ad az ajánlott bibliográfiák használatához* 
Előadást szoktunk tartani arról is, hogyan kell a katalógus segítségével
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kikeresni a köűyveketo
Tgen nagy figyelmet fordítunk a bibliográfiák felhasználására a 

könyvek kölcsönzésénél is® A kölesönzőosztály dolgozói a kölcsönzésre 
való felkészülés során előkészítik a bibliográfiákban ajánlott könyve 
ketB hogy azokat az olvasók elé tehessék0

A bibliográfiák és bibliográfiai segédeszközök eredményes propa
gálása érdekében maguk a dolgozók is igen figyelmesen tanulmányozzák 
a legfrisebb bibliográfiai segédeszközöket® A könyvtárosok számára 
rendszeres ismertetést tartunk a bibliográfiákról®

Jelentős helyet foglal el a kölesÖnzőosztály munkájában az if 
jumunkások tájékoztatása a könyvujdonoágokről /figyelőszolgálat/® Vj 
könyvek beérkezésekor a könyvtáros külön erre a célra nyomtatott érte 
sitést küld azoknak az olvasóknak,, akik a könyvekben foglalt kérdések 
iránt érdeklődneks hogy keressék fel a könyvtárt és ismerkedjenek meg 
az újonnan érkezett irodalommal®

* Bibliotéka*0*» 1955. ^osz® 6-10® lap®

A SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIÁK FOGYATÉKOSSÁGAI 
/A területi könyvtárak egyes /1953 és 
1955. között/ kiadványai alapján/.

Irtás
Rumanova

a filológiai tudományok kandidátusa

Az OSzSzZ területén a 'iködő köztársasági és nemzetiségi körzeti 
könyvtárakban az utóbbi két évben készült bibliográfiák azt mutatják» 
hogy ezek a könyvtárak a szépirodalmi bibliográfiát illetően alapjá
ban véve helyesen szabják míg-tunikájuk főirányvonalát® Elsősorban ar
ra törekszenek, hogy a saját vidékükről szőlő irodalmat propagálják á 
hogy lehetővé tegyék az olvasóknak '"földijeik** müveinek tanulmányozá
sát és az illető vidékkel valamilyen kapcsolatban álló /forradalom 
előtti cs szovjet/ Írók megisme résct® Végül tematikai bibliográfiák u 
ján igyekeznek népszerűsíteni a legjobb szépirodalmi müveket.is®

Igen érdekes bibliográfiai tájékoztatókat adtak ki a következő
könyv tárak s a novoezibirszki ?■ 
lombon” / l ? -- a akéal i:díjas Baazui C-amr-toV" /1 9 ~*/ 
furov” A953/» s gorkiji Tatai-

r ü l e t i  " ö n y v t á r  " 3 a i b é r l ő  «  - s t é p i v  o d a -  
r ' i á ’gi .Puskin Könyvtár "A ó-,i 
*> ** Hága aztán népi költője Abutalíb 
t i  Lenin K ö n y v t á r  *V« 0 ,  K o r o X e n k V *



/1953/ és <1T» 0. Sevcsenko" /195 4 / címmel. Meg kell még említenünk a novo- 
sziblrszkl Területi Könyvtárnak röplapját Szibéria egyik legrégibb szov
jet Írójáról, Ki N« Urmanovről /1953/, a mordvin köztársasági Puskin 
Könyvtárét F* I* Bezubováról a mordvin népi Írónőről, a vladimiri Terül®' 
ti Gorkij Könyvtárét , a vladimiri Írókról, éa a rosztovi Állami Tudományo* 
Marx Károly Könyvtárét A. Sz« Szeráfimoviesról /1953/» K. .A« Trenevről 
/1953/ és A*. P* Csehovről /1954/*

Igen értékesnek bizonyait az irkatszki könyvtár kezdeményezése, a- 
maly a Szovjet írók IX. Kongresszusára olvasói emlékeztető- és röplapso
rozatot adott ki a terület Íróiról.

Az adott vidékkel kapcsolatos témák kiválasztásán kívül pozitív ered
mény az egyes általános érdekű kérdéseknek a helyi anyagra való kiterjed 
tése is* Ezt nem csupán az előszó hangsúlyozza, hanem a bibliográfiák tar 
talma, - az anyag válogatása, a szerkezet, az annotációk la*

A területi könyvtárak bibliográfiáiba egyre gyakrabban veszik fel a 
Szovjetunió népeinek nyelvén megjelent irodalmat. A g y  pl® komi /zűrjén/ 
nyelvű müvek a Komi ASzSzK-i Könyvtár Korolenkoról és Majakovszkijról 
szóló emlékeztetőiben»az erzja-nyelvü munkák az udmurt köztársasági Puski' 
Könyvtárnak Korolenkoról kiadott emlékeztetőjében, valamint a dagasztani 
népek nyelvén Írott ^  a dagesztáni könyvtár Raszul Gamzatov-ról és 
Abutallb Gafurov-ről összeállított bibliográfiai tájékoztatóiban*/ Meg
említjük még a Szovjetunió népeinek nyelvén megjelent kritikai irodalmat*

A Szovjetunió népeinek szépirodalmi bibliográfiája, amely nemcsak 
propagandisztikus jelentőségű, hanem nagyban hozzájárul a szovjet iroda
lomtudomány fejlesztéséhez is, a fővárosi és vidéki szovjet bibliográfu
sok munkájának eredménye. A vidéki kiadványok eszmei ás módszertani szín
vonalénak emelésére nagy súlyt kell fektetnünk, mert ezen a területen még 
komoly hiányosságok mutatkoznak.

Arra is súlyt kell helyezni, hogy a helyi anyag helyes viszonyban 
álljon a szóbanforgő kérdés általános tartalmával* Kz a fontos követel
mény kisebb-nagyobb mértékben gyakran kárt szenved.

p 4 o o © <t &
A könyvtárosok gyűjtsék gondosan és szeretettel az egyes vidékek 

kiemelkedő alakjaival kapcsolatos irodalmi anyagot, de ügyeljenek arra, 
hogy értékelésük tárgyilagos legyen, kerülje a túlzott dicsőítést, ho- 
zsannázást.

Valamely bibliográfiai segédkönyv eszmei és módszertani színvona
lát elsősorban az határozza meg, hogy mennyire Jártas a bibliográfus a 
bibliográfiai munkáiban, s mennyire ismeri témáját. A bibliográfia saját
ságos rövid formájának semmiképen sem szabad az anyag eltorzítására vagy 
ellapositására vezetnie.

A Komi ASteSzK köztársasági könyvtárnak Ma jakovszki j-bibli'ográf iája 
nem mutat kellőképen átgondolt szerkezetet. A bibliográfus két csoport
ba osztotta'MaJakóvazkij veraeits "Versek a külföldről" és "Gyermekver
sek’' címmel. Helyesebb lett volna a fontosabb témák szerint válogatni
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össze a költeményeket? ••Versek a hazáról és a forradalomról’’, ••‘Versek a 
békeharcről" stb. 1 1

Nem mindig szerencsés a bibliográfia anyagának kiválasztása sem.
A bibliográfiák anyaga egyrészt gyakran hiányos, másrészt pedig elavult, 
vagy olyan könyveket tartalmaz, amelyekben tok a tévedés. Ezek a Jegy
zékek sokszor nem veszik figyelőmbe az olvasók szempontjait sem*

Az egyes Írók müveinek bibliográfiája rendszerint életrajzi tájé
koztatót is nyújt, vagy rövid adatokat közöl az Író életének, irodalmi 
működésének egyes állomáséiról. Ennek nagy JelentSségé van, mert a* ol
vasók széles rétegei számára ez az első lépés az Író életének és müvei
nek megismerésere. Fontos szerepet játszik ez a könyvtárosok tájékozta
tó munkájában ia. Sajnos azonban a bibliográfiáknak ® téren is vannak 
hibáik. Sokszor hibás dátumokat közölnek, máskor nem említenek meg vala
milyen fontos eseményt, vagy ellenkezőiig, felesleges részletekre is 
kiterjednek*

Az egyes irők müveinek bibliográfiai ismertetőjében, vagy valamely 
téma körül csoportosított irodalmi jegyzékben gyakran tulálkozunK hibás 
megállapításokkal, pontatlan fogalmazással és lényeges hiányokkal.

Az udmurt Köztársasági Könyvtár által kiadott Korolenko-emlékezte- 
tő Korolenko legfontosabb elbeszélései és karcolctal közül sokét említés 
nélkül hagy, többek között például a "Tüzek" eimü híres prózai költeményt 
is.

Az is előfordul, hogy s hanyag fogalmazás mulatságos oodehogarakat 
teremt. A kalinini 'területi könyvtár V. Ja. Si*í«ovról készült bibliográ
fiája például ezt írja: "Eiekov élcelődés éne’: /!/ tárgya forradalom 
e l ő t t i  elbeszéléseiben főként a falu idősebb nemzedékével vívott 
küzdelem, mert ez a generáció megakadályozza a fiatalabb, a e z .o v j e t  
nemzedék előrehaladását." A szerző kiemelése. Az ismertetőnek ez a kis 
része - a bibliográfus akarata ellenére maga lőtt "élcelődés tárgya".

A legtöbb területi bibliográfiának igen lényeges hibája, hogy nem 
tartalmaz módszertani Útmutatót az olvasók és a könyvtárosok számára.

A szépirodalmi müvek témák szerinti propagálásának van egy különle
ges gyakorlati szempontból igen lényeges formája. .A szépirodalmi rs'.'v okét 
fel lehet ugyanis használni szemléltető anyagként a társadalomi sió osiány i 
és politikai, valamint egyéb tudományos müvek bibliográfiáiban i . ■•'■■■ i~ 
nos a bibliográfiai munkának ezt a fontos, hasznon érdekes formáját 
gyakran elrontja az ajánlott könyveknek kellőképen át nem gondolt, sok
szor ötlatszertt kiválasztása.

A sztálingrádi terüld-ti népművelődé*! osztály én a Területi Gorkij 
Könyvtár 1955-ban tibliogiáíJtti és módszertani segédkönyvet adott ki ... 
könyvtárosok sxámára:. "ás ötödik ötéves terv propagandája’' címnél, A 
brosúra végén van egy rövid szénirodaírni egyzék is, 'az ebben felsorolt
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müvek kiválasztásának szempontja azonban érthetetlen® Miért említi meg 
például a Jegyzék Permitins "Szirti sasok" clmü regényét, amelypék ieg- 
fontosabb és legsikerültebb része a forradalom előtti időt ábrákölj© a 
miért hagyja ki ugyanakkor Ovecskin ismert karcolatéit, Sz® Antonov el
beszéléseit' és több említésre alkalmas müvet ® Az is re jtélyes , hogy 
miért nem szerepelnek a jegyzékben munkásosztályunkról áa szocialista 
iparunk embereiről szóló olyan könyvek, mints V 0 Kocáétovs "A Zsuíbin 
fivérek” és T. Ketllnszkaja "Életünk napjai” cimü müveio

Mind a mai napig nem rendelkezünk a bibliográfiai kiadványok küX8n~ 
böző formáinak világos, azok egyéni sajátosságait is feltüntető fogalmi 
meghatározásával® "Bibliográfiai tájékoztat ónak” emlékez tetőnek" , "ír 
dalmi jegyzékének nevezi a bibliográfus a bibliográfiai kiadványokat á 
borítólapon anélkül, hogy alaposabban meggondolná, megfelelje az illető 
kiadvány annak a típusnak, amelynek elmét viseli®®®

A kiadványok formája gyakran nem elég tetszetős® Tűrhetetlen, hogy 
az Íróknak a bibliográfiai emlékeztetőkben, vagy ajánló jegyzékekben 
közölt fényképei gyakran annyira rosszak - /például a kalininl Területi 
Könyvtár Siskov-emlékeztetőjében/ - hogy jogos felháborodást váltanak ki 
az olvasókból®

A helyi bibliográfiák itt felsorolt hibái arról a nagy munkáról 
beszélnek, amely a bibliográfusokra vár® A központi könyvtáraknak,
•=> elsősorban az Állami Lenin Könyvtárnak - feladata, hogy a vidéki teöny**9 
tárak segitségére legyen ebben a munkában®. Ennek a segítségnek - többek 
között *= olyan kiadványok megjelentetésében kell kifejezésre Jutnia, 
amely tartalmilag és formailag mintául szolgáljon a vidéki bibliográfusod 
számára? .

Q Q t) O 0

Kívánatos volna, hogy a központi és vidéki könyvtárak kölcsönös 
kapcsolata egyre közvetlenebb és észrevehetőbb legyen® A bibliográfia 
egységének, közős jellegének mindinkább be kell hatolnia a köztudatba® 
Jusson ez kifejezésre a célszerű és összeegyeztetett témakiválasztáshaSo 
a szigorúan átgondolt anyaggyűjtésben és a leghelyesebb bibliográfia~ 
típus alkalmazásában is®

A területi könyvtárak bibliográfiai segédkönyveinek hibái semmid 
képen sem homályosithatjak el azt a tényt, hogy a könyvtárak dolgozói 
mindjobban felismerik feladataikat és egyre nagyobb felelősségtudattal 
törekszenek azok teljesítésére® .

=■ Bibliotékát®, 1 3®sz® 12~l8*J
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Crozevszkaja A. s
A TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁRAK DOLGOZÓINAK SZEMINÁRIUMA

A Szárátovi Csernüsevszkij Állami Egyetem Tudományos Könyvtára 
nagy figyelmet szentel dolgozói ideológiai fejlődésének és.szakmai tu
dásuk növelésének.A könyvtár munkatársai önállóan tanulmányozzák a 
marxizmus-leninizmus klasszikusainak müveit, tanulókörökön és sze
mináriumokon foglalkoznak a SzKP történetével és elméleti konferenciá
kon vesznek részt« A könyvtárban rövid időtartamú szakmai tanfolyamo
kat szerveznek, bibliográfiai szakkörök működnek és szemináriumokat 
tartanak a könyvtártudomány és bibliográfia kérdéseiről.

Álljunk meg a szeminárium munkájánál, már 19 éve /Xí~ó óta/
működik, és amely a könyvtár életének szerves része lett.

A szeminárium aktív résztvevői az egyetem tudományos könyvtárának 
legtapasztaltabb és legképzettebb munkatársul, valamint már ezaratovi 
könyvtárak - főiskolai, intézeti, műszaki könyvtárak és néhány közműve
lődési könyvtár - munkatársai iá* Jelenleg a szemináriumi, foglalkozáso
kon nem kövesebb mint 4-0-5C.'személy vesz részt, beleértve «. területi, a 
központi városi, ez orvosi városi könyvtárakat és az SzKP Városi Bizott
ságának Könyvtárát, stb. is«

A szemináriumok fennállása óta 150 ülést tartottak, 312 előadást és 
tájékoztatót hallgattak meg.

Amikor a. szeminárium mepk* zrlt».» működését, aránylag esők ? * J.,-> -u tat 
tűztek eléje: ismertetnie kel lett a hallgatókkal a könyvtártudományi 
irodalmat az élen jé ;í -.‘latok f elfcoszn úlása céljából. A. későbbi
években azonban u szemináriumi munka tartalma kiszéleeeaatt ús áron- 
ciálódott.

Ezeken a fogl&lkczarokon meghallgatják és megvitatják us egyetemi 
könyvtárak munkatársainak' *3‘ adósait a könyvtártudomány, a bibliográfia, 
a könyv- és sajtótörténet kérdéseiről*

Eredetileg az előadások főként történeti 
legüefc voltak ás kevéssé álltak kapcsolatban a kö 
Később a szemináriumok tematikája közelebb került 
könyvtárak közivétlen feladataihoz. yl. llg:-.ttik

irodalomtört -'ceti jel- 
n yv tári gyekor1«1 1a1 . 
az élethez, a helyi 
ás megvitattak pl. az

alábbi témákról szóló ejvu&á* ?katí MA hatósági kiadványok és tankönyvek 
osztályozása", "Betűrendes katalógus a Szovjetunió népeinek nyelvén*,
WA tájékoztató és bibliográfiai v m -: uly tájkatalógusai*, "Orvosi tóira- 
katalógus*,wNy«at?-tványok csoportos feldolgozása*, "A nemzetközi könyv
tárközi kölcsönzés tapasztalatai*, "A SzKP XIX. Kong rém; .:ue*s az ölvénói 
katalógusokban", "Állománygyarapítás. a szövetségi kí5:í'!"'árvsst*g.ck irodal
mi müveivel", ^Tájékoztató és bibliográfiai szolgálat a szárát ovi egy ■?-
*e» t adomány os, d el hallgat ói r.anare’
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A szeminárium munkatervébe tartozik hallgatóinak rendszeres tájé
koztatása a könyvtárügy elméleti és gyakorlati újdonságairól®

Az egyetem könyvtárának dolgozói beszámoltak Moszkvában, Leaingrád- 
bán, Kievben, Harkovban, Rigában, Tallinban, Tártában, Kazanban, Kajbisev- 
ben tett hivatalos kiküldetéseikről® Meghallgatták a különböző - Moszkvába 
s a Szovjetunió más városaiban lezajlott - könyvtári értekezletek, tudó-* 
mányos ülések, konferenciák résztvevőinek beszámolóit®

A szemináriumi foglalkozás tematikájában szerepelnek a szovjet 
könyvtárügy történetének nevezetes dátumai0

Nagy figyelmet szentelnek arra, hogy megismertessék a szeminárium 
résztvevőivel a könyvtárügy, a bibliográfia és a könyvtörténet uj iro
dalmát® Referálnak egyes kiadványokról, a legérdekesebb cikkekről vagy 
folyőiratszámokról, ismertetik egy meghatározott időszak vagy tárgykör 
aj kiadványait® A szeminárium munkájában gyakorlattá vált a tudományos 
könyvtárak, különösen az egyetemi könyvtárak évi jelentéseinek megvita
tása, a a tapasztalatok tanulmányozása®

A szemináriumon gyakran megvitatják a Szaratovi Tudományos Műszaki 
Könyvtár /az Állami Tudományos Könyvtár fiókja/ az Országúti Gépkocsi 
Szállítási Intézet Könyvtára, a Területi Könyvtár, a ¥árosl Orvosi 
Könyvtár, stb0 munkájának tapasztalatait® Időnként előadást tartanak a 
moszkvai, kazan*-i Irkutszki könyvtárosok%.igy Ja® » Grigor'ev, a 
moszkvai Állami Molotov Könyvtáros Főiskola docense, O® G-® Troickaja, 
az Irkutezki Egyetem helyettes igazgatója, V® A,-Mitrofaaov, A Kazaa*®.i 
Egyetem Tudományos Könyvtárának főkönyvtárosa, M® Lo Budomino, az Öasz- 
szövetségi Állami Idegennyelvü Könyvtár igazgatója stb®

Szervezési kérdésekkel is foglalkozik a szemináriuma például a 
Szaratovi Egyetemi Könyvtár tudományos ülésszaka terveivel, valamint & 
szaratovi könyvtárak bibliográfiai munkatervének megtárgyalásával®

A szeminárium munkáját elemezve azt a következtetést kell levonnunk* 
hogy a tudományos könyvtári dolgozók továbbképzésének ez a formája meg
állja helyét. A szeminárium elősegíti a dolgozók fejlődését, kiszélesí
ti látókörüket, kedvet ébreszt bennük az irodalom Önálló tanulmányozá
sához és a tanulságaik általánosításához® Az is fontos szempont, hogy 
a szeminárium összehozza a város főiskolai és intézeti könyvtárosait®

A szemináriumok szervezésével kapcsolatos tapasztalatainkat a 
Kazánéi Állami Egyetem Könyvtára is felhasználta®

Meg kell jegyeznünk, hogy a szeminárium munkájában lényeges hibák 
is vannak® Aránylag kevés volt az olyan előadás, amely a könyvtárügy el
méleti kérdéseit és az olvasóval való foglalkozást tárgyalta volna® A 
foglalkozásokon nem vitatták meg a könyvtár osztályain készült módszer
tani kiadványokat® Más könyvtárakból csak kevesen vettek részt a szemi
nárium munkájában® Elég gyakran előfordul, hogy az előadások csak beszá
moló jellegűek, és nem általánosítják a tapasztalatokat, továbbá kevés a 
bírálat® Kevés szemináriumi előadás és beszámoló jelenik meg a sajtóban®

A jövőben a Szaratovi Egyetem Tudományos Könyvtárának vezetősége 
igyekezni fog, hogy kiküszöbölje ezeket a hibákat®

_ ■ Bibliotéká r a  1955® 3®az® 37-28® lap®
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Artamonov A„ i 
A BSAÖÁNKŐNYVTÍH

A Szovjetunió kitünően kiépített könyvtári hálózata révén mindé® 
4§lgoaé hozzájuthat azokhoz a könyvekhez,, amelyekre szüksége van, Tannak 
azonban olya® kiadványok is, amelyeknek otthonunkban, magáakönyvtárunk- 
ka® la meg kell lenniük.,

Milyen könyvek kerüljenek a dolgozók könyvespolcaira1? hogyaa azerez- 
hőtök bet milyea elv alapján rendezzük könyvtárunkat - ezeket a kérdése** 
két tárgyalja T0 09 üszipov mA magánkönyvtár., Segítség kezdő köayvgytij- 
tőknek.,* ®0 brosúrája /fitosain#, 1954° 55 lap„ '"Iszkuszaztvo* kiadd®/.,

A"szerző mindenekelőtt a beszerzendő könyfék kérdését tárgyalja 
mego Igen alaposan és részletesen foglalkozik a marxiísmus-leniniSmua 
klasszikusainak munkáival, a GzKP határozatait tartalmazó kiadványokkal, 
a politikai gazdaságtan, valamint a dialektikus és történelmi materi&liz** 
mu® kérdéseit tárgyaló müvekkel..

Megfelelő helyet szentel a szerző a kézikönyveké a tudományos ®ép- 
szeríisltő könyvek és a szépirodalmi müvek ismertetésének.. Az egyes mua- 
kákhoz közölt onnotáeiá'megJelöli, hogy kiket a milyea mértékbe® érdekel** 
hat a szőbaaforgő könyv., Sajnálatos* hogy a brosúrának ez a fontos feje
zete a kelleténél rövldebb®

Azok az olvasók, akik rendszeresen gyűjtik az újságokból és folyó** 
iratokból kivágott cikkeket, sok értékes tanácsot és útbaigazítást talál
nak az anyag gyűjtésére és rendezésére vonatkozóan., A szerző azt javasol
ja, hogy a gyűjtők téma szerint rendezzék anyagukat, borítékozva., Az is
mertetett rendszer egyszerű és célravezető..

Teljes joggal hangsúlyozza Oszipov a gyermekirodalom gyűjtésének 
szükségességéti, azt ajánlja, hogy külön poloot vagy állványt rendezzünk 
b» a gyemekköföyvtknek, ezzel is elősegítjük, hogy gyermekeink kiskoruk
tól'fogva megtanul ják szeretni, becsülni a'kíméletesen kezelni a könyve
ket., . ' * ' '

Egy ilye® brosúra természetese® ne® sorolhat fel minden kiadványt, 
amelynek a könyvtárban helyet kell kapnia* A szerző nem is kísérelte meg 
ezt a megoldhatatlan feladatot! joggal bízza ezt a bibliográfiákra,. Külön 
fejezetben foglalkozik viszont.az ajánló- bibliográfiákkal., Ismerteti, a 
megjelölt bibliográfiai munkáknak és segédkönyveknek használati alapel
veit, megjegyzi termésséteaen, hogy ezeket a bibliográfiai összeállítá
sokat minden nyilvános könyvtárban megtalálhatják az olvasóké

Helyese® teszi a szerző, hogy ilyen részletesen tárgyalja a bifelio-
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gráfiák kérdését, mert könyvtáraink sajnos nem vezetik be eléggé az ol
vasót a bibliográfiai mutatók használatába. Sok olyan olvasó akad 
köztük* . akinek saját könyvtára is van, a aki mégsem ismeri e bib
liográfiái munkákat* Így. 'aztán kezelni r.«m tudná-azokat.

Oszipov brosúrájának fejezete /wHol szerezzük be a könyveket?*/ 
példaként megismerteti az olvasót a-moszkvai 8oszámú könyvkereskedés ka
talógusával, a sajtó alatt lévő könyvek jegyzékével stb-Röviden bemutatja 
- könyvesboltok munkáját»e munka formáit és jelentőségét * Ismerteti az 
antikváriusai könyvbeszerzés lehetőségeit is, majd pedig a postai megren
delés és a sorozatokra való előfizetés módozatait*

A brosúra utolsó fejezete a magánkönyvtár berendezésével foglalkozik 
a könyvek elhelyezésével és rendezésével* Röviden ismerteti a magánkönyv
tár elhelyezésének legjobb módszereit s az állványok méreteit*

Ugyanitt tárgyalja a katalógus készítés alapelveit is* a nyilvános 
könyvtárak katalógus rendszerének alapján* Meg kell jegyeznünk azonban* 
hogy a brosúrának ez a fejezete nem mindenben kielégítő* Oszipov ehelyütt 
ismerteti a decimális rendszer főkategáriáit és a megfelelő szakrandi 
számjelzeteket, de nem magyarázza meg a decimális rendszer alapelveit. 
Ennek következtében a bibliográfiában járatlan olvasók magukat a szám
jelzeteket sem érthetik meg*

Véleményünk szerint ezer kötetes magánkönyvtár rendezéséhez még egy
általán ni rés szükség számjelzetre* Már pedig a magánkönyvtárak legtöbb
je nemhaladja meg az ezer kötetet* Egy ilyen jellegű brosúrában tehát 
elég lett volna megfelelő szkémát ajánlani a katalógus vezetéséhez, va
lamint ismertetni a könyv elhelyezésének legcélszerűbb rendszerét* Azok 
a könyvgyüjtők természetesen, akiknek ennél nagyobb könyvtáruk van, 
anugyís tanulmányozni fogják, más módon, a decimális rendszer alapelve
it és alkalmazását* Ez a brosúra azonban nem a többezer kötetből álló 
magánkönyvtárak tulajdonosai számára készültek.

Értékes vonása ennek a fejezetnek, hogy a nagy nyilvános könyvtárak 
technikáját tekinti kiinduló alapnak, s ezt ajánlja a könyvgyiijtőknek 
is* Ilymódon a brosúra nemcsak a magánkönyvtárak jobb szervezését ás reb- 
dezését segíti elő, hanem a nyilvános könyvtárak használatára is értékes 
tájékoztatást közöl.

Nem érthetünk egyet azonban Oazipovval abban, hogy a könyvek nagy- 
ságszerinti csoportosítását feltétlenül elveti* Hiszen számos könyvgyüj- 
tő pusztán a könyvek elhelyezésének ökonómiája szempontjából kénytelen 
ehhez a rendezési módszerhez folyamodni* Az Ilyen ®etbea katalógus se
gítségével találja meg aa egyes könyveket* A szerző egyébként igen helye-1 
sen arra az álláspontra helyezkedik, hogy minden könyvgyűjtő okvetlenül 
készítsen katalógust könyvtáráról. .

A brosúra szerkezete és stílusa egyszerű, jól érthető. Nem mentes 
azonban a pontatlan kifejezésektől és a nehézke® mondatoktól.

Ettől eltekintve értékes é® haazno® munka, amely minden bizonnyal . 
j<3 szolgálatot fog tenni a könyv gyűjtőnek. Meggyőződésem szériát ‘a szer
ző elérte célját, és a magánkönyvtár berendezésében még tájékozatlan 
könyvgyűjtőknek értékes tanácsokat nyújtott*

■ Bibliotékái*, 1955° 2*sz. 41-42* lap.
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Az angliai könyvtárközi együttműködés a National Central 
Library körül csoportosul* Est az Intézményt *1916-ban alapítot
ták, akkor "Központi Diákkönyvtár" volt a neve /Central Library 
fór Students/ooo Működési területe fokozatosan bővült, ahogy &, 
könyvtárak közötti szervezett kölcsönzés szüksége egyre nyilván
valóbbá váltó Mostani elnevezését és szervezetét 1951-ben kaptató 
ügy döntöttek, hogy olyan könyvaayaget kell beszerezni*, amellyel 
a másutt fellépő hiányokat ki tudja egészíteni*

Fejlesztése két irányban haladtt az egyik a bekapcsolt 
könyvtárak hálózata, másik a vidéki irodák*

Bekapcsolt könyvtárnak minősül az olyan, amely hajlandó az 
N*C«L* kérésére kölcsönadni könyvét bármely más könyvtárnak, ha 
azok olvasói ezt kériko Ilymődoa igen azéles területű szakanyag 
vált az olvasóközönség számára hozzáférhetővé*

A vidéki irodák elgondolása a N*C*L* hatáskörének nagymér
tékű megosztását jelenti* Az egész országot kilenc vidékre osz
tották* * o Mindegyik vidéknek megvan a központi irodája* Nyolc 
irodában van központi katalógus a résztvevő könyvtárak nem szép
irodalmi anyagáról* Minden könyvtár hozzájárul az iroda adminiszt 
rátlv költségeihez*

A működés elve egyszerű* Az olvasó, aki egy meghatározott 
könyvet keres, elmegy a helyi könyvtárba és ott kéri* Ha nincs 
meg ott az állományban, vagy a helyi könyvtár nem tudja megsze
rezni, kérését elküldik a vidéki irodának* Hogy a vidék valame
lyik könyvtára rendelkezik-e a kért műből hozzáférhető példány
nyal, azt a központi katalógus alapján, vagy ha ilyen nincsen, a 
kért könyvek jegyzékének körözésével állapítják mag* Ha megálla
pították, megkérik azt a könyvtárt, ahol a kért könyv, megvan,hogy 
küldje meg annak, ahová a kérelmező kölcsönző állandóan jár* 
Amennyiben a vidék területén nincs meg a kívánt könyv egy példá
nya sem, a vidéki iroda a kérést az N*G*I,*-hez továbbítja, « ott 
négyféleképea intézkedhetnek* 1/ A N*C*I.o saját állományából bo
csátja rendelkezésre, 2/egy bekapcsolt, könyvtárból kéri át, 5/ 
megküldheti a kérést egy másik vidéki irodának, ahol tudomása 
szerint megvan a könyv, vagy végül 4/ megveszi a könyvet*

» MaeSolvin - Revies British XibraMe®, London, 1946* 
37-58«lap* £A K„T. Szerkesztőségének betoldása^

»** Könyvtárunk feladata az, hogy könyvvel lássál el az összes 
könyvtártípusokat$ ez a tevékenység tovább fokozódott* A National Cen
tral Library a beérkezett 100*049 megkeresés közül, - ami körülbelül na 
pi 277-es átlagnak felel meg, - 7X*257-et, vagyis 71*21 j6-ot sikeresen 
intézett el, a múlt évi 68*27 #-kal szemben* Ebből a könyvtár 15*74? kö
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tetet /a kölcsönzött anyagnak több mint egynegyedét/ 136®000~nél nagyobb 
kötetszé®Ue saját állományából kölcsönzött ki® Az ilyen kölesönzések je
lentik a National Central Library leggyorsabb és legkevésbé költséges 
szolgáltatását® Az elintézett megkeresések számbeli gyarapodásának na
gyobbik rész® a külföldi könyvtárakra és hazai egyetemekre esik® Az an
gol egyetemek 23*905 kötetet adtak kölcsön,, vagyis 1®940 kötettel töb
bet * mint az előző évben® A tengerentúli könyvtárak is több könyvet ad
tak kölcsöne aiint eddigs 21 ország l®026 kötetet adotté szemben a 38 
ország által kölcsönvett 2®1$4 kötettel* úgyhogy a National Central 
library a világ minden kontinensével kapcsolatban áll®

A bekapcsolt közreműködő könyvtárak száma jelenleg 223* ezek közül 
196 szakkönyvtár és kutatóintézete 29 pedig városi könyvtáré tehát a 
szakkönyvtárak száma néggyel gyarapodott® Az általuk kölcsönvett müvek 
száma összesen 24®478 kötet® Súlyos veszteséget jelente hogy a British 
Medisal Associatioákilépett a könyvtárközi kölcsönzés hálózatából®

Az AngliáraB Skóciára és Wales-re kiterjedő területi könyvtárháló
zatokban összesen 624 városié megyéig egyetemi és szakkönyvtár vett 
részt® A területi hálózatok által a saját könyvtáraiknak kiszolgálta
tott kötetek száma csökkent® A saját területükön kívüli könyvtáraknak
- a National Central Library közvetítésével kölcsönadott müvek száma a 
területek felében növekedett* másik felében azonban csökkent®

A National Union Catalogue /Országos Központi Címjegyzék/ 47®880 
beosztott cédulával gyarapodott®.Kz a beosztásra váró cédulák számát
- a 28®860 uj beérkezés figyelembevételével - 136®333-ra csökkentette®
A Bekapcsolt Könyvtárak Központi Címjegyzékéit a bekapcsolt könyvtárak 
IG0O32 cédáiéval /illetve már beosztott mü további lelőhelyének feltün
tetésével/ gyarapították® Gyarapította továbbá a National Central 
Library 5*81? általa megállapított mü cédulájával* valamint 11®732 ke
resett* de meg nem talált mü ©imleiráaával| a könyv- és folyóirat-le
lőhelykutatás eredményeképen tehát összesen 17®569 cédulával® A Bekap
csolt Könyvtárak Központi Címjegyzékének eédulagyarapodása ezek ezerint 
összesen 27®60Í volt * vagyis 8®013-al kevesebb * mint az elmúlt évben.
Az Orosz Könyvek és Folyóiratok Központi Címjegyzéke tetemesen fejlő
dött a Külügyminisztérium részéről juttatott segély növekedése folytán® 
A cédulák jelenleg 34®088 műre* 2®297 folyőirat-cimre /61.074 szám/ és 
93 ujság-eimrs terjednek ki® Az orosz müveket kérő 1®637 megkeresésnek 
majdnem "60 százalékát sikerült elintézni® A katalógust augusztusban 
mikrofilmre vették fel a Library of Congrees-bön készülő Szláv Könyvek 
Címjegyzéke részére® ;

A Háború Alatt Megjelent Német Könyvek és Folyóiratok Központi 
Címjegyzéke® Befejezték és a bekapcsolt könyvtárak igyarapodásának cím
leírásaival naprakészen tartják a könyvek mozgathatóén összefűzött cé
dulakatalógusét® A folyóiratkatalógus befejezéséhez közeledik®

A Felnőtt-Oktatási Szakosztály. A könyvtár felnőtt-oktatási könyv- 
állománya az év folyamán 2®851 kötettel gyarapodott® A 16®225 kiköl
csönzött könyv az elmúlt évvel szemben 1®939 kötetes gyarapodást mutat®

A Brit Nemzeti Könyvközpont szolgálatait? ezidőszerint 351 könyvtár 
élvezi® A személyzeti létszám emeléséhez szükséges anyagi eszközök hiá
nya miatt a munkát úgyszólván kizárólag a bekapcsolt könyvtárak által
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felajánlott könyvek és folyóiratok havi jegyzékének készítésére kellett 
koncentrálni^ Így keveset lehetett tenni a National Central Library-ban 
összegyűlt anyag hozzáférhetSvététele terén és semmit sem nemzetközi 
vonatkozásban* A könyvtárak részéről rendelkezésre bocsátott anyag mennyi' 
sége továbbra is növekedett és 41*129 felajánlás került körözésre /ez azt 
jelentis hogy a felajánlások száma a múlt évvel szemben l3*?63-al emelke
dett/,, Énnek eredményeképen az anyaország és a Brit Államszövetség könyv
tárai között 22 o 6 4 $könyv és 41*820 folyóiratkötet, illetve rész került 
szétosztásra,, Ezenkívül több mint 40*000 kötetet osztottak szét a könyv
tárak közötto Ezek egy részét a Központ saját állományából juttatta, más 
részét a könyvtárak közvetlenül egymás között osztották szét, ami a szét
osztott tételek végösszegét 105*458-ra emelte* **

A könyvtár munkáját nagymértékben előmozdította az őfelsége állam- 
kincstára által 4*000 fonttal 31*250 fontra felemelt államsegély^ az 
egyéb segélyek és hozzájárulások összege együttesen 5*927 fontot tett ki*

A könyvtár a tengerentúli könyvtárosok érdeklődésének középpontjá
ban áll és számos könyvtártudományi iskola rendszeresen küld ide hallga- 
tócsoportokat a könyvtár tevékenységének közvetlen tanulmányozására*

Bármily eredményes is a National Central Library munkájának ez a 
mérlege, nincs helye az önelégültségnek, de annál több a munkánk javítá
sának* Nem szabad azonban szem elől téveszteni, hogy a könyvtárközi köl
csönzés munkájának több mint a fele a többi könyvtárra esik, és hogy a 
National Central Library központi szolgáltatásának gyorsasága és siker© 
is nagymértékben tőlük függ* Eredményeink fokozódását tehát csakis a 
könyvtárközi együttműködés gyorsaságának megjavításával érhetjük el, 
erre egyaránt szükség van a megkeresések továbbításában és a lelőhelye
ken történő munkafázisoknál*

» Aslib Proceedings, 1954. 2*sz* 129-130* lap.
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S Z E M L E

Demb & v sIca M,:
A LENGYEL BIBLIOGRÁFIAI INTÉZET A MÖYELŐDÉ3 ÉS A 

TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN

1928-ban a Nemzeti Könyvtár keretében szervezték meg a Bibliográ
fiai Intézetet, tehát 1954-ben lépett működésének második negyedszáza
dába* '

Az Intézet háborúélötti tevékenysége a Nyomtatványok Hivatalos Ki- 
matatása /Urzedowy Wykoz Drukőw/.tizénkét .évfolyamában találhat6 /az " 
1939-i évfolyam a háború következtében ninos befejezve/j ez a kiadvány 
volt a mai Przewodnik 3jblio«raficzny elődjs. Szélesebbkörü tevékeny
séget a Bibliográfiai Intézet azelőtt nem fejtett ki*

Az Intézet fejlődésének lehetőségei csak a Népi-Lengyelórszágban 
nyíltak meg, amennyiben itt a bibliográfiai munkának megtisztelő szerep 
jutott a szociális építésben* A bibliográfia most fontos tényezője a tu
domány szervezésének, motorja a nemzetgazdaság fejlődésének, eszköze a 
közművelődésnek és a néptömegek politikai felvilágosításának*

A Bibliográfiai Intézet munkája, mely azelőtt csak a kiadói tevé
kenység regisztrálására szorítkozott, most mind kifejezettebben arra 
irányul, hogy az olvasóközönség tömegeinek szükségleteit elégítse ki.

Abból a célból, hogy az általános könyvtáraknak segítségére legye
nek, 1949 óta bevezették a Przewodnik Bibliograficznv-ben a tizedes osz
tályozás jelzéseit és közölték a Biuletyn Instytutu-ban /1951® 3.kötet. 
5»sz./ ezen osztályozás rövidített táblázatait. 1951 óta katalóguslapo
kat kezdtek nyomtatni az általános és iskolai könyvtárak részére, egy
szerűsített leírással, tizedes jelzettel és a tárgyszó feltüntetésével.

Az 1954.év elején a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsá
gának plénuma által megtárgyalt irányvonalak keresztülviteléhez csatla
kozva a Bibliográfiai Intézet V 1. lesitette működési területét az olva
sóközönség szükségleteinek mogfejtően. Megkezdték ugyanis az annotált 
katalóguslapok nyomtatását a mai 1 'Keretterjesztő irodalom és szépiroda
lom részére* Az annotált katalógus lapok, melyeket körülbelül 4*300 
könyvtár részére küldtek széjjel, nemcsak a könyvtári katalógusok össze
állításinál tehetnek szolgálatot, de a különféle kartotékok" rendezésénél 
is. Előkészületben vsn agy útmutató a nyomtatott lapok felhasználására, 
melyet a Könyvtárak Központi Vezetőségével való megbeszélés -után kinyom
tatnak ' azéjjelküldenek e# könyvtárak részére* '

v‘ « *  4 «  «  «
müvekre vonatkozó annotációval kapcsolatban gondoltak 

arra ia, hogy a könyvtáraknak tájékoztató anyagot adnak a kiválóbb Írók
ról. Munkában vannak mar a klasszikus irák tömör életrajzai, melyeket • 
katalóguslapokon nyomtatnak ki* Ezeket a lapokat a Kartotékokban azok-
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aál a lapoknál helyesik el, melyeken az illető Írók munkái szerepeinek. 
Ezenkívül tervbe van véve egy album kiadása harmiaőegynéhány irőxól 
» arcképükkel és rövid életrajzukkal8 valamint alkotásaik jelleiaséslvela

Az' olvaséköasösség érdekeit szolgáló nagyobb szabású munkálatok meg
kezdése szükségessé tette a Bibliográfiai Intézet szervezeti kereteinek 
kiszélesítését és különleges, osztályok létesítését o Ilye® az A Maié Bib
liográfia Osztálya, mely az 1953«év végétől működik0.Itt készülnek a. 
nyomtatott lapok annotációi és itt végzik a munkálatokat as irodalomra 
vonatkoz 6 adatokra nézve. Mag kell ©műteni 9 hogy az Intézetnek már vas 
néhány kiadványa az ajánló bibliográfia kvrf. Ől. Ilyeaeks A párizsi 
kommün /1951/». A néni Lengyelország nyolc : /19J2/, Népszerű - földmű
velési kiskönyvtár- /1952A A-■Szovietanió A legközelebbi-hasonló
kiadvány lesz a ti2 éves-népi-Lengyelország iaJlSdésőről szőlő irodalom 
összeállítása.

Meg kell itt még említeni» hogy az Ajánló Bibliográfia Osztálya 
együttműködik a Könyvtárak Központi Vezetőségével a temelőszövetkeze
ti könyvtárak részére szóló mintskatalőgus összeállításában.

3C

Párhuzamosan a fönt említett munkákkal, tElyekiik célja, hogy az ol
vasóközönség részére megfelelő könyveket ajánlj a Bibliográfiai Intézet 
oly munkákkal is foglalkozik, melyeknek célja a tudomány fejlődésének 
előmozdítása. Az Intézet szerepe e tekintetben főleg abban állt, hogy 
központilag feldolgozza a bibliográfiai anyagot, melyet a különböző 
speciális bibliográfiai szakosztályok felhasználnak. A Fraewo&Blk Bib
it ograficzny /Nemzeti bibliográfia/ és a Bibi* •>; a fi a 7= awa r t o se i - , 
Czasoplsm /Folyóiratok Repertóriuma/, melyek ;•*’ egész ország irodalmi 
termelésének egészét regisztrálják, alapot képezlek arra, hogy a külön
bözői szakterületek és kérdések bibliográfiáját összegyüjtsék. Amikor 
Pedig régebbi kiadványokról van sző, nagy segítséget nyújt már ma az 
ötvenévl bibliográfia /1901-1950/ anyagának kartotékja. A kartoték je
lenleg az 1901-1920-ig terjedő évek tételeit tartalmazza betűrendben, 
különböző bibliográfiai források alapján /körülbelül iö^.OGO leírás/. 
Mivel a PrzewodnácBibllograflesuy- szerkesztőségének rendelkezésére áll 
az ürzedowy Wykaz Drukó-g betűrendes kartotékja 1939-ig és egy másik a 
Í;;?gawoőRÍk Bjbliograficzny háborúé löt ti anyagiból, Így minden nagyobb 
nehézség nélkül össze lehet gyűjteni a* anyagot a retrospektív biblio
gráfiához.

Ha a retrospektív bibliográfiáról beszélünk, jeleznünk kell, hogy 
a legközelebbi időben megjelenik a Przewodník Biblloarafiezny 1944-1947
évi kötete.

A  Bibliográfiai Intézet a mellett, hogy a szakbibliográfiái közpon
toknak a szükséges anyagot szolgáltatja, még módszertani segítséget is 
nyújt részükre© Ez a segítség vagy Írásbeli tanácsokból és véleményből 
áll, vagy szóbeli tanácsokból. Az Intézet ilyen mődszerü együttműködési
vel a kővetkező bibliográfiák készülnek: pedagógiai /Pedagógiai Intézet/ 
a felvilágosodás korának bölcselet© /PWN/, geológiai . /Földtan i Intézést/,
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katonai-történeti-' /MON/t Varaő bibliográfiája /Történelmi Muzoint/, 
Kopernifc bibliográfiája /Baranowaki H./, © lengyel dráma bibliográfiája 
/Simon X 0 /. - '

A bibliográfia szerkesztőinek munkáját ma már nagyon megkönnyíti @$» 
hogy bibliográfiai 'szabványokra támaszkodhatnak® Ezeket a Lengyel 8s&b- 
Tányügyi Biz ©ti aág Bibliográfia i-=K8nyy tár! Bizottsága készített® a Bib
liográfiai Intézet ggyüttmüködésévelo A bibliográfiai szabvány a kő
vetkezői Bibliográfiai címleírás a kurrens bibliográfiákbaai A folyótra-- 
tok elmének-rövidít éáe’i A-szaktermetek és agyas kérdések bibliográfiai" 
nak tipográfiai -előírásai ő Bibliográfiai betétek® Mind - a négy - ki ■ van. ■■mái' 
nyomtatva-és az Állami-Gazdasági Tervbizottság megerősítése után könyv
árust forgalomban kaphat 6lesz,, Azonban már most le kaphat ők a Leagy®! 
Szabványügyi Bizottság kiadványainak szétoszt osztályán /Warszawa, 
Stalíaa 7®/ az érdekelt Intézet Írásbeli megkeresése alapjára,,

A már létrehozott szabványok egyelőre rendezik a bibliográfia leg
fontosabb mai szükségleteit , d® kodifikálást kiváa a bibliográfiai mód
szer számos egyéb kérdése is0 A Bibliográfiai Intézet l$>J54®évi tervébe 
előirányozták a következő szabványok kidolgozásátA retrospektív biblio-
gráfiai címleírás f A rövidített bibliográfiai címleírás|'Az annótélt bibliográfiai címleírás /a tudományos bIbii©gráfiában/oA bibliográfiái munka módszerének szabványosításával szoros kapeso-
latban áll az egységes, szakszerű terminológia kialakításának ügye®

A Biuletya Inatytutu'utolsó"száma /4.kötet®5®az®/ közli a legfonto
sabb bibliográfiai kifejezések jegyzékét, © kellő meghatározásokkal és 
magyarázatokkal® Az Intézet ezt a kis szótárt vitaanyagnak tekinti, mely" 
re felhívja az összes érdekeltek figyelmét®

Fontos kérdés, mely sürgős megoldást kíván, országos bibliográfiai 
munkátérv kidolgozása® A tudományos kutatást szolgáló bibliográfiáról a 
az ajánló bibliográfiáról egyaránt sző van® Egyiket is, másikat is olyan 
tudományos intézményeknek kall kidolgozótok, melyek tevékenység® az ille
tő szakterületre esik® Ez a követelmény kifejezett irányelv® a Lengyel 
Egyesült Munkáspárt II®Kongresszusának® Ezért a Bibliográfiai Intézet, 
mely kezdetben egymaga foglalkozott az ajánló bibliográfiával, szükséges
nek tartja, hogy ebbe a munkába szakjellegű tudományos intézmények is be- 
lekapcsolódjanak® Például állítható itt a Tudományos-Technikai Dokumen
táció Központi Intézete, mely már több bibliográfiai összeállítást készí
tett a. dolgozó parasztok részére®

Az általános lengyel bibliográfia tervének kidolgozása különböző té
nyezők együttműködését kívánja, - Így a Lengyel Tudományos Akadémia, a 
központi hatóságok, a tudományos intézmények és könyvtárak együttműködé
sét® E tevékenység bevezető lépése a bibliográfiai munkák központi nyil
vántartása® akár intézmények, akár személyek végzik® Ezt a köz.peati nyil
vántartást a Bibliográfiai Intézet készíti a Lengyel Tudományos Akadémia 
Tudományos Bibliográfiai és Dokumentációs szervének együttműködésével®
A retrospektív nemzeti■bibliográfia első eredményeit az Intézet a 
Biulefcys 4®kötetének 2®számábaa adta közreo Valamivel előli b - a Bieletfö 
Jokötetének főszámában ° közreadta a jelenlegi szakbibliográfiák Jegyző-



két /mely a sokas erősített Komunikat 19 51* 13«számában jelent meg s 
előkészületben van újabb kiadása/* A lengyel tudományos könyvtárak ki- 
mutatása szakok szerint /Wykaz polskich blbliotek naukowych wedlug 
speejallaaeJi-Bluletyn IB 4oköto5*BZ*/ clmü cikk szolgált ama intézmé
nyek ki puha tolás ára. , melyek bibliográfiai állomások hálózatának szer
vezésére alkalmasak volnának,, 1 *

A bibliográfiai munkák egyszeri összeírása természetesen nem old
ja meg a kérdést* A nyilvántartásnak folyamatosnak kell lennie A Bib
liográfiai Intézet, mint amely az általános érdekekért dolgozik, kéri 
a bibliográfiák szerzőit, Jelentsék be a megkezdett munkák témáit* Az 
Intézet a maga részéről tájékoztatásnál' szolgál az összes érdekeltek
nek, vajon az illető téma-bibliográfiáját feldolgozta-e már valaki, 
s egyben - szükség esetén - módszertani segítséget is adó

A Bibliográfiai Intézet eddig tárgyalt munkái nem merítik ki an
nak egész.működését. A Bibliográfiai Intézet, mint a bibliográfiai mun
kák központja, a k ö n .  y v t u d o m á n y i  s z a k d  o k ú  m e n 
t a  ó i é n a k  i s  szerve* Ebben a szerepében az Intézet széleskörű 
tevékenységet fejt ki„ .Könyvtudományi k ö z p o n t i  könyvtára van, továbbá 
k é s z í t i  a könyvtudományi Irodalom k ö z p o n t i  katalógusát, a bibliográfi
ák bibliográfiáját és a könyvtudományi bibliográfiát* A retrospektív 
kartotékalakban k é s z ü l  alfabetikus és tárgyi beosztásban, a kurrens 
anyag pedig a közleményekben jelenik meg* /Nyomtatás alatt áS. az 1945/ 
46—i és 1949~i évfolyam, nyomtatásra kész az 195^/5 1-i és feldolgozás 
áteftt van az 1952/53-i évfolyam*

A k ü l f ö l d i  k ö n y v i e m e r e t i  i roda lom  d o k u m e n tá c ió ja  a P r z e g l a d  
P l  Imién n lc t w a  o K g ia z e e  /A K ö n yv rő l  S z ó l ó  Irod alom  Szemlíé j  e /  cimü k i -  
adványban t a l á l h a t ó  /1954 óta  e h e m i g r a f l k a i  m ó d s z e r r e l  s o k s z o r o s í t v a / ,  
mely a k é z i r a t o s  k a r t o t é k b a n  ö s s z e g y ű j t ö t t  v á l o g a t o t t  an yagot  a d ja *

■x

A B i b l i o g r á f i a i  I n t é z e t  t e k i n t e t t e l  az é l e t  külö nböző  szükségle
t e i r e ,  á l l a n d ó a n  k i s z é l e s í t i  munkásságának programmját* L á t j a ,  hogy 
még sok f e l a d a t  á l l  e l ő t t e ,  m e ly e k e t  sürgősen meg k e l l  oldani* A l e g 
fo n t o s a b b  éa t á r s a d a l m i l a g  l e g j e l e n t ő s e b b  f e l a d a t  a z  a j á n l ó  b i b l i o g r á 
f i a  f e j l e s z t é s e  a m o s ta n i n á l  s z é l e s e b b  alapokon* Az á l t a l á n o s  b i b l i o 
g r á f i a  k e r e t é b e n  gondoskodni  k e l l  a Przewodnik B i b l l o g r a f i e z n y  5 é ves  
ö s s z e f o g l a l ó  k ö t e t e i r ő l *  A b i b l i o g r á f i a  e l m é l e t e  é s  rendszerezése te
rén t e r v b e  van .véve a B i u l e t y n  13 t e m a t i k á j á n a k  k i s z é l e s í t é s e a a s z a b 
v á n y o s í t á s  munkáinak e%é l e s e b b - k e r e t e k b e n  v a l ó  v é g z é s e  és a b i b l i o g r á 
f i a  k é z i k ö n y v é n e k  k i d o l g o z á s a *

Eme t e r v e k n e k  k e r e s z t ü l v i t e l e  m e g f e l e l ő  f e l t é t e l e k e t  k í v á n  -  s z e 
m é l y z e t i t ,  p é n z ü g y i t  és m i n d e n e k e lő t t  h e l y i s é g e k e t  i l l e t ő l e g ,  mert 
-  mint i s m e r e t e s  -  a B i b l i o g r á f i a i  I n t é z e t  és  az e g é s z  Nemzeti  Könyvtár  
/ B i b l i o t é k a  Narodowa/, e t e k i n t e t b e n  egyeneaen k a t a s z t r o f á l i s  h e l y z e t b e n

Vaa<’ » B i b l i o t é k a r z , 1954* 4*sz* 9 8 - 1 0 0 * l a p .
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Darakor Juli:
AZ ÁLLAMI TASZIL KOIAROT KÖNYVTÁR

A Tolbuehin körút ll*alatt , az Oboriste éa Sipka utcák között agy 
klasszikus stílusban emelt, nagyszerű fehér épület emelkedik* Ez az 
Állami Taszil Kolarov Könyvtár, a Bolgár Népköztársaság nemzeti könyv
tára* Az Állami Taszil Kolarov Könyvtár épületével* szervezetével és 
sokoldalú tevékenységével a legnagyobb és legújabb szocialista tlpusu 
könyvtár nemcsak Bulgáriában, hanem az egész Balkán-félszigeten* A 
könyvtárat 1953 december 16-án Ruben Levi, a Tudományos Művészeti és 
Kulturális Bizottság elnöke nyitotta meg, * az ünnepélyes megnyitással 
egy 258 férőhelyes, pompás olvasőtermet bocsátottak a bolgár olvasók 
rendelkezésére* 1954-re irányozták elő a következő olvasótermek megnyit 
táaát: a marxizmus-leninizmus és a társadalmi és politikai irodalom 
szolgálatában álló, "Geörgl Dimitrov" olvasókabinet, a folyóiratolvasó, 
a tudományos dolgozók számára fenntartott külön ^olvasóterem, a zárt 
állományú müvek osztályának olvasóterme, a kézirat-, ősnyomtatvány- és 
ritkakönyv osztály olvasója, a térkép-, arckép, éa metszettár olvasója* 
Megnyílt a fotoosztdly és előkészületben van egy olyan különleges mikro
film-osztály megnyitása, amelynek az lesz a rendeltetése, hogy a megsem
misülésnek leginkább kitett könyvekről, időszaki kiadványokról éa törté
nelmi okmányokról készítsen felvételeket* A kölcsönző, a katalógusterem, 
a nagy olvasóterem és az étkező fűtése különleges hőmérsékletszabályozó 
berendezés utján történik, a világítást pedig valamennyi helyiségben 
fluoreszkáló fény biztosítja, úgyhogy az alkalmazottak és az olvasók 
esténként mesterséges nappali megvilágítás mellett dolgozhatnak* i

A könyvtár alapításától 1944 szeptember 9-ig, óé év alatt 220.67O 
kötet könyvet szereztek be, 1944 szeptember 9-« óta, a népi kormányzat 
9 esztendeje alatt pedig 189*432 kötet könyvet* "Szeptember kilencedik® 
fordulópont a Nemzeti Könyvtár történetében is* A párt és a kormány 
olyan feltételeket és olyan fejlődési távlatokat biztosítottak a Nemze
ti Könyvtárnak, aminőről 1944 szeptember 9-a előtt a legdusabb képzele
tű könyvtáros sem álmodhatott". Az Állami Taszil Kolarov Könyvtár ma a 
párt és a kormány gondoskodásának a - jóvoltából az. országos könyvtárügy 
legnagyobb tudományos módszertani központjaként szerepel, oly központ
ként, amely saját tapasztalatának és a többi könyvtár tapasztalatának 
általánosítása, valamint a szovjet tapasztalatok népszerűsítése és a 
könyvtári munkába való bevezetése utján segítséget nyújt a bolgár szo
cialista könyvtárügy felépítéséhez*

A könyvtár "Bolgár Történeti Okmánytár"-áben 320*000 okirat áll az 
olvasók rendelkezésére, ezek között á bolgár forradalmárok: R a k o v s s k i ,  
Botev, Levszki, Karavelov, stbo értékes irattárai* K in y o m ta t á sr a  készen



áll ©a Áprilisi Fölkelésre vonatkozó dokumentumgyűjtemény, Nem ©sekély 
értékünk a “Keleti Osztály®.török levéltári iratai, amelyeknek száma
100,000 okmány és 5,000 kézirat, A "Vaszil Levszki és társai a török 
bíróság előtt® ©ima kötet kiadásával az ásástól? munkatársai sokban 
hozzá járultáik,. ahhoz, hogy a Levszki-pSrt tanulmányozásra hozzáférhető
vé tegyék, A zenei osztály közel 8,500 zenemüvet őriz,

A kéziratok, régi és ritka nyomtatványok osztály© mintegy 8,850 
régi nyomtatványt őriz /l80é~tól 1878-ig/, Itt van a felszabadulás 
előtti napilapokból és folyóiratokbél összeállított legnagyobb gyűjte
mény, köztük az elaő bolgár napilap, a "Bölg&rszki Őrei®,

A kéziratok között, amelyeknek a száma mintegy 1,200, igen értéke
sek is akadnak? "Borisz eér azinodiktja® a XIII,századbólj "Puaeao pap 
illusztrált gyűjteménye® a XVIII.századból! a.Balassié Hilandarszki»féle 
"Bolgár-azláv történet®,„.első másolata, ©melyet Szofrónij Vraosansski 
készített j Neofit Rilazkl első bolgár értelmező, szótára, .stb, Az osz
tály elkészítette és rövidesen sajtó alá bocsátja ®A bolgár újjászüle
tés irodalmának bibliográfiáját®, A könyvtár ritka-könyvei között van
nak a 2£YX, é® a XVII, századból., aztán Oerosn, Marin Drinov, Hajdan 
Gerov é®.mások kéziratos könyvei, A könyvtárban, megvan Idriszi 1153~ből 
származó hirea "Geográfiáw«j«* amely a* egész világon mindössze néhány 
példányban található, _ %

Az olvasóterem férőhelyeinek száma szakadatlanul nő, Mig 1949-ben 
10 volt, addig ma 258,© köXesöazők száma pedig 1614-ről Xl».8l8-ra emel- 
kadéttá a helybeaolvásóké 15®102-r51 111,015-re, A kiadott könyvek és 
időszaki kiadványok száma 12,2Q2-ről 365,923-ra növekedett. Az Állami 
Vaszil Kolarov Könyvtár munkájának megjavítása végett olvasói értekez
leteket, rendez,. Az 195^ ”1953 év folyamán a könyvtár megjavította tájé
koztató éa bibliográfiai tevékenységét, A könyvtári szolgálatnak ez az 
uj formája jellemző vonása a szocialista könyvtárnak, A tájékoztató éa 
bibliográfiai osztály ajánló bibliográfiai irodalmi szemléi, röplapjai, 
önképzést támogató segédanyagai, tárgyköri kartotékjai, ténybeli tájé
koztatói segítik az uj olvasót az önművelésben és a tudományos kutató
munkában, 1953-ban külön bibliográfiai osztály éa külön könyvtártudo
mányi módszertani osztály.

Az 1951-ben megnyílt könyvtárközi kölesönzőazolgálst utján az Álla
mi Kolarov Könyvtár az ország valamennyi tudományon dolgozójának rendel
kezésére áll, A könyvtár olvasói tudományos dolgozók, közéleti azemélyi- 
«égak, művészek és Írók, egyetemi hallgatók, munkások és mások, 1954 fo
lyamán a könyvtári dolgozókra főkép az a feladat hárult, hogy minél több 
munkást, élmunkást, ujitőt, stb, vonjanak be a könyvtár olvasóinak soraiba,

Az a levél, amelyet Völko Gserveakov elvtárs a könyvtár megnyitásá
nak és alapításának 75°évfordulója alkalmából a könyvtári .dolgozókhoz 
intézett, vezérfonalul szolgál az egész könyvtári kollektíva számára.
Ez utóbbi arra törekszik, hogy megérdemelje azt a nagy gondoskodást, 
amelyet a párt és a kormány az Állami Kolarov Könyvtár iránt tanúsít, 
a annyira "töteéleteaitae munkáját, hogy mindinkább meggyorsuljon az igaz 
és szép könyv szakadatlan áradása a könyvtárból az olvasóhoz és az olva
sótól a könyvtárhoz", ,„c. . _. __ ,» Csitaliste, 1954, jan, 24-25, lap.
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