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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-



10

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*


