
- 33 -

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.
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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? .
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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® .
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