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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®
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