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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.


