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az Országos Széchényi Könyvtár
é#

a Magyar Szovjet Társaság Könyvtártudományi Szakosztálya

i .  év folyna 5* szám M ju s

Hoizsaétra !S.:
A DPLS0SÓ U ’JtiaÁa OláTASASÁftAK MÁmTPÁfik

A Kraaaaopressftaftasfci fcerfltletbén, a városa*álon Kút Kis szobában 
van elhelyezve a 28. avubvi könyvtár* A könyvtár kezeiében úseíhefc ét? gyá- 
*ok vámsak. Az olvasók k9s"4i öofc sí fiatal müukáte és így a könyvtár tor- 
stéasoteeon a^gy f i g y e l a i t  fa r é it  a d o lg á é  ifjú ság olvasásáttak r?án y ltá~  
3&v<su

Még I?é7-b«a Kiválasztott az olvasók tösi2£Ób*l,a könyvtár egy eső- 
port f i a t a l  dolgozót, külön ny i Ív ints r t áa W ?tétto  öfcet és részükre kü
lön fehérazinü olvasójegyet állított Ki*

Az ifjúmunkások gyakran ííit K k.» Jandregónyoket é» is» akartak más 
könyvet olvasni* A könyvtár célul tűzte ki, begy fölkelti a fiatal olva- 
©ék érdeklődését a társadalomtudományi, természettudományi *5a műszaki 
irodalom iránt, magismerteti ókét az orosz klasszikus irodalommal, a 
ffetáliá-dijav Írók műveivel, és mert közülük soknak csak 4-5 osztályos 
képzettségük volt, elhatározta, hogy hozzásegíti ókét ahhoz, hogy búira* 
kozzanak az oett iskolákba vagy tochalkviuokbo*

A fiatal torna lökkel való beszélgetésbe! kiderült, hogy nagyrészük 
ólig ismeri a klasszikus én szovjet irodalom legjobb müveit, .semmi jár
tasságuk nincs a népszerű tudományos és társadalompolitikai irodalomban*
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A könyvtárosok úgy kezdték munkájukat, hogy az olvasókat hozzá- 
szoktatták az ifjúságnak szánt bibliográfiai segédeszközök használatá
hoz /Peszteina B* olvasókalauza% "Az orosz szépirodalom klasszikusai" , 
Saleszszkaja L0 és Zlaszszkij M* olvasékalauza "Orosz szovjet irodalcm'S 
"Beszélgetések" társadalom-politikai, természettudományi, földrajzi 
könyvekről stb*/»

A fiatal dolgozók lassan megszokták az ajánló jegyzékek használat- 
tót és elfogadták a könyvtárosok segítségét a könyvek kiválasztásánál* 
Megértették, hogy a könyvtár minden lehetőséget megad nekik a sokirányú 
olvasáshoz, kulturális színvonaluk és szakmai képzettségük emeléséhez*
A fiatal olvasók érdeklődési köre évről-évre fejlődött jhazánkról, 
országunk legkiválóbb embereiről, a békeharcról, természettudományi 
kérdésekről szóló könyveket, műszaki irodalmat kezdtek olvasni* A 
fistel. dolgozók nagy érdeklődéssel tanulmányozzák a szovjet nép nagy 
vezéréinek, Leninnek és Sztálinnak az életrajzát*

Az 1950/51-ea tanév elején a dolgozó ifjúság többsége már esti 
iskola vagy technikum tanulója lett* A fiatal termelők *£Ív®&©& .közük 
gondolataikat az elolvasott könyvről a könyvtárossal, meghallgatják an- 
nak tanácsát, már maguk választanak könyvet a katalógusból vagy biblio
gráfiából*

Ilyen Jő Eredményeket ért el az a kis könyvtár, mert céltudatosan 
dolgozik a fiatal olvasókkal, gondosan irányítja olvasásukat*

Az oltasás egyéni irányítása szempontjából szükség van az olvasók 
érdeklődésének és igényeinek ismeretére* Az érdeklődés tanulmányozása 
szerves kapcsolatban van az olvasók mindennapi kiszolgálás val» A köl
csönző dolgozói az olvasók igényeit a beszélgetések folyamán tanulmá
nyozták, a személyi lapra tett feljegyzések alapján elemezték olvasmá
nyaikat*

Az olvasóknak kikölcsönzött könyvekről az analitikus füzet ad szá
mot* Vegyük például Zsoltikov fiatal lakatos füzetet* A füzet végén a 
könyvtáros következő megjegyzését találjuk;

*1948 óta Jár könyvtárunkba* Olvasója a műszaki könyvtárnak 
is* 1950-ben beiratkozott a fiatal dolgozók iskolájának 5°osztá
lyába* Mindössze kéthetenként egyszer látogatja a könyvtárat*Élén
ken érdeklődik a természettudományi irodalom /csillagászat/ és a 
történelmi regények iránt* Az olvasóval együtt átnéztük a biblio
gráfiákat és öss átállítottuk sr.c: természettudományi olvasmányok 
tervéto Mikor a terv szerinti könyveket elolvasta, kérésére kiegé
szítő olvasótervet állítottunk össze, főleg csillagászati müvekből# 
Érdeklődik a népszerű technikai irodalom iránt, egyedül válasz ki 
könyveket az előkészített könyvek dobozából* Figyeli a rádió tájé
koztatását az uj könyvekről* Látogatja az olvasótermet, rendszere
sen olvassa "A Műszaki Ifjúság", "A Tudás Erő" c* folyóiratokat«"
A füzetbe beírják az olvasóval folytatott legérdekesebb beszélgeté

sek rövid tartalmát is, véleményét az elolvasott könyvekről, ezenkívül 
a füzethez vannak csatolva a könyvtár által az olvasóval együtt össze-
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állított olvasőtervek*
Ilyen analitikus füzet vezetése segíti m könyvtárost a fiatal 

dolgozó olvasásának jobb irányitáaábaa*
Ebben az analitikus füzetben azonban még sok hiányosság van; Az 

olvasó viszonyát az elolvasott könyvhöz általános szólamokkal jellem
zik, ninoa följegyezve egy-egy könyvkérelem megtagadása, nincs mindig 
tisztázva, mi vezérelte az olvasót a könyv kiválasztásánál*

A fiatal termelők olvasásának egyéni irányításánál a könyvtáros
nak segítenek az ajánló bibliográfiák*

A könyvtárosok, ha uj jegyzékeket kapnak, mindenekelőtt kijelö
lik bennük azol át a könyveket, amelyek a könyvtárban megvannak* Azután 
a termelési értekezleten megvitatják, hogyan kell felhasználni egy-egy 
jegyzéket az egyéni olvasótervek összeállításánál, milyen olvasónak 
kell azokat ajánlani, stb* \

A bibliográfiákkal való propagandamunka eredményei kitűnnek az ol
vasók nyilatkozataiból* Mit ir például Proakin Oleg:

“Nagyon jó, hogy a könyvtár bibliográfiák felhasználásával se
gít a fiatal olvasóknak a jó könyvek kiválogatásában* Először “Az 
orosz szépirodalom klasszikusai” jegyzékkel ismerkedtem meg, s_ez 
megmutatta nekem, hogy milyen fogyatékosán ismerem ezt az irodal
mat . Most állandóan más bibliográfiák segítségét veszem igénybe, 
hogy kiválaszthassam a marxizmus-leninlzmus klasszikusai müveit, 
a szpvjot Írók: Gorkij, Szimonov, Tihonov,, legjobb alkotásait.11
1950, végétől a könyvtár a fiatalsággal való munkánál a Szovjet

unió Állami Lenin Könyvtára által kiadott nyomtatott olvasóterveket 
használja föl /"Segítség az olvasónak” , Olvasótervek/* A fiatal olvasók 
között "A Szovjetunió a békeherc élén? és “Milyennek kell lenni a 
azovjet-embernek” témáról szőlő olvasőtervek örvendenek a legnagyobb 
népszerűségnek* .

A 28-as számú könyvtár kölcsönzőjében a fiatal termelőkkel való. 
munka fő módszere a fesztelen beszélgetés* Ilyen beszélgetéseket gyak
ran folytatnak a könyvkiállitáaokon és katalógusoknál*

A könyvtár dolgozói gondosan és figyelmesen foglalkoznak fiatal 
olvasóikkal, minden erejüket megfeszítik, hogy segítsenek a legjobb 
könyvek kiválogatásánál* A könyvtárosok jól ismerik az olvasók érdeklő
dési körét és igényeit, alaposan tanulmányozzák a bibliográfiai segéd
eszközöket és maguk la sokat olvasnak*

Naponta gondosan készülnek fel a köles önzésre! elemzik előző na
pi munkájukat, kiválogatják a legjobb könyveket, átvizsgálják a vitri
neket és kiegészítik az aktuális kérdések uj irodalmával* .

« Bibliotékái?9, I95I0 2*sz* 40—41*iap



UTASÍTÁS
IFJÚSÁGI ÉS GYKRMSIBröRYYTÁR0S2TÁLY FELÁLLÍTÁSÁRA MINDEN KÖNYVTÁRBAN.

1950. 1 alias 7.
/A Német Demokratikus Köztársaság Minisztériumi Lapja. 17. az./

Főfoglalkozású könyvtárosok által vezetett könyvtárak számára alá
irt kf'talezgttaégeks

f»lelő gyermek- /6 évestől 12 éves koriig/ illetve ̂ ifjúsági 
/13 éves körtől/ könyvállomány kiépítés®. Könyvjegyzékek kiauá- 
*a gyermekek számára.
A felnőttekétől különválasztott gyermek- és ifjúsági kölcsönzés.• •

gyermek- ás ifjúsági olvasóhelyiségek, i l l e t ő l e g  megfelelő 
helyiségek /vagy időszakonként a felnőttek olvasőssobájánek/ a 
gyermekek és az ifjúság rendelkezésére bocsátása.
Rendszeres felolvasások, viták, szakkörök és olvasói megbeszélé
sek tartása.
ií;; toos együttműködés a könyvtárak és az ifjúsági szervezetek 
között.
A mellékfoglalkozásként vezetett könyvtárak számára előirt köte

lezettségek!
la szükségesnek mutatkozik, külön kölcsönzési órák a gyermekek és 
• a ifjúság részére.
Olvasó- és vitaérák tartása.
A* iskoláskort még el asm ért gyermekeknek alkalmas könyvek /képe9’ 
könyvek/ felvétele a könyvállományba.
Amennyiben jól kiépített iskolai könyvtár áll rendelkezésre, a 
gyermek- és Ifjúsági könyvállomány kiépítése a községi könyvtárak
ban nem elsőrendű fontosságú.

/Dódén Kanss &  Német Demokratikus Köztársaság könyvtárügyére vonat
kozó törvények,rendelőtök, irányelvek és utasítások./ 

Dér Bihliotfcekor, 1954. 17/18,sz* J01.lap*
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Szerebrjaköve A* ~ Piofeeva E.:

HOGYAN PROPAGÁLJUK a SZttL, *31Y UNí&T BáKliTATO MÜVEKET1?

A Komazomol Xlloülésazaka határozatot hozott a "Leain-uttörőszer- 
vezet munkajárói*c Ez a határozat hangsúlyozta, hogy a gyermeknevelés- 
Bek elsősorban a szovjet haza iránti szeretet, a szocialista patriotiz
mus kifejlesztésére kell irányulniao Gorkij-város Szverdlovszki kerüle
tének Lenin Könyvtára tisztában van azzal, hogy a gyermekekben és a ser
dülő ifjúságban a szovjet haza és a szülőhely iránti forró szeretet fel- 
ébresztésének és ápolásának egyik leghatékonyabb eszköze a szülőhelyre 
vonatkozó irodalom., Ezért nagy igyekezettel terjeszti a Gorkij-városről 
szőlő müveket a fist®! olyasők között* A Lenin Könyvtár ezt a propagan- 
daaiuakát a gorkiJi Területi Könyvtár helyismereti osztályával a tájgyUj- 
tetőényi és különféle múzeumokkal, m kirándulást szervező bizottsággal 
és más intézményekkel együtt végzi*

Már 1952-ben készített a könyvtár arra vonatkozó munkatervet, hogy 
az ifjú olvasókat megismertesse a szülőhelyükre vonatkozó legjelentéke
nyebb müvekkel* Ezt a munkát folyamatosan és következetesen kell végez
ni, A könyvtár 1953 februárjában olvasóaakétot rendezett erről a témá
ról? "A szocialista Gorkij-város"* Az ankétot kőnyvkiállitás kisérte, s 
kiállítás anyaga a kővetkező tárgykörökre oszlott? "Városunk szocialis
ta ipara", "A Zsdaaov Vörös Szormovo üzem", "A Molotov Autógyár",
"Gorkij város hires emberei"*

Az ankéton a gyermekek igen érdekes és tartalmas felszólalásokkal 
szerepeltek.* A VII*osztályos Tanja Manülova pl* arról a nagy változás
ról beszélt, amelyen Gorkij-véros a szovjet hatalom megszületése óta 
keresztülment, megemlékezett a szovjet rendszerben keletkezett »j válla
latokról és felsorolta azokat az uj kerületeket, amelyekkel a város a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom óta gyarapodott*

"Szép az élet és élni’Jó", = ezzel a Maj^kovszkiJ-idézettel fejez
te be.előadását*

Nina Egorova VII* osztályos növendék a városról irt saját költemé
nyét olvasta fel*

Az olvasóinkét szép eredménnyel Járt? nagyon megnőtt az érdeklő
dés a városról szőlő könyvek iránt* /1953-ban 3906 olyan müvet kölcsön
zött ki a könyvtár, amely a várost és vidékét ismerteti/*

1954-ben még jobban kiszélesedett a helyismereti irodalom propagan
dája* A könyvtár elhatározta, hogy elvasőankétot rendez erről a témáról?



"Városunk nagy szülöttei". Az ankétre komolyan felkészültünké Ajánló- 
Jegyzékeket állítottunk össze ilyen elmekkel? "Gorkij-város múltja^ "Vá~ 
rosunk híres enberei*. Az ifjú olvasók nagy érdeklődéssel forgatták ®ze- 
két az ajánló jegyzékeket8 mert segítséget nyújtottak nekik a helyisme- 
réti irodaién kiválasztásában.

A "Szeresd és ismerd meg szülővárosodat88 eimü könyvkiállitás is 
élénk érdeklődést váltott ki az olvasókból. A kiállítás termének homlok- 
falán ez a mondat volt olvasható? "Városunk és vidékünk tanulmányozása 
lehetővé teszi számunkra* hogy gyönyörű hazánkat 8 országunk dicső múlt
ját és szép jelenét alaposabban megismerjük és a szocialista épitő mun
ka hatalmas eredményeit jobban értékeljük."

A kiállításon ezek a feliratok jelezték a kiállított könyvek témá
it? "GorkiJ-város történelmi múlt ja",, "Városunk korszakalkotó jelene",, 
"Városunk híres szülöttei”. A kiállításon láthattunk Gorkij müveket a 
Volgáról, Gorkij-városról.és lakosairól szóló könyveket* valamint Minis
ről* Kullbinrőlp Őzverdlovről* Gorkijról,, Neszterevről,, Cskalovről és 
más híres nizsnij-novgorodi^-/ születésű hazafiakról szóló megemlékezése
ket iSo

A kiállításon ki voltak függesztve K0 Makovszkijs "Minin felhívása 
a nizsniJ-novgorodiakhoz" eimü festményének reprodukciójáé a városról, 
készült több fényképfelvétel és a város hírességeinek portréi iSo

Fényképeket is állította^ ki a régi Nizsnij-Novgorodról és a modern 
Gorkijrólg hogy jobban érzékeltessék azt a hatalmas változástp amelyen 
a város a szovjet hatalom évei‘alatt átmentő

Beszédek is hangzottak el a kiállításon a város megismerésének je
lentőségéről és>a kiállított könyvekrőlo

Miután a fiatal olvasók megismerkedtek a "Gorkij-város múltja ás je 
lene" téma irodalmával* kirándulást tettek a városbaUo A kiránduló cso
port vezetője megmutatta a gyermekeknek a történelmi emlékműveket„ sőt 
a szovjet hatalom éveiben keletkezett uj városrészeket is0 Útközben be
szélt a könyvtáros azokról a könyvekről8 amelyek segítségével a fiatal 
olvasók bővíthetik a kirándulás alkalmával szerzett ismereteiket.

. Az irodalmi anyag minél alaposabb'feldolgozása céljából társasjáté
kot la  rendezett és igen szép sikerrel. A gyermekek gondosan felkészül
tek,, sok könyvet elolvastak„sőt? megjegyzéseket is fűztek hozzájuk* még 
pedig Írásban. A játék folyamán feltett kérdések összeállításában részt- 
vett a kirándulást intéző bizottság módszertani dolgozóba? E. ö« Petrova
iSo

Néhány kérdést példaképen ismertetünk?
Mi a neve városunknak* mi éta nevezik igy és milyen alkalomból kap

ta ezt a nevet?
Kik azok a nizsnij-novgorodi születésű közéleti szereplők,, felta

lálók és tudósok,, akiket a könyvekből megismertek?
17 ‘ ~Gór kij-vároet a forradalom előtt Nizsnij-NovgorodMaak feivtáko /Ford
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Mit tudtok a voltai hadiflottáról, mikor és milyen célból azervsz- 
ték ezt ®a|g?

Kiket ábrázolnak várcr-cnk szobrai?
Xorstányférfiáink és a fárt közismert vezetői közül kik éltek és

dolgoztak városunkban?
Ajátékverosny a város legtapasztaltabb táj kutat ója, N. G* ■ r-i

ág a kirándulást intéző bizottság módszert® i dolgozója, S« D# P-atro?,̂  
Jelenlétébe* folyt lo. Igen élénk, és érdekes volt, mert -i tanulók ‘/lord 
elolvasták az ajánlott könyveket és jól felkészültek* A legjobb válasza* 
kért jutalmat kaptak.

Befejezésül K. G. Sirkész beszélt a gyermekeknek szülővárosok meg
ismerésének Jelentőségéről éa buzdította őket, hogy továbbra is olvassák 
a bely ismeréti ir odaImat*

Később a könyvtár a "Vidékünk híres * ;-lBb se i™ olmU olvas óankétre 
kezdett • lökés* á̂ Xnl* A tanulók számáré ugyan<r.-. : n tóméról korábban meg
rendezett kttayvkiállltás igen Jól alkjait* A kiállítás homlokfelirata 
Sztálinnak .egy bires mondata volt; "a taiíuciü-' történet® sok'olyan 
bátor férfit 'ismer, aki lo tudta rombolni a régit éa helyébe újat tudott 
építeni mindet akadály ellenére**

A kiállított könyvek között ~cserepeltok ® Kozma Minisről, Knlibin- 
r81, aízanij-novgorodi híres utazókról megjelent müvek, valamint 
DobrólJubevr"51, Szve.rdlovról, Gorkijról, Cskalovról és a Szovjetunió 
innen származó hőseiről szóló könyvek* A kiállítás falait a felsoroltak
arcképei diszitatték*

?ol iái: beszédek és könyvismertető előadások io* A könyvtároe oly 
módos is igyekezett felkelteni 02 olvasók érdeklődését, hogy sok olyan 
kérdést adott fel, amelyekre csak e kiállított könyvekben lehetett fe
leletet találniuk*

Amikor a könyvtáros A* SjiigomkiJ*. "Gorkij-város nevezetes helyei* 
e* könyvét ajánlotta, igy szólt; "Városunkban sok olyan hely van, amely 
Gorkij életével és működésével kapcsolatban állt* Ü'.ry-e gyakran elhalad
tok az oparr é-s a balettszínház mellett? Tudjátok-e, hogy ss az épület 
1905-böa, Gorkij közreműködésével, jött létre? építésének az volt a. cél
ja, hogy a szegény emberek olcsó áron hallgathassanak itt hangversenye 
két* Gorkij Kezdeményezésére Hizanij-Novgorod városa fenyőfákat állított 
fel a dolgozók gyermekei számára s azok értékes ajándékokat is kaptak 
ez alkalommal. Írről a fenyőfáról és az ajándékokról sokat megtudtok, 
ha elolvassátok A. Szigorszklj könyvét*

*

A kiállítás hónapjában J20 könyvet kölcsönzött ki a könyvtár*
Az elolvasott könyvek tartalmának minél alaposabb e Isa j át£ ■4*#ára 

kirándulást rendezett a könyvtár a tájgyüjteményi múzeumban, ahol a gyét 
mekek értékes anyagot találtak a város nagy szülötteire vonatkozóan* 
Meglátogatták J* M. Szverdlov és Kasirin házikóját is* A kirándulókat 
^* G. Sirkssz kalauzolta* Beszélt a nlzsnij-novgorodi hirsa emberekről 
és.ajánlotta a fiatal olvasóknak, hogy a látottakat és hallottakat ©gé»



szítsák ki idevonatkozó könyvek olvasásával®
&z olvaaőankét október 31-én zajlott le s igen jól sikerült, mivel 

áss előkészítő munkákat terv szerint hajtották végre® 1 1 személy szere
pelt* fi néhány diafilmet is bemutattak /Kulibinröl, Gorkijról stb./.TÖbb 
tanuló verseket olvasott fel Gorkijról /az Íróról és a városról/ s 
Cskdtcvról. Befejezésül K, G« Sirkesz összegezte az elhangzottakat, ki
emelte a legsikerültebb felszólalásokat, s arra intette a gyermekeket, 
hogy na elégedjenek meg az elért eredménnyel, hanem folytassák a hely- 
ismereti irodalom tanulmányozását.

Az ankét nagy'érdeklődést váltott ki a gyermekekből szülővárosuk 
iránt. Azóta egyre több helyismereti könyvet vesznek kölcsön az ifjú 
olvadóké

A könyvtárnak, mint Gorklj-város más könyvtárainak is, komoly ne
hézségei is vannak: a helyismereti munkában. Ezek közül legnagyobb, hogy 
igen csekély a városról szóló gyermekirodalom. Gorkíj-város fiatal ol
vasóinak találkozóján különösen erről esett sok szó. Ezen a találkozón 
Alja lenkcvszk®ja VII. osztályos tanuló a következő szavakat intézte 
Gorkij«-vároa irőihozs “Miért nem irtok szülővárosunkról és nevezetes 
embereinkről? Vajon kevés történelmi jelentőségű név fűződik városunk
hoz? Azokról a hires emberekről sincsenek könyveink, akikről utcáinkét 
elneveztük. Amikor a ILonin Könyvtár által rendezett "Városunk nagy szü
löttei” cí&U ankétra e felszólalásomra készültem, igen éreztem ennek ez 
irodalomnak a hiányát. Kérlek benneteket, Írjatok számunkra könyveket 
városunkról én dicső férfiéiról. Ezt a kérésünket adjátok át a Szovjet
unió valamennyi gyermekkőnyv Írójának.”

Hornéi jük., hogy a szovjet írók teljesíteni fogják a fiatal olvasók 
kérését és sok érdekes könyvet írnak nagy hazánkról.

- Bibliotekar8, 1955* 4oez. 34-36.lap.
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A BIBLIOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ MÖNKA FELADATAI. SZERVEZETE ÉS
MÓDSZERTANA

Valamennyi könyvtár bibliográfiai tájékoztató munkájának az a 
feladata,, hogy segítse a dolgozóknak a marxizmus-leninizmus szellemé
ben való nevelését , támogassa a széles néptömegeknek a művelődésre való 
törekvését és bibliográfiai felvilágosítással és a tényádatokra vonat
kozó kérdések megválaszolásával megkönnyítse a szakmai és tudományos 
munkáto A sikeres szakmai és tudományos munkának,, valamint a gyakorlati 
tevékenységnek, önképzésnek komoly támogatói azok az irodalmi források, 
amelyekből megtudhatjuk, hogy egyik vagy másik kérdésről eddig mit Ír
tak* Magától értetődik, hogy épen a könyvtárak, illetve a könyvtárosok 
és a bibliográfusok azok, akiket az olvasók felkeresnek, mégpedig nem- 
nemcsak bibliográfiai, hanem tényadatokra vonatkozó kérdésekkel is« A 
bibliográfiai tájékoztatás fogalma alá azok a kérdések tartoznak, amelye 
beö az olvasó valamely könyv, illetve folyóiratcikk stbo cimét kéri va
lamely témához /pélöáuls milyen kiadványok jelentek meg az utóbbi idő
ben Kínáról, milyen irodalom jelent meg az Egységes Földmüvesszövatkeze- 
tek alapszabályairól, milyen irodalom található a könyvtárban a München 
előtti köztársaság ifjú értelmiségének életéről, stbo/. A tényből! fel
világosítások /adatközlések,gazdasági és kulturális életünk valamennyi 
területére és az emberi ismeretek minden vonatkozására kiterjedhetnek, 
s az olvasók ilyenekkel is a könyvtárak tájékoztató bibliográfiai szol
gálatához fordulnak* /Ilyen kérdések például a neves személyiségek élet
rajzi adataira vonatkozó érdeklődések, az állami díjjal kitüntetett sze
mélyek neve, a kiadott könyvek száma, stbo/

A bibliográfiai.tájékoztató szolgálat feladata tehát az, hogy az 
olvasónak segítséget nyújtson a különböző ismeretágak, a technika és a 
művészet területéről származó legfontosabb és legértékesebb irodalom ki
választásánál^ támogatnia kell a lakosságot - mind a vállalatokat, üze
meket és intézeteket^ mind pedig az egyes olvasókat - munkájuk ellátásá
ban és önképzésükben Nyilvánvaló, hogy legelsősorban a könyvtár biblio
gráfiai tájékoztató osztályát köti össze igen szoros kapcsolat a helyi 
lakosság életével. Éppen ezért mind a tárgyi, szakmai, mind az eszmei
politikai helyesség szempontjából a bibliográfiái tájékoztató osztályok 
dolgozóinak munkája a legigényesebb és a legfelelősségteljesebb* Az ma
gától értetődő, hogy minél szükebb profilú valamely könyvtár, annál szak 
szerübb kérdések várhatók, mert a szakkönyvtárakat nemcsak az olvasó,
hanem egyéb olyan könyvtárak is fel. fogják keresnie amelyek önerejükből nem fogják tudni megválaszolni a szorosan vett szakjellegű kérdéseket*
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Tegyük most szemügyre azt a kó:f#éat, hegyen szervezik a biblio
gráfiai tájékoztató szolgálatot és x a o ty o k  munkájának tS formáié I g e a  
fontos feladat Más1 © szolgálat következetes propagálása ia<> könyv
táraknak mi iád© a hozzáf érhető eszközzel fal kall hívniok a lakosság 
figyelmét arra, hogy a könyvtár bibliográfiai tájékoztató osztálya 
ténykérdésekben, de főleg bibliográfiai vonatkozásban felvilág©sitá- 
sokat nyújt* Íz a propaganda történhetik hirdetmények utján, Mégpedig 
nem ősapán a könyvtár nyilvános helyiségeiben, hanem főleg könyvtáron 
kívüli nyilvános és kulturális helyiségekben° könyvtár bibliográfiai 
tájékoztató szolgálatára vonatkozó közlést - plakátok és röpcédulák 
formájában - meg kell küldeni az egyes intézeteknek, hivataloknak és 
különféle szerveknek is azzal a kéréssel, hogy erről dolgozóikat tá
jékoztassák, a plakátokat nyilvános helyen fügesszék ki, stb«

• A k ö z m ű v e l ő d é s i  könyvtárakban folyó bibliográfiai 
tájékoztató munka szokásos formája természetesen elsősorban

a szóbelileg vagy Írásban előterjesztett kérdések megválaszolása, 
továbbá

mind a könyvtárak által készített, mind pedig a nagyobb közműve
lődési, illetve tudományos könyvtárak által közreadott gyarapodási 
jegyzékek népszerűsítése és főleg

a nemzeti bibliográfiák és az sjánlő bibliográfiák legszélesebb 
körű propagálása és felhasználásao

A közművel&dés1 könyvtárakban folyó bibliográfiai tájékoztató 
munka kollektív formájához tartozik a könyvismertetők rendezése, 
amelyeken a könyvtár olvasóit megismertetik az újonnan megjelent köny
vekkel, valamely témakörhöz tartozó uj irodalommal, stb«

A m a g a s a b b  t í p u s a  könyvtárak bibliográfiai tá
jékoztató osztályainak tevékenysége az dább következő három főirányban 
és részlegben alakul kis

a bibliográfiai felvilágosításban,
a figyelőszolgálatban
és a bibliográfiák szerkesztésében
A felvilágosítás munkacsoportja segíti a könyvtár olvasóit a 

katalógusok és a bibliográfiai segédeszközök használatában, megvála
szolja az olvasók bibliográfiai és ténykérdéseit* A figyelőszolgálat 
feladata az, hogy saját kezdeményezéséből értesítse a hivatalok, tudo
mányos intézetek, üzemek, stfe„ szakmai és tudományos dolgozóit a könyv* 
tár által beszerzett uj bel- és külföldi irodalomról* A könyvtárak bib
liográfiai tájékoztató szolgálatának ez a részlege természetesen meg
kívánja, hogy a könyvtár nyilvántartást vezessen a szakemberekről és' 
tudósokról, akik igénfbevéozik a könyvtár szolgálatait,, Olyan nyilván
tartást kell vezetni, amely rögzíti a könyvtár most említett olvasói
nak egyéni szakmai szükségleteit és érdeklődését,, A bibliográfiai tá
jékoztató osztály bibliográfiai csoportjának viszont ak a feladata,hogy 
bibliográfiai jegyzékeket állítson öasze, amelyekkel megválaszolják & 
könyvtár használóinak nagyobb kérdéseit5 ez a csoport dolgozza ki te-
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vábbá a tervszerint készülő bibliográfiákat is* bibliográfiái' támpon
tokat nyújt a könyvtár által rendezett nagyobb kiállítás ©tehess o

A könyvtárba érkező bibliográfiai kérdéseket néhány főcsoportba 
oszthatjuk® Az első csoportba tartassak ások a kérdések* hogy vala»
Mely 0 az olyasé által bib li ©gráf iailag Ismert aü ma gyászé a könyvtár
ban® Az ilyen kérdések nagyrészét aránylag könnyen meg leket válaszai- 
ni a könyvtár betűrendes katalógusénak segítségével® Nehezebb a vá
lasz a nagykönyv tárak, katalógusai Aapján* ha az olvasó nem. tudja egé
szen pontosan megmondani a szerzó nevét * Illetve a rendszóto Nehezebb 
főleg akkor* ha az olvasó számára megbízhatőan össze kell állítani 
azoknak a müveknek a jegyzékéte amelyek egy témára vonatkozólag a 
könyvtárban megvannak0 Igen'sok függ itt a tájékoztató osztály bib
liográfusának szinvonalátjólo Különösen felelősségteljes feladat a 
megbízható tájékoztatás abban-az esetben* ha a kérdés úgy hangzik! 
mit Írtak eddig egyik vagy másik témáról £a könyvtár állományától, 
fUggetlenülüSbben az esetben az általános és szakbibliográfiákhoz 
kell fordulnio Igen nagy segítséget Jelent az ehhez hasonló kérdések 
gyors megválaszolásához a bibliográfiai tájékoztató osztály segéd- 
könyvtárának jó felszereléseB valamint az s lehetőség* hogy valamely 
tudományág területén igénybevehetjük a szaktanáosadók segítségét®
Ha a bibliográfiai tájékoztató szolgálat aegédköayvtára jól «1 van 
látva nyomtatott és sokszorosított katalóguscédulákkal* lehetővé vé
lik annak a közlése is* hogy egyik vagy másik könyv megvan-e vala
mely más könyvtár állcmányébaffio Egyes esetekben a különlegesebb és 
terjedelmesebb kérdések megválaszolását elintézés végett szaktanács- 
adóknak adják ki* illetve egy magasabb tipusu szakkönyvtárhoz Juttat
ják el* különösen* ha Jogos a remény* hogy a kérést jobban el tudják 
intéznie Mindenesetre azonban értesíteni kell az olvasót arról* hogyan 
éa mikor kap választ kérdésér®®

A bibliográfiai tájékoztató szolgálat szempontjából nagyon fon
tos kérdés magának a kérdésnek az átvétele® Itt elsősorban az alábbi 
körülményeket kell felvennünk az űrlapra* amelyen a kérdést rögzítjük! 
a kérdés pontos szövege* milyen fajtájú irodalmat /tudományos* isme-. 
retterjesztö* stbó/ kell a tájékoztatásnak felölelnie* milyen időszak
ból kell a szükséges témához irodalmat szerezni* mi m célja az érdek
lődésnek* iái h % olvasó foglalkozása és általános* illetve szakmai 
képzettsége* milyen idegen nyelven Írott irodalomra kell kitérJeszked- 
ttl* Ha a kérdés felvétele nem teljes vagy pontatlan* nagyon nehézzé 
válik* esetleg meg is hiusul az olvasó kérésének gyors és érdembe!! 
megválaszolása®

Vizsgáljuk még meg* hogy milyen követelményeket támasztanak a 
bibliográfiai tájékoztató szolgálatnál dolgozó bibliográfus személyé
vel szemben® A tájékoztató szolgálat dolgozójának nemcsak a könyvtáros 
általános jő tulajdonságaival kell rendelkeznie* hanem különösen szé
les áttekintéssel kell birnia aanateísss irodaiamnak a területén* amely 
a könyvtár állományának legnagyobb részét képezi0 Tökéletesen kell 
ismerni® termesastoson a bibliográfiákat és a kézikönyveket* amelyek 
megkönnyítik a bibliográfiai tájékoztató munkát® Magától értetődik az a 

' rlmény is* hogy tökéletesen ismerje a bibliográfiai munka módszer-
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tanáto
A bibliográfiai tájékoztató szolgálat kiépítésénél és működéséi

nél igen nagy figyelmet kell fordítani arra*, hogy a tájékoztató mun- 
kához szükséges segédkönyvtár jól fel legyen szere Ive« A könyvtárban 
legyenek meg az általános lexikonok,, szaklexikonok# általános és 
szakbibliográfiák# bibliográfiai folyóiratoké az alapvető kézikönyvek 
a tudomány valamennyi területéről# de különösen a könyvtár profiljáéi
nak megfelelő területről # a fontos "rejtett" bibliográfiákat tartalma
zó müvek és folyóiratok# a szótárak és nyelvi segédkönyvek# egyéb ké- 
zikönyvek és segédeszközöké Ha már teljesen nyilvánvaló# hogy a segéd- 
könyvtárnak tartalmaznia kell a marxizmus-leninizmue klasszikusainak 
alapvető müveit és a hozzájuk tartozó snutatőkato Igen értékes segéd
eszközök továbbá a könyvek és folyóiratcikkek bibliográfiai katalógusai* 
valamint az egyes kérdésekre vonatkozó témakatalőgueoko

Nem kétséges# hogy ha a bibliográfiai tájékoztató szolgálatot jól 
szervezik meg# jól ellátják a'szükséges segédeszközökkel és ha kiváló
an képzett# az olvasóknak mindenkor segíteni kész bibliográfusokat 
irányítanak ide# az igy felépített bibliográfiai tájékoztató szolgálat 
jelentős segítséget fog nyújtani a tervfeladatok teljes, késéhez és né
pünk önképzéséhez0

« Kaihovna# l?54o 7°sz0 199~2Qlc»lap0



Groniowska Barbara - Gutry Maria;
k GYERMEKKÖNYVTÁRT. MUNKA NÉHÁNY KÉRDÉSE 

/Versenypályázatok, történelmi naptárjai olvasók oktatása.,/

Versenypályázatok

\gy rmekkönyvtárban a munkav<?rs ny a többi között kifejezésre Jut 
a verseny pályásatokban is; ki tud aVban, jobban,, szebben olvasni ,ki tudja az anyagot hibátlanabbal kiválogatni ki tud szebben illusztráld , stbo

A gyermekek számára a versenypályázatok érdekes foglalkozást je
lentenek* Ugyanakkor segítik a könyvtárost;

1/ akönyv, szerző vagy valamely kérdés propagálásában„
2/ az olvasó könyvből merített ismereteinek ellenőrzésében*
A pályázatok egy bizonyos fajta gyakorlati foglalkozást jelentenek* Ez a foglalkozás
a/ tanítja a gyermekeket a szépirodalmi és népszerű tudományos könyvek hozzáértő használatárab/ hozzászoktatja a katalógus igénybevételéhez,c/ rávezeti a tájékoztató jellegű könyvek /segédkönyvek/ használatára d/ megtanít a könyvek értékelésére,©/ tökéletesíti a gyermekeknek az anyaggyűjtésben való jártasságét
A pályázatok több fajtáját különböztetjük meg*
1/ Az első típushoz azok a versenypályázatok tartoznak, amelyek az olvasókat m e g h a t á r o z o t t  t é m á r a  vonatkozó anyag gyüj tésére szólítják fel; plo a fiatalabb gyermekek az albumba ragasztott képek kiegészítésére.kikeresik az idevágó verseket a könyvekből és folyóiratokból* Ez alkalomból megtanulják a tartalont jegyzék használatát*
A nagyobbak nehezebb feladatokat kapnak; részleteket kell közölni- ök a könyvekből, plo a gyermekek hősiességéről és életéről a Szovjetunióban* A szövegek kikeresése több könyv átnézését teszi szükségessé*
A legidősebb olvasók összeállítják az olyan tudományos, szépirodaí mi könyvek és folyóiratcikkek jegyzékét, amelyek plo a munkaversenyről, az Októberi Forradalomról, stbo szólnak* Ezúton témakatalógusok jönnek 

létreo
Az összeállított tételeknél a gyermekek feltüntetik a forrásokat,
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ahonnét ez ismerete!!: >-t merítették /szerző, cim, lapszám/, megtanulnak Jegyzetelni, idézeteket közölnie
2/ A versenypályázat második típusát jelentik a különféle kérdések, melyek a k ö n y v e k  i s í n e r e t é n a k  e l l e n ő r z é s ér e szolgálnak* Pl*
a/ Milyen könyvet illusztrálnak a közölt képek?b/ Ki irta a mellékelt verset?c/ Milyen könyvekből valók a közölt szemelvények?d/ Ki tette mag a térképen berajzolt utat?e/ Melyik könyvből vagyok?/egy előre elkészített bábu vagy rajz/.
f/ Lengyelország milyen tájáról Jöttem? /bábu/-g/ Ki ez, mit csinált életében? /kifüggesztett arcképek/*
A kérdéseket tetszésszerint szaporíthatjuk*
A versenypályázat felveheti a könyvek elmeihez és a szerzők nevéhez kapcsolódó képrejtvények, keresztrejtvények, szótegrejtvények formáját,
3/ A pályázatok harmadik típusa azt célozza, hogy a gyermekekkel megkedveltesse a n é p s z e r ű  t u d o m á n y o s  k ö n y v e k e t  . s e g é d k ö n y v e k e t  . a t l a s z o k a t  . Íme, példák 

az efajta pályázatokra?
a/ felszólítás arra, hogy közöljék a tavaszi virágokra vonatkozó ismereteiket, vagy közöljék az északsarki expedíciókat, ahogyan azok idő rendben következtek,
b/ felhívás arra, hogy rajzolják le az útleírások hőseinek útját,/A versenypályázat célja a résztvevőket rávenni a földrajzi atlasz használatára/,
A pályázat résztvevői által készített térképeket beragasztjuk a könyvekbe, ami megkönnyíti a gyermekek számára azok olvasását,
c/ Felhívással fordulunk az olvasókhoz, hogy készítsék el egy bábelőadás vagy újévi megemlékezés díszleteinek tarvét a könyvekben foglalt Útmutatások szerint,
A versenypályázatok részei az olvasók oktatásának, amely teljes mér tékben majd a könyvtári leckéken érvényesül.

Történelmi naptár
Ez az évfordulók minden hónapra szóló naptára. Olyan korán kell elkészíteni, hogy a hónap első napján már rendelkezésünkre álljon.
Minden évfordulót külön kartonra jegyzünk fel /pl, március 8 - Nemzetközi Nőnap/, B karton alatt egy másik, ugyanilyen nagyságú kartont 

helyezünk el, amelyen részletesen felsoroljuk a könyvtárban e témára 
vonatkozóan található brosúrákat, könyveket, cikkeket. /Pl. azokat, .amelyek történelmünk kiváló nőalakjairól szólnak* a nők életéről a S*ovJ«t- unlóban, a nők életéről egyéb országokban, etb»/
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Hogy a elvisz ókkal ellátott kartonokat szembetűnővé tegyük, negfé™ 
lelő illusztrációkkal díszítjük őket* A kartonokat a naptár szétszedé- 
sa után katalógusanyagként használjuk fel.

A történelmi naptár a könyvtáros r--járnám tökéletes útmutatást ad 
« r a  nézve, hogy milyen könyveket kell ott hónapra-asz évfordulók™
kall kapcsolatban előkészítenie, minden karton pedig egyúttal jegyzéke 
aá abbén az időszakban időszerű könyveknek* Megkönnyíti az iskolai műn™ 
kával kapcsolatos szükségletek önálló kielégítését és ösztönzi az olva™ 
sókat e körbe vágó ismereteik bővítésére*

Az olvasók oktatása

Az olvasók oktatása /könyvtári oktatás/ tula jdor.képen már a gyér™ 
mek első látogatása alkalmával megkezdődik* Ilyenkor abból áll* hogy az 
olvasót megtanítjuk a szabadpoi--rendszer használatára, ismertetjük a 
könyvek elrendezését a polcokon* De a könyvtáros ezt a  munkát itt még 
«sak alkalmilag vc.jtgi és C 3 a k  oly .mértékben, hogy kielégítse az olvasó 
mindennapos szükségleteit és megkönnyítse számára a könyvtár használa™ 
tét* Az igazi oktatás viszont a könyvtárostól megkívánja, hogy munkáját 
8 téren tervbe foglalja és azt következetesen végrehajtsa*

Az olvasók tervszerű oktatásának célja, hogy megtanítsa őket a ka™ 
talőgusok, a tájékoztató források és a népszerű tudományos könyvek he
lyes használatára* A népi Lengyelországban az olvasóképzést felvették 
az iskolai tantervekbe *

Az oktatás három láncszemét különböztetjük meg:
1/ bevezető tanulmányi kirándulás a könyvtárba,
2/ könyvtári gyakorlati foglalkozások,
3/ könyvtári leckék*
1/ A bevezető tsnulmán?/i kirándulás célja: 
a/ megmutatni a gyermekeknek az utat a könyvtárba,
b/ felbátorítani őket a könyvtár használatára azzal, hogy ismertet

jük velük a szabályzatot, a nyitvatartási időt, az előírásokat és a 
könyvtár életét*

c/ megismertetni a könyvek elrendezését a polcokon és azok kiválasz
tását szabadpolc-rendszsr esetében és szabadpolc™rendszer hiányában,

d/ megismertetni a szakcsoportok vagy kor szerint szétbontott cso
portok tartalmát, amelyekre a könyvállományt felosztották* 

e/ megismertetni a katalógusokat.
Megjegyzés: A kirándulás során jellemezhetjük a könyvállomány egyes 

©söpörtjait, a gyermekeknek egész rövid, jól megválasztott szemelvénye
ket olvasva fel a könyvekből*

A népszerű tudományos könyvek szakcsoportjában a könyvek elrendező™ 
sít csak az V* osztálytól kezdve magyarázzuk meg a gyermekeknek, közben 
felhívjuk figyelmüket a szótárakra, naptárakra és segédkönyvekre*
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A kirándulás megszervezésére fordított munka a könyvtárost sok 
egyéni felvilágosítástól mentesíti, de nem mentesíti teljesen.. Mindig 
lesznek majd olvasók, akik nem vettek részt a tanulmányi kiránduláson®

2/ A könyvtári gyakorlati foglalkozás céllá g
e/ az olvasóval közelebbről megismertetni a könyvtári katalóguso

kat, megmagyarázni e. katalóguscédula elemeinek, tehát a szerzőnek, a 
Óimnak, e jelzetnek, esetleg a megjelenési adatoknak Jelentőségét,

b/ kalauzolás a könj'.katalógustól a könyvig®
A II® és III® osztályos gyermekek megismertetése a ki tálógurokkái 

osak a korcsoportok szerint szerkesztett, könnyen érthető katalógusok 
illeg isme rés éré korlátozódik® Megbeszéljük velük á katalóguscédulát, fi
gyelmüket csupán a cimre, a szerző vezeték- és utónevére, valamint a 
Jelzetre hívjuk fel® Megmutatjuk nekik az utat a katalóguscédulától a 
könyvig a jelzeten keresztül /a hely megjelölése által/® Megtanulják a 
szerző nevének és a könyv címén k helyes leírását, felhívjuk figyelmü
ket a borit ófedélre, illusztrációkra, tartalomjegyzékre®

A gyakorlati foglalkozás alőtt, de már a gyermekekkel való kapcso
lat létesítése után, megmagyarázzuk a legegyszerűbb kis katalógusok cé
duláinak alkotóelemeit és elmondjuk, milyen a cédulák elrendezesse a ka
talógusban®

Megjeryzés? A gyakorlat megkezdése előtt elő kall készíteni egy be
mutató katalóguscédulát, amelynek felülete legalább ló-szorosa a nemzet
közi katalóguscédula méretének® Ezt úgy kell elhelyezni, hogy a gyakor
lati fog isik ozás összes résztvevői jól láthassák®

Maga a gyakorlati foglalkozás annak az ellenőrzésére szolgál, hogy 
a gyermekek megjegyezték-e azt a magyarázatot, amely a gyakorlatot meg
előzte®

A gyakorlati foglalkozás lebonyolítása;
A gyűrneketonok olvasható írással /nagy rajzolt betűkkel/ kitöltött 

kartonokat osztunk szót® A kartonokra kiírjuk a könyv cimát, a szerző 
vezeték- és utónevét® Minden karton más itönyvre vonatkozik® A könyveket 
úgy kell megválasztani, hogy azok közül mindegyik u«Í3 katalógusba tar
tozzék® A gyakorlat idejére szükség esetén a nagyobb katalógusokat né
hány kisebbre lehet felosztani® A gyakorló cédulával /kartonnal/ együtt 
a gyermek valódi katalógust lg... > ...* ® A katalógusban mosta Iái ja a kere
sett könyvet és azt a jelzmt segítségével megleli a polcon. Azután a 
könyvet elhozza, átnézi és abból kiválaszt agy rövid érdvkés ' részletet, 
hogy est később a csendes fogléluv’ás után felolvassa® Mielőtt megkez
dené e felolvasást,, meg kell neveznie a szerzőt /vezetók- és utónevet/, 
valamint e könyv óimét® Ha a gyakorlatokba;, a kösy~ikr.t végfala Ige s* vJ 
lasztcrttak ki, a gyermekek értesülnek arról, hogy e könyv-sárban egy 
szerzőtől több könyv i„, van® A ló. r.aztálye* gyermekek könyvekre vonat
kozó ismereteit azáltal gyarapítjuk, hegy megtárgyaljuk velük a magja- 
lonési adotoks-t /impi*».'jsz«ai/, c terjedelműt, a tartalomjegyzéket®.

A gyermekeknek azt a csoportját megtanítjak tájékozódni a tártál t
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felől Is a könyv átnézése, az Illusztrációk megtekintés*, a tart.-..1.- 
J'»ílték vagy fejezetek elmeinek elolvasása utján, Azonkívül magic/aui- 
Jáfc, hogyan kell használni a nagyobb katalógusokat,

3/ A könyvtári leckék a gyakorlati foglalkozások magasabb fokát
jelentik.

Céljuk*
1/ az olvasók megismertetése a katalógusok valamennyi típusával#
2/ a könyv szerkezetének megtárgyalása,
3/ a népszerű tudományos könyvek közelebbi megismerése.

Ezeket a leckéket a gyermekekkel az osztálytól kezdve tartja!;*
Az V, osztályban e. könyvről szerzett ismereteket kibővítetik azzal 

hogy megtárgyaljuk az eíS'szftés az utóhangot, a mottót* as ajánlást, 
az alcímet, továbbá a tárgymutatót, valamint a lábjegyzeteket,

A magyarázatok után következik a gyakorlat, A gyermekek cédulákat 
kapnak, amelyek szövege olyan, hogy csendes foglalkozásra alkalmasak 
legyenek. Az anyag összegyűjtésekor a gyermekektől meg kell tudnunk 
sorban a könyv felépítésének valamennyi alkotóelemét /az előző osztá
lyokban megismerteket és a magyarázatok során megismételteket is/, 
rá kell mutatnunk arra, hogy ezek a könyvre vonatkozó ismeretek forrá
sául szolgálnak, ugyanakkor .pedig tájékoztatást nyújtanak a könyv tar
talmáról, anélkül, hogy az egész könyvet el kellene olvasni, A gyakor
lat egyszerű, a gyermekeket érdeklő, A könyvtárostól viszont megköve
teljük* 1 / a könyvek igen gondos kiválasztását úgy, hogy a gyermekek 
ne torlódjanak a katalógusoknál, 2/ a gyakorló kartonok /cédulák/ hoz 
értő megszövegezését, 3/ tájékoztatást arról, hány csoport számára el 
gondok a. katalógusok, 4/ a csoportok számúnak meghatározását, 5/ 0 
kartonok sorrendjének megállapítását a feleletek elolvasásakor /az 
anyag összegyü jtésekor/o

A VI, osztályos gyermekek számára /néha már as V, osztályosokiÚ1 
is/ a gyakorlatot kitővitjük egy további magyarázattal. Ez arra ver.át
kozik, hogyan kell használni a tájékoztató jellegű munkákat /segéd 
könyveket/ és az idegen szavak szótáráto

A témafeldolgozásról szóló,könyvtári lecke .

Célja*
1/ A probléma kidolgozása,
2/ a források, sokró 'ősegének bemutatása, amelyekből a probléma 

kidolgozásához szükséges anyag meríthető,
3/ a gyermekek megtanítása arra, hogyan gyűjtsék össze a könyvök

ből a nekik szükséges tudnivalókat, anélkül, hogy a könyvet elejétől 
végig elolvasnák,

A gyakorlati foglalkozás az előbbiekben leírtakhoz hasonlóan

© 
ta
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megy végbe, d® feladata máe» a kiválasztott probléma köré Összponto
sul és azt különböző oldalakról világítja mag*

A könyvtári lecke lehet csoportos munka is* Tekintettel a kata
lógusok /fiókok é3 dobozok/ korlátozott számára, a csoportokat 2-4 
gyermekből állítjuk össze* A csoport a kapott témán közösen dolgozik, 
de a munkát úgy osztják el, hogy a csoportban minden gyermek pontosan 
meghatározott feladatot kap, s ezt önállóan dolgozza ki,

A gyermekektől az anyagot a csendes foglalkozás befejezése után 
és abban a sorrendben gyűjtsük össze, amelyet a kartonok Számozása mu
tat, A gyakorlati foglalkozás megtanít arra, hogy a problémát több 
részre válik és Így kidolgozásához különféle könyvek segítsége szüksé
ges,

A könyvtári lecke harmadik formája, amelyet a legidősebb és elő
zetesen jól kiképzett olvasóknál alkalmazunk, meghatározott' témával 
kapcsolatos könyvek jegyzékének összeállítására tanít a könyvtár ren
delkezésére álló valamennyi katalógusa segítségéveié Ez a fiatalságot 
megtanítja a különféle tipusu könyvekből /népszerű tudományos könyvek, 
kézikönyvek, segédkönyvek, regények, költemények/ származó anyag össze
gyűjtésére, Az az olvasó, aki végigmegy ez olvasók oktatásának vala
mennyi fokozatán, megtanulja a könyvvel való önálló munkát,

* Korespcndeacyjny kurs blbliotekarski, 15*skrypt,
50-36,lap.
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A KÖNYVTÁRI TEOimiIwt IgSIHUMA

Az OSzSsSzK Művelődésügyi Miairrtériuma Népművelési Főigazgató
ságénak könyvtári osztályához és a "Bibiioteksr•" szerkesztőségéhez 
számtalan könyvtáros fordáit azzal a-kéréssel, hogy magyarázzák áss “A 
könyvtári technika minimuma" egyes tételeit*

Jelenleg a könyvtárak a "Miniava." két utolér kiadását használják: 
a hatodikat /1*?52/ és a li« teái két /1953/* A k',.itto között ni arc lé nyűgös 
különbség®

Készük a könyvtárosok kérdéseit 4s adjunk. vaJUí'írt rájuk.
K é r d t Hogyan térjünk át egyetlen leltári sápié használatára# ha 

a könyvtárban külön naplát vezettünk a különböző osztályok 
állományának leltározására?

Tálasa: A "Minimum előírja, hogy egy la ltárnapié foglalja össze u 
könyvtár egész állományát, ugyanakkor azonban azt ajánlja, hogy 3 já
rási Se városi könyvtárak külön leltározzák: a vándorrészleg éa a gyer
mekosztály állományát.

Ily mádon özekben a könyvtárakban a kölcsönző Se az olvasóterem 
állományának nyilyéniartását kell egyesíteni* Alapul annak az osztály
nak a leltárkönyve szolgál, amelynek nagyobb a k9 nyvállomány a, száz ál- 
tálában a kölcsönzőé. Fontos, hogy a közös leltárkönyvet helyesen ve- 
sessék, és rendesen kezeljék. Minden uj. gyarapodást már ebbe kall be je
gyezni, nem várva meg az átlel tár ozás befejoséaét.

A különböző osztályok állományának ujraleltározása azután törté
nik, hogy revideálták a régi napié alapján; az egyes állományok átlel- 
torzásárél külön jegyzőkönyvet kell kiállítani.

Kérdés: Hogyan történik az előfizetéses kiadványok csoportos nyil- 
• - vántartása?

'Tálasa »Előfizetéséé kiadványokat jegyzőkönyv alapján tartunk ayil 
vdn." A -jegyzőkönyv adatait a "csoportos leltárkönyv" első részébe je
gyezzük ha a következő szöveggel: "Előfizetéses könyvek az ....éVrs."
A Jegyzőkönyveket az előfizetéses kiadványok beérkezésének mértékétől 
függően kell összeállítani, de legalább negyedévenként egyszer.

Kérdést Hogyan tartsuk nyilván a hírlapokat?
TálaszS A hírlapokat a "Minimum" Jö.pontjának megfelelően a folyó
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irat- és Mrlapfüzetben tartjuk ayillája /Neé/*
A hírlapok egyes számainak. a beérkezését a z e  célra szolgáló kar- 

tótékcédulákon lehet nyilvántartani /W03~a vagy 5-b/, Elégséges akár 
a füzetes, akér a céduláé nyilvántartás*

Kérdés? Hogyan tartják nyilván a brosúrákat?
Tálasa? A brosúra , mint nyilvántartási egység nem szerepel a "Mi

nimum1* 6o és 7<> kiadásában* A nyomtatott kiadványok minden egyes példá
nya könyvtári nyilvántartási egysége függetlenül terjedelmétől vagy 
értékétől*

i *
A korábban "Az alkalmi brosúrák nyilvántartó füzetébe" bejegyzett 

brosúrákból azokat, amelyek nem avultak el, lassanként>át kell vezetni 
® leltári naplóba* Az újonnan vásárolt brosúrákat leltározni kell mind
járt a beszerzéskor*

A tömegagitáeiós irodalmat, melyet különböző politikai és gazda
sági kampányokkal, a nemzetközi helyzettel kapcsolatban adnak ki, ami
kor elavulnak, törölni kell, megfelelő törlési jegyzéket készítve a 
"Minimum" 31-34 pontjának megfelelően*

Kérdés? Hová kell bejegyezni a könyvtári feldolgozás és a kötés 
értékét, a könyv szállításával kapcsolatos költségekéit

Tálasz? A könyv és a kötés értékét abban az esetben kell feltün
tetni a leltári naplóban és a "Csoportos leltárkönyvében, ha a könyv
tár már kötve kapja a könyvet a 'kollektort ól /függetlenül attól, hogy 
kiadói vagy kollektor! kötésben*/

Ha a vásárlás /a leltározás/ után kötteti be a könyvtár a könyve
ket, a kötés értékét nem Írjuk be a leltári naplóba, de nyilvántartjuk 
mint adminisztratív kiadásokat*

A postai és Szállítási költségeket, a kollektortól vett könyv 
könyvtári feldolgozásának értékét, mint adminisztratív kiadásokat tart
juk nyilván és a leltári naplóban nem tüntetjük fel*

Kérdés; Hogyan tartjuk nyilván a térképeket, kottákat, atlaszokat, 
plakátokat, portrékat?

Tálasa? A közművelődési könyvtárakban az atlaszokat és kottákat 
úgy leltározzák, mint a könyveket, a portrékat, a plakátokat és térké
peket, mint a könyvtár anyagleltárába tartozó leltári tárgyakat*

Kér<hé»g Hány évig kell a könyvtárakban megőrizni a hírlapokat?
Tálasaf Az újságok megőrzésének idejéről "Az elavult éa felesle

ges irodalom törlése a közművelődési könyvtárakban" cimü határozat in
tézkedik, melyet az OSzSzSzK Minisztertanács mellett működő volt Nép
művelés! Bizottság hozott /195®«TIII*14./* Ebben a következő intézke
dések vannak? . ...

a/ A váfosi és járási könyvtárakban a hirlapévfolyamokat három 
évig, a községi és gyermekkönyvtárakba két évig kell megőrizni*

b/ A járási könyvtárakban meg kell őrizni a Járási lap egy pél-



iéayát minden évrólo
©/ A járási és városi könyvtárakban a Pravda és a területi lap 

évfolyamalt&öt évig kall megőrizni. Ha a könyvtár körülményei mageng®- 
síik /van helyiség és berendezés/,, hosszabb idő® át is mag lehat tarta
ni ezeket a hírlapokato

Kégdést Az u j "Minimum® szériát a szépirodalmat @sak betűretadbea 
kell felállítani. így vae~e ezt

Tálas1, g A ® M í a i m s z e r i n t  a szépirodalmi müveket a tudományos 
könyvektől külöae betűrendbe® állítják félő A továbbiakban azonban a 
könyvtár tökéletesítheti ezt a fáállitágt a kővetkező ©söpörtök sze<= 
rint tagolva a szépirodalmat % orosz irodalom /szovjet és forradalom 
előtti/,, á Szovjetunió népeinek irodalma,, a aépi demokráciák irodalma,, 
egyéb külföldi irodáim. ,

. Kérdéag Miért..maradtak ki a "Miaisum® éo és 70 kiadásából a 
■ . marxizmus-leaiaizams klassziksa müvei betűrend! Jel®

meghatározására vonatkozó utasítások?
Télasza Azért maradtak el0 mert sokkal részletesebben szerepel^ 

aek Xo Bp Havkina "Betűrend! jelek táblázata® ©p müve legutóbbi kiadás 
sáaak. utószavában*.

Kérdéss Ha az olvasó egy napos belül kétszer vagy többször fordul
meg az olvasóteremben„ minden egyes látogatását külön~külön 
számba kellős venni? Számba kellős venni az olyan olvasó 
látogatását„ aki ;egy könyvet sem vett ki„ hanem a saját 
könyvét használtai) vagy az asztalokon elhelyezett hírlapom 
kát és folyóiratokat?

Tálasz8 Az olvasó minden látogatását külön kell számítani0 függet- 
lenül attólp hogy egy napon belül hányszor kereste fel a könyvtáratp 
Ha az olvaaő nem vett ki könyvet„ hanem a sajátját használta„ vagy az 
asztalokon .lévő újságokat és folyóiratokat látogatását számba kell
vennie

Kérdés8 Hogyan kell számba venni az enciklopédiák,, kézikönyveké
szótárak kiadását a községi könyvtárakbanB ahol nincsenek 
külön olvasótermek?

JalasjyL Az enciklopédiákat9 kézikönyveket0 szótárakat és más zaf 
(,.ferenpe könyveket az olyan könyv tárakban 0ah pl nincsenek olvasótérnek* 
gá;-.«?öá|vt4y helyiségében adják ki használatra^-a kiadást feljegyzik a 
tőrzsiapóicon és a szokásos módon veszik szám&®.<» -

Kérdés8 Számba kallóé venni kurrens újság ée folyóiratszámok ki
adását az olvasóknak?

Táláéigs Kurrens folyóirat és újságszámok kiadását az olvasóknak 
ftigts.ms ölyai| könyvtárakban nem .kell^áúáába .ysÁái*- ahol nincsenek ktt- 
lén olvasótermek és ahol a kurrens újság és folyóiratszámok a kölcsön
ző asztalán fekszenek /idő a "Minimum® 790pontját/.

Kérdés8 Milyen rendezvényeket káli azámbavenai a napló 40részében,
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a "Módszertani munka" c* szakaszban*
Válasz? A '"M&lszertaní munká*-nál a következő rendezvényüket kell 

számba ▼enni? ^nzultációk, gyakorlatok, szemináriumok, tanfolyamok, 
módszertani értekezletek, módszertani munkatársak kiszállásai helyszí
ni gyakorlati segítségnyújtás céljából*

Kérdés? Hol tartjuk nyilván s könyvtárközi és postai kölcsönzés 
utján kölcsönadott könyveket?

Válasz? A könyvtárközi kölcsönzés keretében más könyvtárakból ka- 
pott könyv kikölcsönzését a közös könyvtári naplóban kell nyilvántarts 
ni* Ugyanitt kell számba venni a postai kölcsönzéseket«

A könyvtárközi kölcsönzésben a saját állományból más könyvtárnak 
kikölcsönzött könyveket külön füzetben kell nyilvántartani*

Kérdés? Ha a gyermekkönyvtár a gyermekeden kívül bizonyos felnőtt 
olvas öcs©portot is kiszolgál /tanítók, uttörővezetők, 
könyvtárosok, stb*/, hol kell számba venni azokat az ol
vasókat a gyermekkönyvtár naplójában?

Válasz? A gyermekkönyvtár felnőtt olvasóit a 10 "egyéb" rovatban 
kell számbevenni*

Kérdés ? Alá kellős Íratni a gyermekkönyvtár 1«~4 osztályos olvasói 
val a személyi lapot a könyv átvételekor?

Válasz? Az alsó osztályos tanulók aláírásának nincs jogi érvénye, 
de fegyelmezheti az olvasót, nevelő hatást gyakorolhat rá* A könyvtár
nak meg kell ragadnia ezt a lehetőséget* Csak az első osztályok lehet
nek kivételek*

Kérdés? Hány évig kell megőrizni a könyvtárnak a személyi lapok*.t
Válasz? A "Minimum" nem határozsa*meg a személyi lapok megőrzésé- 

nők időtartamát* Kívánatos, hogy minden évben kiválasszanak néhány ti
pikus személyi lapot állandó megőrzésre* Ezek igen fontosak lehetnek 
az olvasók érdeklődésének és kérésének tanulmányozására*

Kérdés? A könyvtár mikor vegye számba a könyvkézbesitő munkáját 
és hol őrizze az általa kiszolgált olvasók kölcsönző fü
zetét /vagy a személyi lapjait/?

Válasz? A könyvkézbesitő munkáját közvetlenül kőrútjáról való 
visszajövetele után kell számba venni, a kölcsönzőiüzetet vagy a sze
mélyi lapokat a kölcsönzőben kell tartani*

? Milyen esetekben kell a k v ,• vté.rv özetésben beálló szemé
lyi változáskor állományeiienorzési jegyzőkönyvet készí
teni ás mikor egyszerű átadási-átvételi jegyzőkönyvet?

Válasz? Három eset lehetséges*
Ha az állomány nincs szétosztva osztályonként, akkor a könyvtár- 

vezető változásakor állományrevíziót kell végrehajtani. Ilyei. asótben 
két jegyzőkönyvet készítenek? állományellenőrzéai jegyzőkönyvet és a 
froftyvállomány átadási-átvételi jegyzőkönyvét*



-  23 -

Ha az osztályok állománya ezek vezetőire van bizva, akkor feles- 
leges állományrevíziót tartani a könyvtárvezető változása esetén.,
Hyea esetben-állomány- átadási-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni,

Há-ö fcBnytíáitezetŐ a kölcsönzőben dolgozik-és alkönyvtár rstátú» 
ssábán nincs feöiéáöhző-vezetőx állás , könyvtárvezető megváltozása^esé- 
téa éliénSrizhi kell a- kölcsönző állományát és megfelelő jegyzőköny
vet készíteni ,-: az átadási-átvételi jegyzőkönyv mellett,

s Bibliotékar*i 1955, 4,ez« 4Jr4?.*líjp;*

i o

Zsilkina L. - Skol’nikB,;
■ti 'TXIDOiytÁNYGS KCNYV^jP-AK DOLGOZÓINAK ;!Őr',?ZEHTAMl TBSTGIJST&- 

/Az irkutazki egyetem tudományos könyvtárának munkátapaaztfelöta/

A várnai szovjet határozata értelmében az irkutázkiegyetem tü~ 
dbmányos könyvtára mellett 1948 végén módszertani testlilet hinkUlí® 
fágjais a főiskolák, technikumok és tudományos,kuíaVŐihtéietsfe, könyv
tárai, a legnagyobb vállalati és vasúti ttzeaikönyvt^pak?.' á: tesiiilét 
havonta.kétszer tart ülést« Az üléseken, átlag 4 ^ 5 0  émber_ vesz részt.

A módszertani testületet külön iroda vezeti, tagjait a közgyűlés 
választja mego Az iroda élén az egyetem tudományos könyvtárának igaz
gatója álló

Az eltelt őt év alatt a módszertani testület sok, különféle kér
déssel foglalkózótte

Ennek az időszaknak legfontosabb politikai eseménye a Szovjetunó 
Kommunista Pártjának XEX« JEon ; eesazttöá' volt, mely kitűzte azt a felet - 
tót, hogy a szovjet emberek kommunista nevelésére minden ideológiai 
eszközt fel kell használni, Zsilkina L®s "A Párt XIX.Kongresszusánafc 
eredményei és a felsőiskolák könyvtárainak feladatai" ciramai előadást 
tartott, s ebben felhívta a könyvtárak figyelmét arra, hogy a XIX, 
Pártkongresszus tiszteletére tett felajánlásuk értelmében fokozzák 
politikai munkájukat kőnyvkiállltások, bibliográfiai szemlék, stbo 
utján©

A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága szoptam: -rí , 
februar-maroiusi és júniusi plénumának történelmi határozata c!~ak



vi*s«b*jr.*göt keltett a.módszertani testület munlójában. Afelsőlskol■-.>., 
tochni'- t vál.’ ...latok, könyvtárai ■* .-.Haltak a gép» és trákt órái lonü-
sck$ valamint a kolhozok könyvtárainak ;otronilásét, nyolcezer köny
vet gyűjtöttek össze 44 dtftgóztak 'fal számukra. A városi könyvtárak 
dolgos ói meglátogatták « gondozásuk alatt álló könyvtárakat ős mód az-if ir
tani tanácsokat adtak nekik*

Nagy figyelmet fordítottak az agitdciós központok könyvtári muhká- 
járat, könyvlti állítás okát rendeztek, folyóirat- és újságcikkeket l «r>r- 
tettek. Az egyetemi könyvtár bibliográfiai útmutatót állított össze:.
“A választóknak az irkuaztki területről" címmel.

ISível a békeharc iroda Imi propagandájának nagyfontos agot tula j- 
áonitott a módszertani testület, meghallgatta és megvitatta a "Béke- 
harc és a könyvtárak föladata" cirrüi előadást* Az előadás után fokozó
dott a könyvtárakban a ssegfe 1*1S irodalom népszerűsítése. Fotomóct i- 
zackat én albumodat 4?. látottak össze a nemzetközi Sztália-di jasokról*
No Ki t'otapova az tudományos könyvtárának bibliográfusa "Béke®
harcosok" címmel KB r-.,/v ismer-totát tartott; mind & könyvtárosok, mird 
az olvasók nagy érdo klodéö-^ol ha Ugat t úk láz előadást*

A* Goőuslakóvnál, a történet tudomány ok kandidátusának előadásá
val ünnapslto reg u.mólszwrt.-i&i i *. annak a történelmi eseménynek
háromszázadik évfordulóját, hogy Ukrajnát Oroszországhoz csatolták. As 
előadáson a»gjelsnt az egyetemi könyvtár igazgatóhelyettese, V. Cl. 
Treiekaja is. A módszertani értekezlet résztvevői'útmutatót állítottak 
Össze a könyvtárak .ez vájára, hogyan róná űzzenek a háromszázadik évfor
duló tiszteletére ki ál litáoeüsi és ankét okát*

Alapos munkát végzett az irkutszkl könyvtár a Második C’s&sszövet- 
aégi Irókongresszur előkészítése idejét;. O, 'Markova,. őzt 51 In-di ja a Író
nő érdekes előadást tartott a módszertani testületben: "Aa írók Ru
diié kongresszusa és a könyvtárak feleástei". Az előadás., nagy tetaz&.-ít
aratott és élénk viszz.hangot keltett r testület tagjai között^ aktivi
zálta a könyvtárakat a zzovjst i i ót: müveinek né psr.erüsjtésé •••••> és a 
helybeli írók munkálnék megvltstásóra*

"Érdekes anyagot gyűjtöttek az. irkutszki főiskolák -a v col. •- Burok 
könyvtárai az í r ‘új.As z ’/ ! irőfc közgyűlésére: "Hogyan olvs«**&!.• SrkutöS- 
ki. Írók müveit *• félskoirA könyv táraiban.” A beszámol ót könyvtári ki
állítások céljára in feIhe.azuó 11Ik•

Nagy figyelmet szentelt « módszertani testület p helyiftmsréti mun
kának. A módszertani testület és - O r o s z  Földrajzi Tár,aulát ^yugeteri- 
bár# : F'szlegénok Biblicgráflei <|kz.»álya közösen foglhlkoaott e táj-
isín- itfltés kérdésével* Együttesen ünnepel t4k meg néhány eseményt, pél
dául ?* A* Obrucsev 90o születésnapját**«

A helyismeret két-déaéről mind e könyvtárosok, minid n földrajzi 
társulat tagjai nagyon sok előadást tartottak* Tart alias. & volt K, A. 
Granlna előadása: waa Orosz Földrajzi Társulat NyűgetszIbériai részie
go könyvtárának 100 éve*. Ennek aleojáü jelent meg H* A. Óranib» elkke 
"Egy százéves értékes könyvtár'’ címmel a "Bibliotékái’*”-bai* /IV5P.S.ss*

Az egyetem tudományos könyvtárának dolgoséi átadták a tájMblio®



gráfiák feldolgozásában szerzett 't-&->a sztalataikat* &© 1© 2®ba@®@®va 
beszámolt' arról/ hogyan folyik áss irkuisski hatalmas tájbib-
li ©gráf iájának Munkája© V© I© Jahaenk© ismertette,, hogyan állította 
8@ss@ az/"Orosz Földrajzi társaság Myag®tazibés?iai részlegének utazá
sait. és esp«e,di®l.éit-az utolsó 3.8® évben©©0

A módszertani testület sokat foglalkozott a könyvtári katalógusok 
átl|ead,ezéeéveX© 0© Go freiokaja már if50®bea előadást tartott "A köayy-” 
állományfeldolgozásánakeivei" címmel© Az előadást megvitatták ,és' 
tervbe ,vették, a főiskolák és tudományos intézetek katalógusainak át
rendezését az ®J követelményeknek megfelelően0 Á Pénzügyi Közgazdaság- 
tndsaányl Intézet beszámolt tapasztalatairól hogyan vonta be az elő
adókat az intézet katalógusának, reviziójába© Felmerült az a kérdé® 
ia0 hogy a folyóirat- és újságcikkeket is be kellene sorolni a kata
lógusba© A könyvtárakban rövidesen felállították az újság- és folyó
iratcikk-katalógusokat;,, a könyvkatalógusba azonban az anyagnak csak & 
legértékesebb részét sorolták be©

A katalógusszerkesztés kérdésével később is foglalkozott a mód
szertani testület©

..Az egyik ülésen például bemutatták a betűrendes és a szakkataló
gus használatát Ismertető plakátokat„ valamint a tájékoztató osztály 
katalógusairól szélé plakátok tervét „ amelyeket az egyetemi tudományos 
könyvtárának dolgozóig Bojkova és Jasstrembazkaja készítettek©

Az olvasói és szolgálati katalógussal kapcsolatban a módszertani 
testület máé kérdéseket /cikkeket,, emlékiratokat utasításokat stb©/ 
is megvitatott© , ,

Az üléseken rendszeresen tárgyalták a könyvtárügyre vonatkozó 
könyveket és éfdkkeket© Élénk vita folyt V© U© Grigofjev *A tankönyv- 
állomány nyilvántartása” /2©átdóig ©kiad©/ könyvéről©

Az öt év leforgása alatt a módszertani.testület kb© f06 könyv
tárügyre éa bibliográfiára vonatkozó cikket és könyvet tanulmányozott
át © ’. ..

Nem egyszer merültek fel a módszertani testület ülésein az olva
sóankétok tapasztalataival kapcsolatos kérdések© Az egyetem tudomá
nyos könyvtárának rendezésében ankétet tartottak sz "Orosz tudósok” o© 
műről© Ezen a többi könyvtár dolgozói is resztvettek,, s igy aztán a 
módszertani értekezleten az ankéttal kapcsolatban számos értékes 
hozzászólás hangzott el©

A kérdések megvitatása és a tapasztalatcsere nyomán megélénkült 
a munka az irkutazki könyvtárakban„ lényegesen jobban vezetett anké
teket tartottak© Az egyetem tudományos könyvtárában az *NJ Szibéria”
/"Novaja $zibis>0®/ almanachot három ankéten vitatták meg?, tapasztala
tait a területi sajté és az egyetem nagy példányszámban megjelenő 
'̂ ap'ja# a ®?a Nauosnüe Kadrü® összegezte© Az ankéteken a Mezőgazdasági 
Főiskola könyvtára Nikolaeva 8© könyvét /"Aratás”/,, a Bányászati Fő
iskola könyvtára Gorbatov könyvét /"Dosye®-me4©n@ew/p az Idegen Nyelvek 
Főiskolájának könyvtára Po Maljaerszkij a Sztálin-dijas irkutazki dra
maturg és Író könyvét /"Éljen az élet"/„ a Pedagógiai Főiskola könyv
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tára pádig A, Sz« Makarenko müveit vitatta meg,
A Módszertani Testület nem hanyagolta el a könyvtári á l l o m á n y - 

rapitás kérdését sem, Külön bizottság ellenőrzi a kollektorok muhkáy t 
a főiskolák, technikumok, tudományos kutatóintézetek könyvtarainak kV 
ellátása terén,

Számos javaslatot fogadtak el a könyvtárellátó munkájának megj&vi 
tása érdekébeno A határozatokat átadták a területi végrehajtó bizott
ságnak, és kérték, tegye meg a megfelelő intézkedéseket

A testület tagjai beszámoltak moszkvai tapa^Mealatáikhólo B„ Jé. 
Sk@Xfinik összefoglalót tartott a főiskolai könyvtárak tájékoztató !c 
bibliográfiai szolgálatának vitájáról *A tanszékek részvétele a bíl'lt 
gráfiai munkában" oimmel,

A módszertani testület tagjai nagy érdeklődéssel figyelték sz 
térni könyvtár ama tapasztalatait, amelyeket a könyvtári és biblio^ -fi 
ismeretek népszerűsítése terén szerzett a hallgatók között*. A módszer
tani testület egyik ülésén L, K,Zsilkina a könyvtár igazgatója isir':~ 
tette az első éves hallgatók bibliográfiai oktatásának tantervét« Az 
egyik Ülésen megvitatták, hogyan ismertetik mag a diákokat a katalógu
sokkal, Az ülés után több könyvtár tartott katalógus ismertetést az * 
ső éves hallgatóknak.

A módszertani testület tagjainak kérésére bibliográfiai szemint ; 
mókát tartottak az alábbi taaterv alapján?

la Bevezető előadás /a bibliográfia tárgya, foraiái, a könyvek ti
pikus jellegzetességei stb,/,

2, A marxizmus~>lenini2mu6 klasszikusainak bibliográftája,
2, A társadalmi~politikai irodalom bibliográfiája,
4, Szépirodalmi bibliográfi&«
5o A tájékoztató és bibliográfiai munka szervezése,

:: o X r't C (Az előadásokat gyakorlati foglalkozass irodalmi útmutatók elem
zése, bibliográfiai tájékoztatás kidolgozása, stb, követte,

A módszertani testületen kezdő könyvtárosok számára technikai mi
nimum tanfolyamét szerveztek, A főiskolák és tudományos kutatóintéze
tek 25 dolgozója vett részt ezen a tanfolyamon, A technikai minimum t. 
tervét a területi népművelési főigazgatóság hagyta jóvá,

A könyvtárosak kulturális és politikai t#pzettaégének növelére 
dekében előadások hangzottak el kiváló politikusokról,' tudósokról, . . 
ról, utazókról, a különböző évfordulókkal kapcsolatban,,.

Nagy érdeklődés mutatkozott =t nagyobb kiállítások iránt, melyéket 
az egyetem tudományos könyvtára rendezeti, például? "Marx Károly a 
tudományos kommunizmus megalapít ója*, "Né-kroszov születésének 13C,év
fordulója", "L, N, Tolsztoj, a nairf oro°T î  '”, "Csehov**^*"áteurÍkov, 
nagy orosz festő®, "Korolenko születésének IÍO,évfordulója,"



A módszertani testület munkájában visszatükröződött a Szovjet
unió könyvtárainak története is0 így például az egyik ülésen előadás 
sok hangzottak el az Állami Nyilvános Szaltükov Sesedria Könyvtár 140 
éves múltjáról és a szaratovi egyetem tudományos könyvtárának működé
séről*

A testület tagjait a külföldi könyvtárak élete is érdekelte* Ez
zel kapcsolatban meghallgatták N0 K* Potapova előadását? "A könyvtár
ügy a népi demokratikus országokban” * F* Ao KudrS^ev docens "Xrkutszk 
a bolgár időszaki sájtőfeas®1 eimmel tartott előadást*i

Módszertani testületünk ötéves munkájának beszámolójában nem hall
gathatjuk el a hibákat sem* melyek munkájában felmerültek* Noha mindent 
megtettünk az összes főiskolai könyvtárak aktiv részvétele érdekében* 
mégis egyesek /például az Orvosi Főiskola Könyvtára/ kitértek az együtt 
működés elől* A feladatok egyenlőtlenül voltak feloszt”?, a testület 
tagjai között,.a szervezési és módszertani munka legsebesebb része az 
egyetemi könyvtár dolgozóit terhelte* Nem gondoskodtak mindig a testü
let határozatainak ellenőrzéséről* szükséges lenne mindazoknak a könyv
táraknak felülvizsgálata* melyek munkánkban résztvesznek*

A könyvtáraknak azt a kérését* hogy a fizika* kémia* biológia* 
földrajz és más tudományok terén elért legújabb eredményekről népsze
rűsítő előadássorozatot rendezzenek* a testület nem teljesítette* Az 
egyetem nem adott megfelelő előadókat erre a célra*

A felsorolt fogyatékosságok ellenére mégis azt véljük* hogy az 
egyetem tudományoe könyvtára mellett működő módszertani testület tel
jesítette feladatát ée komoly segítséget nyújtott a főiskolák, tudo
mányos intézmények stfe* könyvtárainak*

Bibliotéka?0* 1955* 4osz* 37°40*lap*
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Kábrt <JoS
AZ 'OLVASÓTERMEK £3 KUTATÓSZOBÁK KÉfclKÖlfYVTÁRAI

Az egyik legfontosabb feladat, amely jelenleg könyvtárosaink 
előtt áll,az, hogy az olvasóval való tömeges foglalkozásról áttérje
nek az olvasók egyéni nevelésére* Szakképzett könyvtárosok hiánya 
más gazdasági atb* okok miatt a t ö m e g n e v e l ő  munka nemrég még 
a nevelő tevékenység egyetlen módja volt könyvtárainkban# jóllehet tan- 
tűk, hogy a tömegnevelő munka csak abban az esetben lehet eredményes, 
ha ezt a munkát az egyes olvasókkal való alapos és rendszeres egyéni 
foglalkozás kiséri# illetve megelőzi* A tömtgnevelő munka számos si
kertelenségét és a felületes eredményeket éppen ezeknek a körülmények
nek a rovásává Írjuk*
• Az 1945.év óta eltelt tiz év alatt könyvtárügyünk annyira megja
vult és megszilárdult, hogy ma már nemcsak a többség érdeklődését és 
szükségleteit szolgáló munkát végezhetjük el# hanem hozzáláthatunk és 
naponta folytathatjuk az egyes olvasók egyéni kívánságait és szükség
leteit ellátó tevékenységünket is* üj feladatok merülnek fel tehát az 
olvasónevelés módszertana, a katalógusszerkesztés# a bibliográfiai tá
jékoztató munka módja és általában a könyvtári munka irányításának te
rületén* Ezzel kapcsolatban uj feladatok jelentkeznek a könyvtűrtech
nika és a feldolgozó munka elméletének vonalán is# ezeknek a megoldá
sa különösen fontos# mert a két felsorolt téma közül az elsőt eddig 
nagyon lebecsülték és így nem fejlődött eléggé, a másik pedig uj, és 
eddig kevésbé átkutatott területe a könyvtári elméletnek*

Az olvasótermek éa kutatószobák jelentősége
Ha nevelőmunkánkban áttérünk az egyes olvasókkal való foglalko

zásra, ez szttkségképen magával hozza# hogy a nevelőmunka súlypontját 
az előadótermekből ill* köV^önzőből egyidejűleg az olvasótermekbe ill« 
a kutatószobákba helyezzük,és az olvasókat az otthon való kutatástól 
átirányítjuk a könyvtárban való kutatáshoz* továbbá a téma- és ajánló 
kartotékokhoz! az otthoni olvasásra való kölcsönzés mellett figyelem
mel kell kísérnünk azt is, hányszor látogatja az olvasó a kutatószobá
kat , olvasótermeket* A könyvtár, mint a szervezés központja sokszor 
kissé háttérben volt# most arra kell törekednünk, hogy a nevelőmunka 
igazi, mozgalmas központjává legyen, az eddigi extenziv munkáról át 
kell térni benne az intenzív munkára*

üj követelményeket támasztunk tehát az olvasótermekkel és kutató
szobákkal# illetve ezeknek kézikönyvtáraival szemben is! ezek a kö»
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vetelmények nem csekélyek és nem szerények. Ebben az esetben fel kell 
vetnünk art a kérdést is* hogy a kézikönyvtár, mint a könyvtárban fo- 
lyé nevelomunka egyik kétségkívül jelentős eszköze, mennyire készült 
fel az uj fokozott feladatok ellátására.

A válasz nem kielégítő. Az olvas éterinek ős kutat őszobák - amelyek 
lehetőséget adnak számunkra* hogy párhuzamosan figyeljük, irányítsuk
éa vezessük elvágóinkat - fájó pontjai és gyenge oldalai könyvtári 
munkánknak* Kisebb közművelődési könyvtárainkban többnyire nincs is 
megfelelő helyiség olvasóterem, ill* kutat 5szoba céljaira, éa munka
erő sincs elegendő az olvasóteremben folyó munka ellátására* &a bár 
”A közművelődési könyvtárak szervezési szabályzata” őzt ajánlja, hogy 
a községi könyvtárakban telSttu&te«R*fc olvasótermet.ás a járási közmű
velődési könyvtárakban nem agy, hanaa két olvas éteremről - felnőtt, 
illetve ifjúsági olvasóról - beszél, olvasótermeket rendszerint csak 
igen kis számban találunk. Ezek közt is igen sok olyan olvasóterem van, 
amelyek ahelyett, hogy kellő feltételeket teremtenének a nyugodt kuta
táshoz, egyenesen elriasztják az olvasókat. Előfordul azonban az is, 
hogy a községi, illetve járási közművelődési könyvtárakban egyáltalán 
nincsenek olvasóhelyiségek. Csak kevés olyas községi és járási közmű
velődési könyvtárunk van, amelyek rendszeres, átgondolt olvasótermi 
munkával dicsekedhetnek* Ilyen könyvtár például a vysekeo nyto-i járá
si könyvtár.

Meg kell azonban állapítani, hogy még azokban a könyvtárakban is, 
ahol az olvasótermek műnk 'jóhoz minden előfeltétel megvan - ilyenek 
például a kerületi székhelyek könyvtáréinak és a tudományos- illetve* 
múzeumi könyvtáraknak olvasótermei - ez olvasótermi munka a könyvtár 
leggyengébb területeihez tartozik. Ennek koránt a ez* &z oka, hogy
kevés lenne az olvasó..Éppen ellenkezőidet * olvasó sael zsúfolásig, :m- töltik olvas ótermeihket, különösen a téli, !? t.-v. ló- -pók
ban és ti tudományos könyv tárak munkájáról készült strtisz; ..i -vívtok
szerint az Igényelt köteteknek átlagosan 60 ezázalóka se olv? .?ótéraakbe 
ill* kutatószobákba irányul. A hiányosságok gyökerét elbán kell 'keres
nünk, hogy eddig az olvasótermekben és kutat ásznbékben folyó munkának 
eem elméletben,* sem ,a 'gyakorlatban nem szenteltünk kéllő fig: Inat, Az 
olvasótermi munkát nem könyvtári műnkének tekintett!!!-:, he fórt csupán 
felügyeletnek, amelyet ‘rendszerint szakképzetlen munkaerők, nyugdija
tok, aktivisták vagy, a legalacsonyabb szakképzettséggel rendelkező 
könyvtári dolgosok láttak el. Magát ól értetődik, hogy ez az álláspont 
helytelen. Miért? Azért, márt a könyvtár nevelő munkáját' csak a kölcsön
ző asztal mellett folyó munkára szűkíti óa figyelmen kívül hagyja a 
könyvtári munka egyik legfontosabb szakaszát, vagyis az olvasótermet, 
amelyet az olvasóknak jelentős szama látogat és amoly a legjobb lehető- 
ságaket nyújtja mind az egyéni, mind a tömegnevelő munkához* Ez as 
álláspont nincs összhangban a könyvtári munkának azzal a feladatával, 
amelyet Lenin tűzött a haiadőszellemü könyvtárosok elé. Ez az állasé 
pont szöges ellentétben áll a szovjet könyvtárosok tapasztalataival*

A Szovjetunióban nagy súlyt helyesnek: az olvasótermek és kutató
szobák munkájára. Az olvasótermek és kutatőszobák a könyvtárnak ugyan
olyan értékű része, mint a kölcsönző, éa ezért az olvasóteremben ill.



kutatészobában folyó könyvtári munkát komoly figyelemben részesítik*
Az olvasótermeket kényelmes bútorzattal látják el, hogy a kutatáshoz 
a lehető legalkalmasabb körülményeket, csendet és nyugalmat biztosít
sák, arra Is törekednek, hogy az olvasóterem kellemes külsejével vonzza 
az olvasót és ott úgy érezze magát, mint odahaza* Ezért az olvasóterme
ket virágokkal, virágállványokkal, művészi tárgyakkal, képekkel, szob
rokkal, stbo diazitik* Az olvasótermeket és kutatűszobákat terjedelmes 
könyvtárakkal és kéziraktárakkal látják rl*1/ Az olvasótermek férőhe
lyeit bővítik. A kutatőszobákbsa elvileg a legmagasabb műveltséggel 
rendelkeszakképzett munkaerők dolgoznak. As itt folyó munka h könyv
tári munka egyik legfrlelősségtsljessbb szakaszra. Az olvasótermekbou 
éa kutatószobákban bevezetik az olvasók differenciált kiszolgálását2/, 
ami lehetővé teszi a kutatok és a tudományos dolgozók sokkal jobb minő
ségű kiszolgálását és egyúttal lehetőséget nyújt a pedagógiai ráhatás 
intenzivebb kifejtésére; ebbeni»j utakat nyit a könyvtári káderek szak
képzettségének és általában a könyvtári műnké minőségének emelése felé 
is*

így pl. a moszkvai Lenin Könyvtár, amely példaképül szolgálhat 
legnagyobb könyvtáraink munkájához, ma már 13 olvasó-, illetve kutató-
teremmel rendelkezik 1.753 olvasó befogadására. 19 5 5-ban a kutató- *11,
olvasótermeknek 1,604.686 látogatója volt, ezek együttesen 7 ,847*305
kötetet vettek kölcsön. Az előzetes jelentések szerint a múlt év végé
ig további 7 kutat ószoba megnyitását vették tervbe, miáltal a férőhe
lyek száma megkétszereződik. A Lenin Könyvtár olvasó- és kutat átcrmei- 
ben a legjobb szakképzettséggel rendelkező és politikailag legfejlettebb 
dolgozók látják el az olvasók kiszolgálását. A könyvtár valamennyi ol
vasó- éa.kutntótennébsn terjed isacs kézikönyvtárak vannak,gazdag 'kési-
raktárak csatlakoznak hozzájuk.

A szovjet könyvtárak éppen ezért nagy sikereket érnek el as olva- 
só-és kutatótermekben folyó névélőmunkában«
1/ A szovjet kézikönyvtárak megfelelnek a mi szóhasználatunk szerinti 

kézikönyv.araknak, ezeket -jól Ismerjük saját könyvtárainkból* A 
Szovjetunióban azonban vannak u.n. kézirrki:.k is, ezek az olvasók 
számára sem hozzáférhetők. Ide a leggyakrabban kórt irodalom karul, 
amelyet a gyorsabb és rugalmasabb kiszolgálás érdekéber. kiemelnek 
dtürzsraktárból és az olvasóteremben, íll. a kölcsönző?ült jtiögötti 

raktárr-szlegben helyeznek el. A szovjet könyvtárosok olvaaók ké
résének több mint hatvan százalékát éppen a most említett kézirsktá- 
rakhü.l elégítik ki. Tudomásom szerint hasonló késiraktára nálunk 
esek a Prágai Társadalomtudományi Állami Könyvtárnak van.

tJ Lásd erről a Bibliotekar*
kiadás 12-20 lapjain/ megj 
szolgálat megszervezőre &

19.54• évi 9.szám 13-30 lapjain /a magyar 
líint i-ikkot. /ő-ólesiua, S.í Az olvaső- 
«agykJuyvtárakban./

u % S
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' Elméletünknek ás gyakorlatunknak a kutató- és olvásótéftoeb műn- - 
fcájának;kérdésében ugyancsak ezt a szovjet, lenini utat kell követniük.
*A kézikönyvtárak mai.állapota

Az olvasóteremben és kutatószobában folyó munka fontos segédesz
köze a kézikönyvtár. A kézikönyvtár egyrészt lehetővé teszi a könyvtár 
által gyűjtött állomány gazdagságának feltárását, másrészt megteremti 
az alapvető feltételeket az eredményes kutató- és tudományos munkához, 
s ezen kivül igen fontos nevelőeszköz szerepét játsza/ lehetővé teszi, 
hogy a kutató érdeklődését az adott szakterületen irányítsuk, ,,g,őt 
egyenesen vezessük, segítséget nyújt a felesleges tévedések co félre
vezető utak olkerüléáfben, s módot ad a helyes szakmai és politikai 
szemlélet elsajátítására. A tudományos kutató számára - az anyag kri
tikai válogatásával - szilárd és állandó támaszt nyújt alkotó munkájá
hoz s gyakran megtakarítja az osetleges keresésre fordítandó időt.

Kevés kivételtől eltekintve kózikönyvtár szinte minden tudományos, 
múzeumit és nagyobb közművelődési könyv tar unkbantvVan. Ezek csupán tar
talmukkal, illetve terjedelmükkel különböznek egymástól. A kézikönyv- 
tárak vagy szakirényuak, vagy általános jellegűek. Csak az alapvető 
irodalmat ölelik fel, ill. bővebb válogatást nyújtanak és módot adnak 
a további kutatásokhoz, stb. Valamennyi kézikpnyvtárunkoak közös voná
sa azonban az, hogy Vágy rövid időn belül átszervezésre kerülnok, illet 
ve e szervezés stádiumában vannak, vagy éppen most folyik az átszerve
zésük*

Ez az utóbb említett közös vonás csalhatatlanul tanúskodik arról, 
hogy a.kézikönyvtárak: valamely alapvető változáson mentek át, ill. most 
mennek át•

Mi ennek a változásnak az oka, a jelentősége és a jellege?
Ai utóbbi évtizedben végbement nagy gazdasági és politikai válto

zások hatására megváltozott a könyvtári munka tartalma és annak érté
kelése is. Megnőtt a könyvtárügynek, mint egésznek és annak egyes ré
szeinek becsülete is. A könyvtárügy átszervezése elsősorban az olvasó- 
szolgálatot érintette. Nagyon jól megfigyelhettük a végbement változá
sokat az állománygyarapítással, a feldolgozással és hozzáférhetővé té
tellel kapcsolatos kérdésekben. A formalizmus és az objektivizmus elleni haróra, továbbá a könyvtári katalógusok magas politikai színvonalá
ra vonatkozó viták folynak már 1948-tól kezdve egészen napjainkig a 
könyvtárosok értekezletein éo kongresszusain, de llett folyik a vi
ta a könyvtári folyóiratokban és a könyvtári szakirodalomban is. Je
lentős átalakuláson ment át a bibliográfia az SzK/b/P Központi Bízott - 
aága által 1940. novemberében "Az irodalmi kritikáról és a bibliográ
fiáról'* hozott határozat alapján kialakult viták és harcok során. Je
lenleg folyik a vita a "Könyvtári technika mi n iámmá" =r él, a ez a vita 
arról tanúskodik, hogy a forradalmi politikai éa gazdasági változáséi 
végre visszhangra találtak a könyvtári munkának ezen az elhanyagolt 
szakaszán is*

Ezek az alapvető, döntő változások természetesen nem kerülhették
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el a könyvtári munka olyan fontos területét sem, mint a fcézikönyvtárak 
szervezése* Szükségessé vált, hogy ezeket a többnyire régi eneiklopédi- 
kus anyagból állé gyűjteményeket átszervezzék uj szellemben agy, hogy a 
kézikönyvtárak fogalma összhangban legyen a könyvtári munka értelmezésé
vel én jelentőségével* Az olvasótermekben és kutatőezobákban folyó munka 
tulajdönképen! jelentőségét és a kézikönyvtárak felépítésének szükséges
ségét azonban - melyét a bevezetésben megindokoltunk - távolról sem fog
ták fel helyesen, nem vitatták meg a kérd'cekot úgy, ahogy ® problémák 
jelentősége megkívánta volna$ ennek következtében a változások csak kény- 
szerűségből mentek végbe, minden könyvtárban fcülön-külön, másféle módon# 
mondhatni ötletszerűen*

Ennyit a végbement változások okairól, jelentőségéről és jellegér#!*
Melleslég megjegyzendő, hogy ezek a folyamatos és húzódó hiányo:t 

gok ideológiai rövidlátásunkban lelik megyerázotukat* Mig ugyanis igen 
intenziven, minden erőnkkel és teljes következetességgel megoldottuk a 
katalógusok és a bibliográfiai munka ideológiai színvonalának kérdését, 
a d d f e l e d k e z t ü n k  arról, hogy ehhez a evét fontos csoporthoz óaatla- 
kcsáfa kell a harmadiknak is: a kézikönyvtáraknak, amelyek mind jelle
gük.' ti, mind pedig nevelő szerepüknél és Jelentőségüknél fogva szorosan 
társulnak az első két tényezővel*

E hiányosság folytán a kézikönyvtárak szerkezetében végbement,
illetve végbemenő változások eredményei magától értetődően elenyészőik 
c-r kézikönyvtáraink jelenlegi állapota - általánosan elterjedt megálla
pítás szerint - nem túlságosan kecsegtető. Ha csak futólagosán is meg
vizsgáljuk a kézikönyvtdrakat, számos példát találunk állításunk igazo
lására* Alább felsorolunk néhány kikivó példát*

A prágai  Á l l t a i  Komanaky Pedagógiai  Könyvtár kéz ikönyvtáráb an 
* A n tro p o ló g ia"  c« szakcsoportot i k t a t t a k  ;.©* Ebben a szakcsoportban csu
pán e g y e t l e n  kiadvány s z e r e p e l ,  mégpedig l l j i n  "Emberek ős elemek'* cimü 
munkája, amely azonban r/m i s  ez  a n t r o p o l ó g i á r ó l ,  hanem a m e t e o r c ló g i  óról 
szól. A prágai Egyetemi Könyvtárban "A n e v e lé s  klasszikusai" című rzafc- 
csoportből hiányoznak Komensky müvei. A prágai  Műegyetem Könyvtárának 
kézikönyvtárában "Ifjúság" vezérszó a l a t t  cs k egyetlen brosúra, ̂ r.evaze- 
tsssn Diát in "A falusi ifjúság politikai --.eveléso" szerepel* Alizni 
Kemcnsky Pedagógiai Könyvtárban a jelor. c i k k  szerzője a " B i b l j o g r á í ' i e "  
szakcsoportban csupán csak ez a l á b b i  négy k ö t e t e t  t a l á l t a ?  Korák? "A .. 
cseh könyv a múltban"', Fccsuev:  "A kézirat o l v a s á s a " ,  Ecmbousoks ."Az 
Írás és használata",-Zdcbn®ví» "Az orosz b i b l i o g r á f i a  t ö r t é n e t e " *  A prá
gai Egyetemi Könyvtár kézikönyvtárában e g y e t l e n  c a e h - o r o s z  s z ó t á r  a*n 
található. Számos prágai és v i d é k i  könyvtárban "A nyelvtudomány" cind  
szakból hiányzik Sztálin: "A marxizmus év a nyelvtudomány" cirl munkája* 
Szinte egyetlen kézikönyvtárban ser. találhatjuk meg ez" utópista pzccicli* 
ták, illetve forradalmi demokraták müveit, c vajmi kevés helyen fordul
nak elő Zdenek Nejedly és Julius Fucik egyes munkál* A prágai Akadémiai 
Könyvtár kézikönyvtárában a mindennapi használat c'lj i*r bocoétcttak a 
marxizmu3-leninizmu9 klasszikusai c-ik:.cJr-ek azokat az egyedülálló, r i o k e -  
becsú kiadásait, amelyek a München .-Iliti köztársaság fennállásának ele
jén ké&züit foxditáeokat tartalmazzák.
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Ez a néhány példa .*?zárnié 11 s t őe n mutatja, hogy rendet kell terem
ts mink és alaposan kell foglalkoznunk olvasótérméink és kutat©szobáink 
kézikönyvtárainak szervezésével, állományának összetételével 4s fel-
használásával is®

Magától értetődik, hogy az egyén erejét meghaladja 9 szakcikk 
kereteibe nem iktatható bs a kézikönyvtárak problematika jáfcajf egészei 
kezdve & gyarapítással, szervezéssel és összetétellel és befejezve az* 
állomány kihassniMsának módszereivel®

Itt tehát csak azoknak a tapasztalatoknak és kritikai észrevéte
leknek összefoglalását nyújtom, amelyek mind az elméleti kutatásokból 
és fejtegetésekből, mind pedig számos könyvtár gyakorlatából felszín
re kerültek® Széknek a tapasztalatoknak és következtetéseknek össze- 
foglalása természetesen nem tarthat számot a teljességre és nem is te
kinthető végleges megoldásnak, hanem inkább csak a munka kezdetének®

Mit tartalmazzon a kézikönyv-tár?
A köz,elmúltig fennálló nézetek szerint a kézikönyvtár a forrás- 

irodalom, a segédkönyvek, az enciklopédiák, a törványgyüjtemésyak» a 
rendeletgyüjtemények, az atlaszok, stb® válogatott gyűjteményé volt*
A nyilvános községi könyvtárakról szélé, 1519-ben kait törvény meg- 
fogalmazása szerint "minden kézikönyvtárcák tartalmaznia kell a Cseh
szlovák Köztársaság törvényeinek és rendeletéinek gyűjteményét áa j> 
év«a belül be kell szereznie valamely, 0 1 it.. követeIményeknek meg-
feleld*:/lexikont« Szonkivül o könyvek közé u-11 *orclai a lehetőség 
szeri nt az alábbi, általános műveltséget adó miív ak* is szótárakat, gya
korlati kézikönyveket és:tankönyveket, atlaszokat, törvénygyűjteménye- 
két, statisztikákat, szemléltető segédeszközöket, a helyi és kerületi 
viszonyokra vonatkozó munkákat, az olvasók által gyakran kért, ismere
teiket elmélyítő kiadványokat®” Hasonló uésztekkel találkozunk még "A 
közművelődési könyvtárak ezervezeti és működési szabályzata" 1952*évi 
kiadásában

A szervezeti ée működést &zv.b ályza t nek a következő év bor történt 
végleges • megfogalmazásában mór olvashat 6 & kézikönyv táraknak c.j szov
jet értelmezése i "Az olvasóteremben helyezik el továbbá a kézikönyv- 
tárat, amelyben-a.különféle szakkiadványokon, szótárakon és hasonló 
irodalmon tcivtil meg kell hogy legyenek a marxista-leninista irodalom 
alapvető müvei, aktuális politikai és szakjellegű brosúrák, stb®"

Hogyan nézzük tehát ebből az uj szemszögből a kézikönyvtárai fel
adatait és összetételét, milyen szempontból nézi a kézikönyvtárak

- Hl - 1)1111 IMI I    I IMMI l«  —

V
• "Minden járási közművelődési könyvtárban kőzikönyvtárat állíta
nak fel® amelyben szótárak Cjt lexikonok, jogi, történeti* föld
rajzi, nyelvi'és egyéb kézikönyvek vannak® Ssejcet a könyveket 
csak a-könyvtár helyi®ágéla.belül bocsátják az olvasók rendelke
zésére® Az említett könyvek a nyilvános tájékoztató szolgálat 
foatos-segéáesskSaait képezik*" /A-kerületi nemzeti bizottságok 
számára kiadott körleyőlgyüjtomény® 4®évf« 1952* 15*azáa®,
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jellegét a könyvtáros? Vizsgáljuk meg továbbá mi következik az előzetes 
ideológiai vitákból a könyvtári elméletnek erre a szakaszára vonatkozóans

A fentiekből elsősorban az alábbi következtetést vonhatjuk les a 
kézIköayvtárak - a katalógusokhoz, illetve a bibliográfiákhoz hasonló
an - fontos politikai nevelő eszkt&ttkp pártos jellegnek és minden 
olyan törekvés , amely a kézikönyvtárak apolitikus, pártonfelüli é® 
időkön túlmenő jellegét hangsúlyozza, helytelen* A régi felfogás^ 
amely a tényszolgáltató /faetografikne/ segédeszközök meehaaikua ki
választásán alapul, nem helytálló* A késikönyvtárakat agy kell meg
szerveznünk, hogy#az olvasókat a leghaladóbb világnézet szellemében 
a modern tudomány eredményeivel összhangban, a marxizmus-lsninizraus 
ideológiájának megfelelően a szocialista hazafiság és nemzeti büszke
ség szellemében neveljük*

Ebből az is következik, hogy ezek az aj kézikönyvtárak sokkal 
terjedelmesebbek, változatosabbak és gazdagabbak lesznek, s tükrözni 
fogják olvasóik sokféle érdeklődését*

Tekintettel arra, hogy a kézikönyvtárakban idővel olyan irodalom 
is t  ®2gyüleralik, amely időközben elvesztett® aktuális, illetve tudo
mányos értékét, a kézikönyvtárat állandóan gyarapitanunk kell az el
avult irodaiam egyidejű kiiktatása melletto

Másszóvals a kézikönyvtár a legszükségesebb és leghatásosabb iro
dalom folytonosan megújuló, sokoldalú állománya, amellyel mindennapi 
nevelő munkánkat végezzüko

Be azonnal felmerül a szokásos kérdési mi tévők legyünk azzal az 
irodalommal, amely ideológiai szempontból ugyan kifogásolható többé- 
kevésbé reakciós jellegű, de amelyet mindeddig forrás- illetve tény
szolgáltató Jelentősége miatt semmiféle újabban megjelent ideológiai
lag helyes irányú munkával nem tudunk pótolni* A felelet egyértelműi 
«z az irodalom nem tartozik a szabadpolo—jellegű kézikönyvtárba, hanem 
zárt, hozzá nem férhető része a kézikönyvtárnak, s innen csak a könyv
táros közbejöttével vehető használatba az igénylés előzetes megvizsgá
lása alapján* Kivételesen az ilyen ideológiailag kifogásolható, de 
egyéb okoknál fogva jelentős irodalom is bekerülhet a szabadon hozzá
férhető kézikönyvtárak állományába is, de esak azokban a kutatószobákban, amelyeket kizárólag főiskolai tanárok, magántanárok, a Csehszlovák 
Tudományos Akadémia dolgozói és egyéb tudományos kutatók használnak*
A nagyközönség számára hozzáférhető olvasótermekben, illetve kutató- 
szobákban nem lehet ez az irodalom szabadon megközelíthető helyen, az 
olvasó rendelkezésére a kézikönyvtárnak erről a zárt részéről csupán 
a katalógus álló

A kézikönyvtáraknak fentebb általánosan vázolt jellegéből tehát 
as következik, hogy a kézikönyvtár gerince a marxista-leninista iro
dalom, amelyet a lehető legnagyobb számban biztosítani kell a kézi- 
könyvtár számára* Vonatkozik ez nemesek a társadalomtudományi szakra, 
hanem valamennyi egyéb szakra is*

"Be van egy tudományág" - mondta Sztálin olvtárs - "amelynek isme
rete feltétlenül kőtelező minden tudományág bolsevügal számára - ez a
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marxista-leniniata t ár sndáLomt adomány , a társadalom fejlődési törvé
nyeiről „ e proletárterradaloffi fejlődési t?5rréB|«ifíl, a imlaliata 
építés fejlődési törvényeiről, c KemBlsáBi n S t a l l K m  aaéló tudo
mányiéi A leninista nem Isist csupán kedvelt tadományágának apselaiia* 
tája,- hanem agyat tál politikusnak 6® társadalmi embernek is kall 
lenni®, élénkan érdeklődnie kell országa sorsa Írást, ismernie kall 
a társadalmi fejlődés törvényeit, tudnia kall alkalmasai ezeket a 
törvényeket é s  arra kell törekednie, hogy az ország politikai vezeté
sében aktív része legyen.1'

A kézikönyvtár lógóiéntai'részlege
Nézzük meg tehát először az általános, illetve szakjellegű kézi

könyvtáraknak ezt az alapvető szakát és vizsgáljuk meg annak hiányos
ságait, illetve az egyes vitatható kérdéseket®

A marxista-leninista irodalom szakja minden kézikönyvtár&ak fő 
szakcsoportja. Ennek magának számos alcsoportja van. A szóbanforgő 
szak könyveinek osztályozása rendszerint a "Ueská Knlha'* osztályozá
si elvét követi és szinte minden egyes könyvtárban, más és más válto
zatot mutat* A prágai tapasztalatok alapján ideális felosztásnak te
kinthető az alábbi csoportosítás!

1. Marx - Engels
2 i Marx 

JíEngels
4 1  Lenin-Sztálin
5* Lenin
6; S ztá lin7* A marxizmus-lecinizmus klasszikusairól szőlő irodalom az

alábbi sorrendben! Marx-Engels, Marx, Engels, Lenin-Sztálin.,
' Lenin, Sztálin

10* Element Gottvald és a r^la szőlő irodalom
Ili Antónia Zápotocky és a róla szőlő irodalom
1 2 . A marxizmus-leninizmus vezető személyiségei /Bulganin, Malenkov, 

Eirov, Mólótov, Vüsinszkij, Ncjedly, Siroky, Kopeezky, a népi demokratikus országok vezető államiérfiai, atb»/ és a réluk
' szőlő irodalom®13» A marxizsms-leninizmusről szőlő munkák® Egyéb marxista iroda-
' 'lem14® A Szovjetunió Kommunista Pártja® Csehszlovákia kommunista 
Pártja® Egyéb koamunista és munkáspárti

Ez & felosztás híven tükrözi a erük»'^leteket és «>z irodalom je 
le n le g i arányait® Elméletileg persze 1?hot lenne az egyes et©por
tok,.t összevonni, vagy f o iv it t e  további önüllő nleeépertct a lk o tn i,  
de ez nem ig- n lenne célsz.-. rü® Csakhogy azon a módon vagy tú l négy és 
attekinthetetl«a ásóért okát tépnünk, vagy éppen ellenkezőleg! tú ls á 
gosan ez ót-api 5/ott és ettek inthet ot len szakaszokat • A közölt osztályo
zás teriuászetaaen nőm lép fö l & végleges és általán o s érvényű osztá—

^  H j / t + Á M n i  a  lenicizmus kérdései. Bp» 195e* 70á~705.1*l? *
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Xyozás igényével* Csak kiindulási alap, amelyet az adott könyvtár állo
mányának tarjad a Isis szerint megfelelőkégen módosítani kellő

A marxista-leninista Irodalsss csoportosításának kérdésével egyide
jűieg több aás kérdés is felmorüX* Ilyenek például*

Hogyan rendezzük a könyveket a'fenti zsákokon"belül?
Bi történjék a*;, .i’&e£gs»tíyóiv-ü • irods l«a»l?
hány p é ld á é r t  sö ra ljn a a k  b® egy«©gy mübSXí
az ítecsegyöjtStt, válegatott vagy se agyanként kiadott müvekot
soroljuk-v bet?
milyen kiadásokat vegyünk fel? stb*
Most kisérle^tyt«szUökniR?*rO»í olosiozzüií ezeket a kérdéseket

és választ adjunk rájuko Vegyük tehát az eleő kérdést* hogyan rendez
zük a könyveket a fenti szakokon belül?

A klasszikus müvek és Gottwald müveinek csoportjának magvát az Ö s s z e g y ű j t ö t t  m ü v e k  képezik* Ezt a rendszert za«gk<üv®- 
teljük még a legkisebb kézikönyvtárban ia« Itt elsősorban Lenin, őztólir 
és Gottwald Összegyűjtött müveinek hozzáférhető, caeh kiadásait tartjuk 
szem el5tt<» izekhez kapcsolódik nagyobb könyvtárakban az említett szar*
zoküek osrocz 
éa 3ngoIssek

;lvü eredeti müveinek sora fo a lehetőség szerint Marxnak-
Síi hozzáférhet® gyűjteményes műnkéi /orosz vagy n'ésu>&

nyelven/* A legnagyobb könyvtárakban Ressesak, hogy megköveteljük Mara 
és angolé összegyűjtött müveit, hanem itt kell elhelyezni az összegyűj
tött müveknek egyen eltérő régebbi kiadásait is /gl*. .Lenin összegyűjtött 
ttüveinok J, orosz nyelvű kiadását/* ide kell sorolnánk ecetlég az egyéb 
külföldi gyűjteményen kiadásokat* -A csoportot úgy kell megszerveznünk, 
hogy az állománynak itt lévő magja igazén jő alapot ée biztos kiindulá
si pontot jelentsen a marxizmus-leninizmue területén folytatandó tudomá
nyos munkához*

Az összegyűjtött müvek nemcsak a magvát képezik az idevonatkozó 
szakoknak, hanem azoknak élén is állnak* ügy véljük, hogy ezt a máso
dik követelményt helyesbíteni kell, mivel a tömegek számára hozzáfér
het® olvas étérmekben ez a követelmény nem helyénvaló* Ha ugyanis a ké
zi könyvtárak uj fogalmát éppen ajánló jellegük ülje meg, ebből az la kö
vetkezik, hogy az ágyas szakok élére » lehetőség -szerint nem az össze
gyűjtött müvek köteteit helyezzük, hanem aa «*v • tanulmány oknak, mun
káknak válogatott, a tömeges eItorj«nst4ere legfontosabb köteteit*
Például a Lenin müvek, elnevezés szűkben ez elv % bolyén Lenin müveinek 
kétkötetes kiadása fog állni s csak ezt követik majd a z  összegyűjtött 
művök* A Marx és Engels müveit magában foglaló szak élén Marx és Engels 
válogatott müveinek kétkötetes kiadása less és Marx és Engels összegyűj
tött leveleit nem fogja előzni a válogatott leveleket tartalmazó kötet 
a Vb*

Míg az összegyűjtött müvekből rendszerint csak egy sorozatot helyei# 
el a kézikSnyvtárba, addig a v á l o g a t o t t  sa ü v a k a é 1 
arra törekszünk, hogy ezek legalább két példányban meglegyenek o 
könyvtárban* Az összegyűjtött müvekhez hasonlóan a nagyobb k-1 uyrtárakban: 
a válogatott müvek cseh nyelvű kiadásait itt is kiegészít jük/kibőv it jdk/- 
f >óc-ív' iosaa egyes régebbi vagy i degennyelvű ki adás ükkel, különös tx,k ■ ,n:e1 
t> i a tudományos szükségletekre és a könyvtárakat látogató más nossse ••!&<$•
gü olvasók igényeire*



Mágdllapithat ő, hogy míg az összegyűjtött, illetve válogatott mü
vek elrendezésében van némíféle rend - jóllehet nem minden esetben fe
lel meg tarta'1: 'val és sorrendjével azoknak a követel 'nyéknek, amelye
ket fentebb l/rögzitettünk, - addig a csoportnak ezt Aövető részében 
nagy összö-viatzaság éazleíhetőo Együtt vannak a téma^yüjtömények, a 
levelek9 ez egyenként megjelent müvek, az egyes müvek tanulmányozásé- 
hoz Írott munkák, stb.« stbo

Az összegyűjtött müvek mögé tesszük elsősorban a l e v e l e 
k e t ,  mégpedig olyan sorrendben, hogy először a válogatott lev•„•lék 
következnek s csak ezután sorolhatók be az összegyűjtött levelekig a 
levelezést követik az e g y e s  t é a a g y ü j t e m é n y e k  be- 
türssdbeno A  kisebb kézikönyvtárakban csak a cseh nyelvi! kiadásokat 
soroljuk' be, a nagyobb kézikönyvtárakban az orosz és az »gyéb, világ
nyelveken irt müveketo

Ezután következnek az ö n á l l ó  k i a d á s b a n  m e g 
j e l e n t  m ti v o k 0 Szék nem a Marxizmus-le ni nizmus Nagykönyvtá
ra, illetve a Marxizaus-leniaismue Kiskönyvtára sorrendjében következ
nek-, hanem vagy betűrendben, vagy keletkezésük időrsndjóbeno betű
rendes besorolás inkább a közművelődési könyvtárakban, az időrendi be
sorolás pedig inkább a tudományos könyvtárakban használhatéo Ásókban 
a könyvtárakban, ahol csak cseh nyelvű müveket sorolunk a kézikönyv- 
tárbe» az önállóan megjelent művökből 3=5 példányt helyezünk, el az állo
mányba o 1 törzsállományon kívül ott sorolunk be több példányt, ahol 
erre pillanatnyilag nagy szükség vsa. E “többletpéldányokat* a szükség
letnek megfelelően iktatjuk be, illetve Iktatjuk kio Az egyes, önálló
an kiadott aüvekooo valamennyi példánya együvé kerülő Arra törekszünk, 
hogy mindenkor a legújabb kiadást helyezzük el, s lehetőleg megtartsuk 
az eredeti kiadói kötést isD Az előző müvekhez hasonlóan az alapvető 
törzsállományt fokozatosén itt is kiegészítjük az orosz nyelvű eredeti 
müvekkel, illetve az egyéb idegennyelvü kiadásokkal, valamint a fontos 
régebbi cseh nyelvű müvekkelu

Amint láthatjuk, nem lehet az egyes kérdéseket egymástól slezaki— 
tánic Az első kérdésre adott válaezuakfcsl felöltünk tulajdonképen a 
következő kérdésekre is? hány példányt soroljunk be egy-egy eimbfl,. 
mi történjék az összegyűjtött, válogatott vagy egyenként kiadott müvek
kel, milyen kiadásokat vegyünk felt

Mielőtt még végleges következtetést vonnánk le, időznünk kall egy 
kissé annál a kérdésnél, hogy mi történjék áss idegennyelvü irodalommal?

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban már leszögeztük, hcay.jjűt. ilyen iro
dalmat fel kell venni az állományba* Hogyan történjék ®e a besoro
lás? A kérdés egyik égető problémája könyvtári gyakorlatunk©.ok* * *

A sorrendet illetően helyesen járunk el, ha az első helyre közmű
velődési és tudományos könyvtárainkban egyaránt a ©sah, illetve a szlo
vák kiadásokat helyezzük, nem pedig » német; illetve orosz kiadás?« 
Ezután következnek az orosz eredeti kiadások, tekintet nélkül *rr*g 
hogy a tényleges első kiadás orotz, francia vagy német va-lt- eo legna
gyobb könyvtáraink ezen kívül az egyes válogatott idegennyelvü kiadd--



aokét is beiktatjak** *
la® tartozik még egy fontos fc&s ' l\.t amelyről legalább röviden 

szélsőnk kell? hogyan soroljuk be h klasszikusok ©gyes miivel tanulmá- 
a?©sásához Írott médszortasi anyagot? Itt asm tudunk még kielégíts 
választ adnia Ebben az ms-jMtöen is egyénileg kell kezelni a kérdést*

Úgy véljük, hogy helyeken járnak el azok a könyvtárosok, akik 
szóban?orgó Irodalmat külön ee©portba vonják össze és mindenkor a szak** 
©söpört végén b^lyösik el* Miértv Ti-a egy-egy műnél a különbőzé kiadá
sok, különböznieXvü fordítások,káásoái^idáayok mailé még a módszer
tani anyagot is besorolnánk, és esak ezt kővetően helyeznénk ál a követ- 
kezd müvet, elég terjedelmes önálló ©apportokat kapnánk* Előfordulhat
na, hogy a klasszikusok müveinek nagy száma esetében a szakcsoport 
igen nagyszámú áttekinthetetlen kisebb csoportra bomlana s ez megnehe
zítené az olvasó tájékozódását és akadályozná a kézikönyvtár mind na
gyobb mértékű használatát«

Nem szabad .ö^j&ni s megfeledkeznünk arról az alapvető elméleti té
telről, hogy e.„f^siköny'*'*á**$ ügy kell tagolnunk, bontanunk, hogy jól 
áttekinthető és!ítSs?4fírrbwtő legyén* Túl nagy, általános csoportok, s 
ugyanígy a ok apró, ónálló részecske képzése ősökként 1 a fcéslkönyviár 
nevelő munkájának hátáéit* Ugyanennél az oknál fogve a kézikönyvtár 
egyes részei sem egyformák és állandóak* A szükséghez képset a csopor
tokat összevonjuk, illetve i>j és uj külön csoportokét képezünk belőlük*
A kézi könyvtár csak igy válhat, ik a könyvtáros hathatós segítőtársává, 
a csak igy tükrözheti napjaink szükségleteit* *»

Míg m% előző szakokban általában nem panaszkodhatunk könyvhiány
ra és a válogatás lehetőségeinek szűk voltára, addig "A m a r x i  & 
m u s - l e n i n i z m u s  v e z e t ő '  s z e m é . ,  l y  i á é g *  í 
é s  a r ó l u k  s z ó l ó  i r o d a l o m "  olnoveséeü agak
ban a külföldi képviselőket illetően vajmi kevés lehetőségünk van® A 
külföldről behozott ós ©3. -?r<v« -ehazes beszerezhető irodalmon kívül csak 
igen kevés fordítás áll reöd*»Ikosécf*nkre* Ezért nem célszerű ezt a cso
portot további alcsoportokra osztani - az egyes személyek szerint - 
ahogy ezt' a prágai Egyetemi Könyvtár tette® Így ugyanis* az alcsoportok, 
{melyeknek számára külön-külön polcot biztosítunk, üresek maradnak, 
egy-egy gcLeon mindössze 2-5 kötet található* Ha ennek ellenére mégis fal 
akarjuk, bontani est a csoportot abból a célból, hogy az olvasók jobban 
eligazodhassanak, a batüropdoa besorolás helyett célszerűbb lesz «z 
ogyes államok szériát csoportosítani a müveket, az alábbi sorrendben* • 
Csehszlovákig Szovjetunió, népi demokratikus országok, nyugati tökén, 
államok* A csoportokon balül további osztályozást nem* vígaísak, hanem 
az egyes személyiségek fontosságának és jelentőségének sorrendjében 
állítjuk fel a könyvöket***

"A m a r x i  z m u a - l e n i n i z m u s r ó l  s z ó l ó  
m u n k á k ,  e g y é b  m a r x i s t a  i r o d a l o m * *  .ilasvo- 
zésü szakban legalább három nagyobb egységet képezhetünk a *hárem 
forrás és alkotórész" alapján* Esek: dialektikus és történelmi mate
rializmus, marxista politikai gazdaságtan Ss tudományos saooialiawus*
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Itt elegendő példányazámban meglesz a "Történelmi materializmus" cí
mű gyűjtemény és a nemrúg megjelent "Dialektikus materializmus"® a 
politikai gazdaságtan uj tankönyve orosz nyelven,, továbbá Flohaarv 
egyes korábbi müvti® mint plo "A személyiség történelmi szerepén 
kérdéséhez" vagy "Adalékok a materializmus történetéhez"® Rosent&L?
"A marxista dialektikus módszer" és Rudas László magyar marxista tu
dós munkái® stbo

E csoport utolsó szakjához tartozik a k o m m u n i s t a -  
é s  m u n k á s p á r t  ok r ó l  szóié irodalom® Itt mindeiképen 
megtaláljuk a Kommunista Párt Kiáltványát® éspedig nemcsak az utolsó 
kiadásban® hanem az előxő kiadásokban® sőt orosz és idegennyelvtt for
dításban ÍSű Itt van helye a kiáltvány jelentőségét méltató és tanul
mányozásához Írott egyéb irodalomnak is® Ezután következik a Szovjet
unió Kommunista Pártja® a SzX/b/P rövid történetével az élen® cseh és 
orosz kiadásban® majd Csehszlovákia Kommunista Pártja és igy folyama
tosan- az egyéb kommunista- és munkáspártok® Jóllehet a klasszikus mü
vek szakcsoportjánál azt ajánlottuk® hogy a tanulmányozás céljait 
szolgáló módszertani irodalmat külön helyezzük el az illetékes szak 
végén® itt ugyanilyen okoknál fogva előnyösebb a szóbanforgó irodal
mat mindjárt a vonatkozó tárgyhoz tenni® azaz külön a Kiáltványhoz® 
külön a SzK/b/P történetéhez® külön a OKP történetéhez® stfe®

Ebből a rövid és távolról sem teljes és kimerítő elemzésből az 
következik® hogy a kézikönyvtárak összeállítása nem merül ki abban® 
hogy besoroljuk a véletlenül beérkezett és odakerült müveketo Ellen
kezőleg? rendszeresen® gondosan® Igazodva az egyes szakok és könyv
tárak szükségleteihez kell kiválasztani® összegyűjteni® besorolni a 
szükséges irodalmat® illetve kiiktatni a felesleges könyveket® Nem 
lehet természetesen olyan érvényű sablont adni® amelyet az utolsó be
tűig be lehetne és be kellene tartani® A könyvtáros kötelessége® hogy 
a szükségletekhez® a lehetőségekhez és a körülményekhez képest élén
ken reagáljon a jelenlegi politikai és gazdasági követelményekre és az 
olvasók kívánságaira® illetve érdeklődésére® Ha ilyen követelményt tá
masztunk a kézikönyvtárral® mint égéssel szemben® annál Jobban és pon
tosabban kell érvényesítenünk ezt a követelményt a marxista-leninista 
irodalom szakjában® amelynek valóban gazdag és kimeríthetetlen forrá. t 
kell nyújtani a kutatásokhoz®

A marxizmus-leninizmus klasszikusai a többi szakcsoportban
Külön fájó kérdés® hogy hogyan szerepelnek a marxizmus-lenini Emun 

klasszikusai az egyéb szakirodalom szakcsoportjaiban®
A dialektikus és történelmi materializmus természetesen nem pótol 

ja az egyes természet-® illetve társadalomtudományokat® De nem is sza
kad el tőlük® mint ahogy eddig a megelőző gazdasági rendekben a filoző 
fiával történt® A dialektikus materializmus általánositja az emberi 
ismeretek valamennyi ágában folyó tudományos munka konkrét eredményeit
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megfogalmazva a természet, e társadalom és a gondolkozás legáltaláno
sabb objektív törvényeit*

A fentiek következtében a klasszikusok müveinek a kézikönyvtár 
egyes szakcsoportjaiba való besorolás magától értetődő szükségesség*
Ez az eljárás a marxista világnézet jellegéből adódik, egyúttal ter
mészetes következménye a marxizmus-leninizmus alapitól egyedülálló 
tudományos munkájának, amely szinte valamennyi tudományos területre 
behatolt*

Az a tény, hogy Marxnál, Engelsnél, illetve Leninnél főleg a ter
mészettudományok területén egyes elavult megállapítások mutatkoznak a 
vonatkozó tudomány bizonyos részletkérdéseiben, egyáltalán nem csökken
ti munkájuk óriási jelentőségét* Érthető, hogy Marx ideje óta a termé
szettudományok óriási előrehaladást tettek és a XIX0, illetve XX*.szá
zadban síért eredményeknek egész sorát mér rég meghaladta a mai fejlő--* 
dés* Ezeknek a munkáknak a magva és legértékesebb eredménye ugyanit 
másutt keresendőt a klasszikusok kutatási módszereiben, az egyes ter
mészeti és társadalmi jelenségek dialektikus jellegének feltárásában 
és azoknak materialista magyarázatában* Ez a rész pedig a mi tudósaink 
számára is állandóan aktuális, tanulságos példamutató*

Röstelni kell tehát, ha a kézikönyvtár természettudományi szakjá
ból hiányzik Engels "A természet dialektikája", vagy "Anti-Dühring"-je, 
az antropológia, illetve prehistoria szakból "A munka szerepe a majom 
emberré válásában", a történelem szakból "A feudalizmus bukása és a 
burzsoázia fejlődése", a filozófia szakból Lenin "Materializmus éa 
empiriokriticizmuo", "Filozófiai füzetek" c* munkája, vagy Sztálin 
"Dialektikus és történelmi materializmusa"* Hasonló hiba, ha nem ta
láljuk a "Nyelvtudomány" szakban egyetlen példányát sem Sztálini "A 
marxizmus és a nyelvtudomány" c* munkájának, stb...

Egyéb szakcsoportok
Végezetül vessünk legalább futó pillantást a kézikönyvtár egyéb 

szakjaira, amelyeknek elemzése azonban további részletes Ismertetést 
igényel*

Ami a rendszert illeti, a kézikönyvtár nagysága, feladatai és 
profilja, valamint a könyvtár látogatóinak fejlettsége cs érdeklődé
se ezerint más én más lesz. Az általános irányú könyvtáraknak fel kell 
ölelniök az Össz83 tudományágakat és azért arra kell törekednünk, hogy 
pl* "Természettudományok - Matematika" elnevezésű szakban nemcsak ál
talánosságban meglegyenek a természettudományokra és a mát arait lkára 
vonatkozó müvek, hanem képviselve legyenek a csillagászat, a kémia, az 
ásványtan, a térképészet, stb*, amennyiben ezeket a szakokat nem sze
repeltetik külön*

A szakkönyvtárak kézikönyvtárában a profilnak megfelelően részle
tes felbontásban fognak szerepelni az egyes területek, de nem hiányoz
hat innen a természettudományok, a nyelvi kézikönyvek, szótárak, stb*
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szakja aem*
A rendiszer nem lehet merev, hanem olyannak kell lesnie,, amely a 

mindenkori szükségleteknek felel meg® Egyse szakok fontosságának ki- 
emelésénél & könyvtárban* üuladenkor a párt és a kormány határozatai
nak megfeleljen kell éljárhásu Így pl* a Csehszlovák Koimsuaista Párt 
Iskongraeazasának határozatiba felvették a politechnikai oktatás kö
vetelményét* Sz annyit jelent, hegy a husin könyvtárak könyvtárosának 
is önnek & szükségletnek szempont jáből kell kiépítenie a könyvtár 
összes alapvet9 szakjait®

Az élesebb széni.' megfigyelj figyelmét hem kor Ölheti el, hogy az 
egyes szakokban ma olyan irodalom van, amely minden rendszer aálkül 
került össze® A heterogén összetétel le a kölcsönös kiegyensúlyozat
lanság a rossz könyvtári munka eredménye• A könyvtárosok általába 
mechanikusan gyarapítják a késikönyv tárat és azokat a könyveket, ame
lyeknek s». kézikönyvtárba kall kerülniük9 renduserint az a - könyvtáros 
határozza ■*»£, akt nem dolgozik közvetlenül a kézikönyvtárban, hanem 
az állománygyarapit6 oaztályov:® így tört-aik tehát, hogy olyan -i.re.ia- 
lom gyűlik ö&n?;e, rK--lyvi - minden e.-iye* kötete önmagában agyon tagyon 
értéken, de sí egész • -*.!? ̂ctvínyttak a • struktúrája "Hesze-vlsszá."* illetve 
torsé Jellegű.

így pl® e filo?;ífia .■ zaket általában csökkentik, 111* csak a ti
los őf la történetére vnaát.V.s:sií k'ányv.-skvt, bevezetéseket ée az ál talán oe 
logikát osztják ida* A könyvtáros uui. agy vili, hogy ezt a vé>:di?t 
■ tulajdööképsm már teljes mértékben kimeri tat te e mars izmus-!ialamo 
ázakban* "sgyüte í.O. & , v.y.I -Vo«n i^Y ven-e# ég fc ieli^ifhütj-e
az a kési könyvtár pl*' a fiiessóf ie~ö «>>* hallgat ókat? A válasz nemle
ges® Az egész Jcéaikünyvtárban uaa taláih-t. juk ugyanis meg az. utópista 
szocialisták, Salat-Simon, Főúriéra én físran müveit, « forradalmi de
mokraták - üeernttaevszki j, fcsXiiw/íki j, riassr^v, Dókról*juhar, dercén - 
filozófiai müveit 6s a műit filozófiai hagyatókénak uj kia-iúaalt, 
amelyokgt pl* a -braeí lovasét, a jelenlegi "Politikai Irodalom Állami 
Kiadója adót>í ki a« "Élj ii»g:yc-£.úuy e k*" '.tfean* /lézert ioot Epi-uros
élete ér taritáaa, Heoio&ee: i&ska és napok. As ógörög &t«ftlst«k töre
dékei, Regei? Bevezetés « filozófia történetébe, stb*/

Ha áoalé alapvető hlányenság c.-, hogy u paziholégia szakból hiányoz 
tiak Pavlov nUvél, amelyek & lélekf?! szól 5 modern materialista tudomány 
alapjait képezik, stb*

A kézi könyvtárnak tehát t».£ a feladata, hogy a* i adna a safce s epert j é« 
tal tartalmi az«rer'cmtb.él választ a-Ijo'j s: üsazr* alapvetői történeti 
és m«t kérdésekre* A kézikönyv tér .nem lóhát tör elek, illat?® véletle
nül egymáshoz került könyvek és brosúrák halma-/..a, hanem válogatott, w  
zárt, kiegyensúlyozott egészet kell alkotnia, omely öaa&efüggff marxis
ta képet ad a tbrtéhaleraríl, vrlvmiht es -»G;’«a tü iowiányágak jelenlegi 
állapotáról és problematikajáréI*

Ez azt .jelenti., hogy nem szabad Mányos-nio* v vonatkozó tttdomáay- 
ágakről szóló klasszikus müveknek, a párt és a korc-ány liatár«wiaisaittak 
éa irányelve inak, továbbá áz alapvető ideológiai Miunfcáítaak., tankány-
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veknek, egyetemi Jegyzeteknek, szakkiadványoknak és modern monogrú- 
fiáknak, a vonatkoz 6 tudományág klsseaikurni kiemelkedő müveinek, a 
magasérazhst5 és hozzáférhető bibliográfiáknak, főleg az ajánld bib
liográfiáknak, az áttekinthető és szemléltető segédkönyveknek* Mind- 
ezeket a müveket elsősorban a legfrisebb, tudományos magyarázatos ki 
adásokban fogjuk gyűjtenie

Amint az eddigiekből láthatjuk, még sokéig beszélhetnénk kézi- 
könyvtárakról Beszélhetnénk ideológiai Joíeutőeégtt kérdésekről, ©?. 
olvadékkal folytatott murikáréi, vagy ©kár műszaki Jellogü kérdések
ről is, például a kézikönyvtári könyvek jelzetéről és e eegídeévkö
zökről /katalógusok, osztólapok, utalók,3tb«/, beszélhetnénk a kézi
könyvtárral kapcsolatos tájékoztató munkáról*

Mind az elmélet, mind a gyakorlat terén sok adőságunk van esen 
emunkat őrület en.o Pedig olyan munkaterületről van ezó, amely fcülőttf- 
se» fontez a könyvtárban folyó nevelőmunka szempontjátál• Fokozottah 
ben f#i kall tehát.használnunk &ezovjut tapasztalatokat és végre 
késbe kell vennünk telje*.felelősséggel a kézikönyvtárakban folyó 
Beákét i«e A szovjet könyvtárosok példájára minőségileg jobbá és a&- 
gasabb színvonalúvá kuli tennünk az olvas ét érmékben é r - kutat ó t z b b é k -  

haa folyó munkát, ezáltal ie’ttj lehetőségokot kell adnunk könyvtári 
munkánk további faj1cácsóhoz©

• Knikovna, l?r5« 2 • sz * 7-dl*Ivp*
" 1.C55. 75—C0»lapo
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Gehíndler 3ryant M.:
A BIBU O GaÁFIAX&SSrrfe MODERN TECHNIKÁJA

A bibltogróf ia-nzerSreastés nagyon rő«l mester été. • falójában nér a könyvnyomtatás sfalt :#ál••’;-•« előtt léteztek többé-kevésbé szabálv ;ímHi 
bibliográfiák, azssMlMpedig a kiaáváayok aokis-Xeeége tátt* megjelenésű- kok feltétlenül szűkeágszerttvé*

á bibliográfiai munka lényegi alapjában alig változott az ©la® 
bibliográfia megjelenés* éta* Akijbr- / moat is/ a kövei kosé bárom té* 
nyazffre ?tók szükség létre jöttébe.*;bibliográfus,. Írásművek ás íróesz
közök* A fentiek körül a bibliográfaa a legfontosabb. Akármilyen váltó- 
aás állott be külsőjét és szellemi felkészültségét Illetlen - ugyanolyan 
eziborl•lény maradt* K#m létezik olyan gép vagy olyan technikai eljárás, 
amelynél ne volna szükség agyának és kezének irányité munkájára* ítélő- 
képessége éa tudása elsőrendűen fontos az adótok kiválogatáoánál é« 
összeállításánál* Mégis született néhány «j technikai eljárás, amely meg- 
könnyíti munkáját, és mi most inkább ezekkel a médjszer-ékkel fogunk fog
lalkozni, mint a blbliográfiaezerkseztéaael kapcaolatoe szellemi munká
val*

Először ia nag fogjak vizsgálni az egyik nagy kurrens bibliográfia, a Mezőgazdasági Bibliográfia /Bibliography of Agriculture/ -szerkesztésénél ée sokszorosításánál alkalmazott módszereket* Az egyes eljárásokat eléggé részletesen fogjuk lemitatni, mart egyformán felhasználhat gár- száz vagy aokezer adatot tartalmazó bibliográfiák esetében. Kern igényel 
nagy beruházást, pusztán egy Írógép szükséges hozzá. Bár a módszert eredetileg egy sokezernyi adatot nyilvántartó bibliográfiára ás tizenhét főnyi ssemélyzetro tervezték, könnyűszerrel lehet alkalmasai egy vagy 
két atabbr esetében is* Ka az itt ismertetett, különleges Írógép helyett 
közönségbe írógépet használunk, ezzel a kész kiadvány külalakra nézve csúnyább ,Jms.ugyan, de épp olyan hasznavehető marad*

A Mezőgazdasági Bibliográfia, a Földművelésügyi Minisztérium Állami Könyvtárába befutó anyag alapján nyilvántartja a világ mezőgazdasági szakirodalmát. Anyagának elrendezése átfogó tárgykörök szerint történik* Például: v Növényt ama agt é a" , "Állattenyésztés*, "Rovartan*, “Mezőgazda- sági géptan" stb, Izek azután további kisebb szakcsoportokra oszlanak: pl* a Növénytermesztés a következő módon:' rendszeres botanika, növény- 
betegségek, gabonanemüek, talaj hozass, etb, Minden hónapban szerzői mutatót készítenek, az utolsó számban pedig szerzői ée tárgymutató jelenik 
meg az egész évről. Bár a bibliográfia elsősorban a Földművelésügyi Mi
nisztérium személyzete aztnára készül, elkerül az Egyesült Államok és
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sok más ország könyvtáraiba és tudományos intézeteitek Í8o Fotofcőpiaszoi® 
gálatünk segítségével az Egyesült Államok Földművelésügyi Minisztériuma 
Könyvtárának anyaga azok számára is elérhető,, akik nem tudnak Washington
ba Jöanio Csekély költség ellenében azok is megrendelhetik a bibliográfiá
ban szereplő cikkek fotókópiáját„ akik nem tartoznak a Minisztérium sze
mélyzet éhez o A fotókópiák Így bárhová eljuttathatók a tanulék vagy a ku
tat ők számárao

1952-ben a Mezőgazdasági Bibliográfiában 96°000 bibliográfiai adat 
jelent meg° Minden kurrens kiadványt, amelyet a könyvtár kap0 megvizsgál- 

“Tllík a bibliográfiába való felvétel szempontjábőlo így felvesznek minden 
könyvet,, kisnyomtatványt 9 monográfiát„ újságcikket,, stbo-t9 ami a bibli#<= 
gráfia tárgykörébe tartosiko Nem kerülnek be a bibliográfiába a kisebb je
lentőségű anyagok;, u.Do szerző nélküli cikkek„ alsőéves egyetemi jegyzs- 
tekp egyéni tapasztalatokról szőlő beszámolók, kisebb terjedelmű vagy 
személyi vonatkozása közlemények és a tárgykörben újat nem jelentő müvekp 
Egyébként minden mü„ amely beletartozik a tartalomjegyzékben felsorolt 
tárgykörök valamelyikébeB feldolgozásra kerülő

Minden„ az előző 24 érában megjelent kiadványt naponta a Bibliográ
fiai Osztályra irányítanak és ott tárgy és nyelv szerint szétosztják a 
bibliográfusok közötto A feldolgozást hét bibliográfus végzi „ ezek leg
többje vagy szakember egy-egy szakterületen,, vagy pedig egy-két ritka 
nyelvet ismer könyvtárosi szakképzettsége melletto A bibliográfus meg
vizsgálja a kiadványt„ eldönti9 hogy mi kerül belőle feldolgozásra„ kije
löli a cikkeket a gépirőnő számára0 megjelölve a óim kezdetét és végét„ 
a szerző nevének Írásmódját„ a nagybetűvel irandŐ szavakat9 valamint 
mindazt,, ami a gépirőnő számára problémát okozható A szerző nevét változ
tatás nélkül irjuk9 a keresztnevekft csak kezdő betűkkel'jelöljüko Min-' 
den bibliográfusnak Írógépe előtt tartő áll 1205 széles papirtekerccselo 
A papírszalag 7»5 cm-ként perforálva van9 úgyhogy 12»5 * cm-es cédu
lákat lehet belőle szakitanio A tekercset a bibliográfus ̂ az Írógépbe te
szi és ezután minden münek9 ami feldolgozásra kerül0 előkészíti cédula- 
scrozatáto Az első cédulára rávezeti az első cikkhez szükséges utasítá
sokat a gépirőnő számárao Ez a cédula tartalmazhat rövid feljegyzést9 a 
cikk elmének fordítását /ha a cikk nem angol,, francia„ német vagy spanyol 
nyelven van/9 figyelmeztetést arra nézve„ hogy a cikk egy előző számban 
már megjelent cikk folytatása/ vagy hogy a szerző neve szokatlan helyen 
van0 A következő cédulára rávezeti annak a bibliográfiai szakcsoportnak 
a jelét„ amelyben az adat szerepelni fogo A következő cédula üresen ma
radó Az^ezután következő cédulák mindegyikére egy-egy tárgyszó kerül9 
amelyekkel - egy előzetesen összeállított tárgyszó-jegyzék alapján - 
részletesen meghatározza a bibliográfus a kijelölt cikk tárgyáto Ezután 
folytatja a következő cikkel„ anélkül,, hogy a papírszalagot letépné9 
míg el nem éri a kiadvány végét« Ekkor kiveszi a gépből és leszakítva 
a szalagot„ belehelyezi a kiadványba9 s átadja a gépirénőneko

A gépirőnő beteszi a szalagot a gépbe és a kiadvány alapján dol
gozva^ legépeli a címleírást a szakcsoport megjelölését tartalmazó cédu
lára 0' EzutáO á szerző nevét fordított sorrendben rágépeli az Üres eédu- 
lárao Ha többszerzős műről van sző„ több üres cédulát hagytunk és most
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mindegyikre rákerül az egyes szerzők aevso Az utolsó tárgyszó-cédula 
után eltépi a szalagot és áttér a kővetkező cikkre. Gépirónőíak IBM 
/International Business Machines/ gyártmányu8 arányos betütávolság-be- 
állitőval felszerelt gépeket használnak, könyvnyomtatásnál használatos 
betűtípussal, karbonszalaggal. Az arányos betütávolság beállitóval fel® 
szerelt gépek abban különböznek a szokásos Írógépektől , hogy az egyes 
betűk számára más-más helyet biztosítanak. A szokásos gépeknél minden be
tű egyforma széles helyet foglal elő Ezeknél a-speciális gépeknél vi
szont a vékony betűk, mint plo az wi* vagy *lw kisebb helyet foglalnak 
el, mint az "r" vagy az "ew, ezek viszont ismét kevesebbet, mint a vas
tag "m" és "w" betűk. A karbonszalag pedig azt biztosítja, hogy a gép
írás mindenkor egyenletes fekete legyeno

A gépelés befejezése után egy korrektor összehasonlítja a cédulá
kat az eredeti kiadvánnyal,, meggyőződik róla, hogy minden adat pontosan 
van-e leírva, és ellenőrzi, hogy követték-e cimleirási szabályzatunk 
előírásaito Most tehát minden közleményhez van egy cédula-sorozatunk, 
amely tartalnpzza a címleírást /svagy főlapot $/, egy vagy több szerzői 
cédulát és egy vagy több tárgysző-céduláto A cédulasorozatokat össze
hajtjuk, úgyhogy a főlap legyen legfelül és naponként beosztjuk olyan 
sorrendbe, ahogyan azok a mezőgazdasági bibliográfiában meg fognak je
lenni 0 Tehát először szakcsoportok szerint, ezen belül pedig szerzők 
szerinti betürendbeQ J

A hónap végén a szakreferensek átnézik a cédulákat az osztályozás 
és a tárgyi címszavak következetességére figyelve. Utána a cédulák már 
átkerülhetnek ahhoz a részleghez, amely a bibliográfia kiadását készíti 
elő. Itt először is szétválasztják őket, anélkül azonban, hogy sorrend
jük megváltoznék. Tehát minden adathoz rendelkezünk főlappal, s ©zt köz
vetlenül követik a szerzői- és tárgyszócédulák. A cédulákat számbélyeg
zővel megszámozzuk, úgyhogy egy-egy közlemény valamennyi cédulája azonos 
számot kap0 A számbélyegző olyan szerkezetre van felerősítve, amely biz
tosit ja, hogy mindenkor a cédula megfelelő helyére kerüljön a pecséto 
Mikor minden sorozatot lebélyegeztek, a főlapokat szöveges oldalukkal le
felé külön dobozba rakják, a szerzői- és tárgyszőcédulák pedig a szerzői 
és tárgyszó rekeszekbe kerülneko Ahogy a sorszámot rányomták a cédulákra, 
már aggály nélkül el lehet őket választani a főlapoktól, hiszen az azo
nosító szám utal ezekre.

Mint láttuk, a címleírást tartalmazó cédulák a megfelelő sorrendbe - 
a Mezőgazdasági Bibliográfiában való megjelenés sorrendjébe - vannak 
osztva. Most átveszi őket egy újabb tisztviselő, akinek az asztalán csuk
lóra szerelve nagy, sorvezetővel ellátott, fenyőfa tábla van0 Ez papír
lapot szögez fel a táblára, és a papírlap bal szélére kétolöalán enyve
zett ragasztószalagot ragaszt fel. A cédulákat ráerősiti a ragasztó- 
szalagra, olymódon, hogy minden cédulának az alsó üres részét és az al
só balsarokban lévő szakjelzetét elfedje a következő cédula. Mikor az 
első hasábot befejezte, a második hasáb balszélére erősít fel egy másik 
ragasztószalagot. A sorvezető mutatja, hogy hol kell a hasábot befejez
ni és hogy hol kell a következő hasáb számára felragasztani a szalagot. 
Egy lap felragasztása 15-20 percig tart. Az egyes szakcsoportok fő ci-
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mait előzetesen sokszorosított cédulákon még a ragasztás saögkezdóíne 
előtt illesztik a megfelelő helyre® Mikor a lapok készen vannak,, sor ke
rül a lapszámok és élőfejek felragasztására*

Időközben a szerzői mutat6 és a tárgymutató céduláit betűrendbe 
oszt jákc/Bzeket naponta szétosztják az első bet fi szerint éa mire a ra
gasztás befejeződik; a szerzői mutató céduláit szoros betűrendbe rak
ják* A szerzői mutató Ugyanúgy fölragasztással készül; mint a szöveg- 
oldalak; azzal a különbséggel; hogy itt egy lapon Bt hasáb van kettő 
helyette Mivel tárgymutatót évente csupán egyszer adunk ki„ ennek eé® 
dalált nem ragasztjuk fel, hanem beosztjuk az előző hónapiak közé*

Ha a címlapot is legépelték és korrigálták; kiadványunk nyomtatás- 
ra készo A sokszorosítás*siknyomásaai történik; negyvenszázalékos tér® 
jedelemesökkentéssel, vagyis a nyomtatott lap nagysága 6 0  százaléka, a 
géppel irt példány térjedelméneko A nyomtatás a következőképen törté® 
niki a nyomdász először lefényképezi a lapokat* Sanek alapján klisét 
készít; és ezekről a klisékről történik a lapok sokszorosításáé Itt 
láthatjuk a karbon-szalag előnyét; amely biztosítja; hogy valamennyi 
cédulánkon egyforma fekete legyen a géppel irt szövege Azt a cédulát; 
melyet a hónap első napján írtak; be lehet ragasztani’a 15®i mellé éa 
egy másikat, ami a hónap utolsó napján készült /esetleg egy másik iró® 
gépen/; a 3-án gépelt cédula ®lé0

Nagy előnye a ragasztásos módszernek a bibliográfiakészitésaél az 
a megtakarításp ami a gépelés és korrigálás terén mutatközike Minden 
kicédulázott mü cimleirását egyszer, és csakis egyszer kell legépelni 
és korrigálni az egész munkafolyamat alatt * Ha ragasztás helyett gépel* 
nők a lapokat; minden lapot készet kellene legépelni és kétszer korri
gálni; egyszer0 mikor az eredeti kicédulázás történik, és agyszer az 
oldalak Összeállitásánálc

Minden év utolsó száma tartalmazza az egész év szerzői és tárgy® 
mutatóját; Az előkészítő munka ideje a november hónap8 amikor már ma® 
ga a novemberi szám elkészült* Meg kell jegyezni; hogy minden hónap
ban; mikor a géppel irt példány visszakerül a nyomdából; a szerzői mu
tató céduláit letépik; és félreteszik az évi mutató számára* Kellő óva
tossággal lehúzhatjuk őket a lapról; anélkül, hogy sokat elszakítanánk* 
Amelyik mégis elszakad, újra kell gépelni* Kéthónaponként beosztják 
őket az előző hónapiak közé* A novemberi számból elhagyjuk a szerzői 
mutatót, hogy ne kelljen megvárni a géppel irt példány visszatérését 
a nyomdából, mielőtt az évi szerzői mutató munkájához hozzákezdenénk*
Az évi szerzői matat őt ugyanúgy ragasztják fel, mint a havonkénti mu
tatókat* Miután felragasztották; kivágják belőle az ismétlődő neveket; 
úgy, hogy minden szerző neve csak egyszer szerepel az első mü számúval 
egy sorban*

A tárgymutatót a. tárgyszó-cédulák alapján gépelik; ezeket » mint 
láttuk - havonta öaezeosztják* A tárgymutató készítésénél meg sem ki® 
séreljük az eredeti cédulák felragasztását, a különböző fő- és alcímek 
bonyolultsága és az egyes fogalmakhoz tartozó hivatkozási számok soka
sága miatt* Azonkívül; miután bibliográfusaink nem használjak arányos



betütávolság-fcoállit£val felezeralt Írógépeket , a cédulákat a falragasz- 
táp '1“tt cnucyic külön kellene gépelnie A gépelés perforálatlen papír- 
tekercsre történik,, melyet aztán megfelelő méretre felvágnak és oldalan
ként négy hasábra felragasztanak., Ili két okból készítjük tárgymutatónk 
oldalait inkább Így, mint o teljes lap legépelésévelo Előszűr Is, nem 
volna lehetségese hogy egy gépíró a rendelkezésre álló idő alatt az 
egész mutatót legépoljeo Csikónként! gépeléssel, vágás- és ragasztással 
az adatok sorrendjének megzavarása nélkül egyszerre hat gépiró is dol- 
gozhatiko Másodszor; az ilyen módon történő gépelés nagyon megkönnyíti 
az utólagos Javltáeto A csikók felragasztása előtt egyszerűen ki lehet 
vágni azt a részt, ami rossz helyre került, és átrakni a megfelelőre, 
vagy közbeszurni azt, ami a gépelésből esetleg kimaradt. Az olyan része
ket, ahol sok a hiba, újra lehet gépelnie Bizonyos javításokat sokszoro
sítás előtt rá lehet ragasztani a gépelt szövegre, vagy ha csak egy be
tűről van szó,..a hibás betilt be lehet festeni fehér festékkel és utána 
lehet gépelnie '

A Mezőgazdasági Bibliográfia olyan kurrens bibliográfia, amely 
teljesen magukból a kiadványokból van szerkesztve. Ugyanígy - teljesen 
vagy főleg a kiadványok alapján - készül több más bibliográfia is, 
amely nyilvántartásba veszi és feldolgozza egy-egy szakterület sajtójá
nak kurrens anyagát, mint például a "Chemleai abstracts” /Kémiai Lap
szemle/, az időszaki kiadványok "Wilson,*-féle mutatója és a "Current 
List of Medical Literature" /Az orvosi irodalom folyamatos jegyzéke/o 
A retrospektív bibliográfiák viszont rendszerint más bibliográfiákat 
használnak fel a közölt adatok felkutatásához és meghatározásához.,

A más bibliográfiákból történő adatgyűjtés technikája nagyban függ 
az illető bibliográfia szerkesztésének módjától is. A korábban megje
lent bibliográfiai adatok összegyűjtésére szolgál a "Photoclcrc" elhe- 
vezésü fényképezőgép, melyet az előzetes fényképészeti tapasztalattal 
és gyakorlattal nem rendelkező tisztviselők számára szerkesztettek..
Bár jelenleg a gép még nincs kereskedelmi forgalomban, reméljük, hogy 
nemsokára a bibliográfusok hasznos segédeszközévé válik. Röviden; Ez 
a berendezés egy kis automatikus filmtovébbitásu fényképezőgép, amely 
l£o5 cm széles papírtekercsre veszi fel a képeket és minden felvétel 
után 7°5 cm-el továbbítja a papírtekercset. A kidolgozás önműködő hivő
berendezésben történik, amelyhez nem kell sötétkamra. Utána a papírte
kercset fel lehet vágni 7»5 * 12.5 cm-es cédulákra, amelyek megfelel
nek a könyvtári gyakorlatban és a bibliográfia szerkesztésben leginkább 
használatos szabvány kartonoknak és céduláknak. A Photoclerc segítségé
vel a kijelölt dolgozó könnyűszerrel lemásolhatja - a bibliográfus ki
jelölése alapján - bármely cédulanyilvántartás gépelt vagy nyomtatott

1/ A Mezőgazdasági Bibliográfia szerkesztésének részletesebb ismerte
tését ld. Schindler M. C.s The preparation of the Bibliography of 
Agrlculture. /A Mezőgazdasági Bibliográfia készítése/, - Chicago, 
Universlty Graduate Llbrary Sehool. Bibliographic organizatlon, 
Chicago, 1951o 226-2J50lapo
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bibliográfiai Jegyzék adatait, vagy egyes tételeket a kurrens biblio
gráfiák kötetlen példányaiból Természetesen maga a bibliográfus is le
másolhatja, gyorsabban, mintha kézzel vagy géppel Írná ki és anélkül, 
hogy revideálni kellene a másolt adatok pontosságát* Fejlesztésének Je
lenlegi fokán a Photoclerc nem tud még másolni Olyan lapról, amely vas
tag lapkötegbe van bekötve, minthogy mélységélessége nem beállíthat

Egy hasznavehető bibliográfia szerkesztése, miután az ahhoz szük
séges adatokat összegyűjtötték, számos formában történhetik* A cédulá
kat vagy kártyákat beoszthatják betűrendé vagy szakrendi nyilvántartás
ba és azután vagy katalőgusfiókban helyezik el- az olvasók használat íré» 
vagy pedig kőnyvalaku nyomtatvány, illetve cikk formában adják közre* 
így minden címleírásnak több helyen kell szerepelnie,vagy pedig - ha 
csakis egy helyen található meg - mutatónak, esetleg szövegközti utalá
soknak kell nyomra vezetnie* Az utolsó húsz évben sokféle eljárást al
kalmaztak a cédularendszerü bibliográfiák szerkesztésénél annak a óéi
nak az érdekében, hogy biztosítsák a könnyű keresést tárgy, szerző, meg
jelenési év, nyelv és egyéb szempontokból* Mi ezek közül háromról fogunk 
röviden beszámolni? a peremlyukasztásos lyukkártyákr61, a Hollerith-fé- 
le lyukkártyákről és a Rapid Selectorról*

A három közül jelenleg a legtöbb könyvtár számára csupán a perem
lyukasztásos kártyák válnak be a gyakorlatban* A másik kettő leírását 
csak tájékoztatásul közöljük* Az utóbbi kettő jelenleg és a jövőben 
is, túl költséges lesz kisebb könyvtárak számára, és csakis nagyszabá
sú munkákhoz alkalmas* A Rapid Selector egyébként is még a fejlesztés 
stádiumában van, és még egy ideig nem lesz kaphaté*
• A lyukkártyák rendszere igen egyszerű elven alapszik, melyet egy 
gyűrűs füzet illetve spriálnotesz példájával illusztrálhatunk* A notesz 
lapjai addig vannak a helyükön, amíg a lyukakon átfutó gyűrűk tartják 
őket* A lapokat felfüggeszthetjük egy kötőtűre vagy a lyukakon keresztül 
fűzött zsinegre is és ugyanolyan rendben megmaradnak egy csomagban* Vi
szont ha a lyuk fölött kiszakad az egyik cédula, akkor az ilymódon meg
rongálódott lap kihullik a kötegből* A peremlyukasztásos kártyák rend
szere ezen a tényen alapszik* A karton kiesik a kötegből, ha rajta e d  
bizonyos lyukat bemetszünk és a kártyacsomagot a lyukon keresztül dugóit 
tűre felfüggesztjük*

A kartonok minden nagyságban kaphatók a felhasználók igénye sze
rint* A lyukak sort alkotnak, s ilyen lyuksor kerülhet a kártyának .oízv 
vagy több peremére $ készülnek kártyák több párhuzamos lyuksorral is0 
Bibliográfiai munkánál a címleírást a kártya közepére Írják vagy gépe
lik* Arra is dolgoztak már ki eljárást, hogy hogyan lehet a peremlyu- 
kasztásos kártyákra /vagy a Hollerith-féle kártyákra/ olyan mikrofi “>

A berendezés leírása és használatáról szóló beszámoló megtalálhat 
Shaw, R* R*s The use of photography fór elerical routines* /Fény
képezés az irodai gyakorlatban/* A report to the American Council 
of Learned Societies, Washington, 1953« 85olap0
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darabkát erősíteni, amely a teljes cikket tartalmazza,
A szükséges szak- és egyéb tájékoztató adatokat úgy visszük rá . 

kartonra, hogy egy előzetesei megállapított jelrendszer alapján bizo
nyos lyukakat kiszakítunk a karton széléigo Ha egy kötőtűhöz hasonló 
válogatót keresztülazurunk a kartoncsomag egy bizonyos lyukán és a cao- 
magot ezután megfordítjuk, esetleg meg is rázzuk, akkor minden olyan 
karton, amely ennél a bizonyos lyuknál volt bemetszve, kihullik<. Olyan 
válogatőberendezéssel, amely egy keretben több tűt tartalmaz, egyszer
re több lyuk alapján válogathatunk, A kiválasztás oly gyors, hogy fe
lesleges több kartont készíteni egy mii különböző témáiról, vagy a kar- 
tonokat külön sorrendbe rakni. Több szakcsoportra, a szerzők neveire, 
nyelvre és még sok hasonló adatra vonatkozó felvilágosítást, melyekért 
egyébként keresgélnünk kellene a cédulanyilvéntartásbaa, itt egyetlen 
kartonra lehet rávezetni. Ez a módszer azonban csakis olyas nyilvántar
tások számára felel meg, amelyek soha sem válnak túlságosan"nagy mére
tűvé, Egy szakértő a cédulák számának felső határát tízezerre becsülte. 
Bár sokkal gyorsabban lehet ezzel a gépies válogatással dolgozni, mint
ha az egész katalógust át kellene vizsgálni, mégis nehézkessé válik a 
dolog, ha minden kérdéshez a kartonok ezreit kall kézbevenai, A peren- 
lyukasztásos kartonok rendszere leginkább a szakkönyvtárak bibliográ
fiáinál és a tudósok saját kartotékanyagában terjedt el. Nem költséges 
eljárás. Nem kell hozzá más, mint lyukasztógép, néhány válogató ttt, 
kártyák és kártyatartó fiókok,1 2/

A Hollarlth-féie lyukkártya alkalmazási területe a bibliográfiai 
adatok gyűjtése, illetve elérhetővé tétele, A kártyák csaknem egész 
felülete lyukasztásra alkalmas, A felületet felosztják oszlopokra és 
lyukasztógéppel a jelrendszer alapján lyukakkal látják el, lehet rövid 
cimleirást is lyukasztani a kártyákra, vagy pedig a eimlei3?ást a kár
tya tetejére Írják /gépelik/ és a lyukakat ugyanúgy, mint a peremlyu- 
kasztásos kartonoknál, a tárgy, nyelv vagy más hasznos adat jelölésé
re használják, A kártyákat gép segítségével válogatják ki. Az IBM 
kártyáknál a válogatásnál a lyukak között elektromos érintkezést léte
sítenek, a Remington Rand tipusu rendszernél a válogatás mechanikus 
utón történik. Mindkét esetben a gép külön fiókba dobja azokat a kar
tonokat, amelyeknél érintkezés történiko A Hollerith kártyák rendsze
re rugalmasabb, mint a peremlyukasztásoa kártyákéo A lyukasztott ada
tokat az u,n, tabulátor segítségével közvetlenül a kártyáról le 'lehet 
nyomtatni, vagy pedig a kártyák működésbe hozhatnak egy speciális Író
gépet, A fölszerelés beszerzési költségei azonban csak akkor fizetőd
nek ki, ha a gépeket állandóan el tudjuk látni megfelelő mennyiségű 
munkával, Tehát vagy rendkívül kiterjedt bibliográfiai tevékenységre 
van szükség, amely kapcsolatos egyben valamely olyan intézménnyel i®,

1 Filmen Fii©, Inc, Filmsört the individual fiiing system fór micro- 
film, /Filmsort - a mikrofilm egyedi nyilvántartási rendszer®,/
New York? 3?í>0,

2 / A poremly tikászt ás es kártyák használatát tárgyaljas McGaw, Hc F,s 
Marginal punched cards in college and researeh libraries, /Perem
lyukasztás os kártyák a kollégiumi és szakkönyvtárakban/, Washington, 
Scarecrow press, 19J>2, 218 lap.
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mely a gépeket még més célokra is hasznositani tudja,, vagy pedig közel 
kell lennie egy olyan központi intézménynek, amely ©sere alapon végzi 
el a munkáto Ezzel a rendszerrel is lassú egyetlen kérdés megválaszolá
sa,, ha a nyilvántartás nagyon nagy* A kártyáknak az osztályozón külön- 
külön kell átfutnátok minden oszlop végett, amelynek jelentést adtunk, 
majd még külön akkor„ ha betűrendes lyukasztást is alkalmaztunk* Még 
ha percenként 4 5O-6OO kártya átfutását számítjuk Is, akkor is igen hosszú 
művelet 50*000 kártya kiválogatása*-*-/

A harmadik gép, a Rapid Selector, amely jelenleg még a fejlesz
tés stádiumában van, elektronikus berendezés, a az előzetesen elkészí
tett anyag nagy tömegéből tud válogatni,. Amennyiben bibliográfiai cé
lokra alkalmazzák, a elmeket vagy kivonatokat hat téma, szempont együt
tes alkalmazásával képes kiválogatni* Átfutási sebessége 12o*}Q0 kivonat, 
illetve 75*000 témát stb* kifejező jel percenként* Az adatokat a gép 
számára úgy kell előkészíteni, hogy egy szabvány tárgyszó jegyzék alap
ján hat tárgykört lehet kijelölni minden közleményhez, és e tárgykörö
ket számrendszerre fordítják le* A címleírást mikrofilmre másolják, 
olymódon, hogy a cimleirás a filmkocka felét foglalja el* A filmkocka 
másik felére a tárgyat feltüntető számok kerülnek, de nem számjegyek 
formájában, hanem sötét foltok kombinációjával kifejezve, - megfelelő 
jelrendszer alapján* A mikrofilmtekercsből történő kiválasztáshoz át 
nem látszó fekete papirból készített maszkot használnak, amelyen lyuka
kat lyukasztanak* Ezek a lyukak megfelelnek azoknak a sötét foltoknak, 
amelyek az adott tárgykört a filmkockákon jelölik* A mikrofilmteker
cset és a maszkot belehelyezik a szelektorba* A berendezés olyan, hogy 
egy fénysugár hatol át a maszkon és a filmen, és egy fotocellára esik*
A mikrofilm pereg a maszk mögött, s mindaddig amig pontosan egybe nem 
esnek a maszk kivágásai és a fekete foltok a mikrofilmen, semmi sem tör
ténik* Abban a pillanatban viszont, amikor ez bekövetkezik, a fotocel
lát már nem éri fény^ ekkor működésbe lép egy fényképező berendezés, 
amely a mikrofilm baloldalán rögzített címleírást, kivonatot lefényké
pezi* így minden adat, amely egy bizonyos tárgyhoz tartozik, rákerül 
egy másik mikrofilm-tekercsre, amit aztán elő lehet hívni és mikrofilm
olvasó segítségével el lehet olvasni, illetve fel lehet nagyítani a 
szabad szemmel váló olvasáshoz* Jelenleg egyetlen egy Rapid Selector 
működik, és ez is kísérleti szakaszban van* Nem tudjuk mikor lesz ál
talánosan beszerezhető*^/

Eddig a bibliográfia-sokszorositás két módszeréről beszéltünk? 
a/ az ivekre ragasztott gépírásos cédulák alapján történő offsat-nyo
másról és b/ Hollerith-kártyákról való nyomtatásról* A felragasztásos 
módszer persze nem csak géppel irt cédulákra alkalmazható* A Library 
of Congress nyomtatott katalőguslapjait például szintén felhasználják 
arra, hogy szerzői és tárgyszó rendben könyvkatalógusokat készítsenek*

^Parker, R* H* % Library applications of punched eardss a deecription 
of mechanical systems /A lyukkártyák könyvtári alkalmazása? a mecha
nikus rendszerek leírása/* Chicago, AlA, 195?* 8° 1*
A Rapid Selector illusztrált ismertetését Xd* Shaw, H. R*s Management 
and machineso /Vezetés és gépek/ * Chicago, Univorsíty Graduate 
Library Schoolo Bibliographie organization, Chicago, 1951= 2oo-2o5 1«

2 /
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bár itt a ragasztás technikája kissé eltér az általiak ismertetett mód- 
télo Felragasztás helyett lehet gépelt iveket is használni offset-nyo®- 
tatáshozo Ha a kiadvány tetszetős formájára nagy súlyt helyezünk,, hasz
náljunk arányos betütávoXság-beállitővaX felszerelt gépet,, de Így min
den lapot kétszer kell gépelni,, Nagyobb tipográfiai változatosságot • - 
hetünk el,, ha Mvarityperw-t /különféle betűtípussal Íré Írógépet/ hasz
nálunk,,

A rendes szedésről történő vagy stenciles sokszorosítás közismert 
technikáján kívül,, melyek már nem szorulnak megvitatásra,, néhány más 
módszert is megemlítünk,, A multilith-eljárás„ amely papír matricákat 
használ stencil helyett„ szebb külsőt biztosit ugyanannyi munkával„ 
mint a stencilo Ugyanakkor jobbminőségü papírt használhatunk„ mint ami
lyen a stencilezéshez szükséges lyukacsos durva papir0 A bibliográfi
ai adatokat feldolgozhatjuk a hivatalokban használt elmirőgépek /pl« 
adrémaS/ lemezeire vagy stenciljéres és ezekből nyomtathatunk cédulá
kat „ vagy az adatokat listaszerűen egymás alá sokszorosíthatjuko Utóbbi 
esetben a szak szerint történő kiválasztáshoz színekkel jelölhetjük meg 
a lemezeketo

Ennek a dolgozatnak az volt a célja0 hogy a bibliográfia-szerkesz
tés modern technikai eljárását ismertessee ezért egyedül a technikai 
eljárásokról volt sző benne„ De sohase felejtsük el, hogy a technika 
jó szolga, de rossz tanácsadó,, A bibliográfus dolga, hogy eldöntse,, mi
lyen célokat kiván szolgálni bibliográfiájával és a célhoz mérten kell 
kiválasztania a megfelelő technikai eljárást, nem pedig azért alkalmaz
nia , mert egy más munkánál már beváltó Kik és hol fogják használni a 
bibliográfiát'? Ettől függ,, hogy elegendő-e az egyszerű cédulanyilván
tartás,, vagy sokszorosítani kell bibliográfiánkato Sok vagy kevés r-' = 
dányra van-e szükség*? Ettől a kérdéstől függ, hogy melyik lesz a 
jobb módszer a sokszorosításra,. Milyen terjedelmű lesz a bibliográfíe? 
Nem fogunk gőzekével felszántani egy virágoakertet , az Empire State 
Building-et sem fogjuk vakolókanállal kiásni a helyéből,, Milyen tájé
koztatásokat kívánunk bibliográfiánktól1? Milyen kérdésekre kell majd 
feleletet adnia? Fokozott gondot kell fordítani ezekre a kérdésekre 
akkor, ha a bibliográfia szerkesztését lyukkártya módszerrel tervez
zük s főleg azért„ mert nagyon költséges volna megváltoztatni a szerve
zés rendszerét , ha már belefogtunk a munkába,, Hasonló óvatos tervezői? 
viszont felesleges és káros, ha nem ilyen rendszert alkalmazunk a bib
liográfiai szolgálat kiépítésénél,, Milyen anyagi eszközök állnak ren
delkezésünkre? Milyen lehetőségek között választhatunk? Ha a biblio
gráfus felveti és helyesen válaszolja meg ezeket és ehhez hasonló 
kérdéseket , nemcsak a legjobb technikai eljárást fogja tudni kiválasz
tani , hanem, képes lesz arra, hogy valóban haaznavehatő bibliográfiát 
tervezzen és hozzon létre,, . . .

= X’iferl , 2 954o £ „szó 14,3—15£o lap©
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Bogdán Horodyskis 

A WPOCLAffX TUDOMÁNYOS ÉRTEKEZLET

A Wroclawi Tudományos Társaság Bibliográfiai és Könyvtártudományi 
Bizottsága 195* november 3•“■tói tartotta második tudományos értekezlet 
tét /konferenciáját/o Erre névreszólő meghívót kapott sok tudományos 
könyvtár dolgozója az ország egész területéről*, Az értekezlet részt- 
vevői közt láttuk a Lengyel Tudományos Akadémia dokumentációs központ** 
jaínak dolgozóit is® valamint a tudományos könyvtárak munkája iránt 
érdeklődő különféle intézmények képviselőit»

Az értekezlet programmjában 8 referátum szerepeit® igen váltósa- 
tos témakörrel® 4 referátum általános kérdésekre vonatkozott® & igen 
élénk vitában jutott kifejezésre mind a négy előadással kapcsolatos 
érdeklődés« Ide tartoztak a kcretk»rrá *ofsratumokt "A tudományos könyv 
táre.k hálózatának és profilozásán-vk kérdései ^engyalorazágban" /elő*® 
adós dr® Pawel Ryt i«ki dacén*/® "A könyvtári köteles példány törvény 
reformja" /dr® K .-•>! Irvralski,'® "■ lengyel könyv kutatóinak életrajzi 
lexikona«N /mgr» Ksavsry Svierkovrki/, "A régi nyomtatványok problét - 
ja a lengyel tudományos könyvtárakban" /mgr® Helena Szwejteowaka/.

Dr.® Hyfcíüki /Sziléziai Könyvtár/ csak vitaindítóénak szánta re * 
rátámét és a vitéz ókra hárította azt « feladatot® hogy tegyenek ja
vaslatokat a tudományos könyvtári hálózattal kapcsolatos kérdésekbe » 
Maga az előadó csupán a fennálló helyzet ábrázolására szorítkozott 
a "hálósat" kérdéseit elméleti fejtegetéáek alkjára terelte, amelyek 
nem voltak.mindig sikeresnek mosdhatÓk®00 A referátummal kapcsolatba 
kialakult vita konkrét és reália lehetőségeket keresett a tudományos 
könyvtárak munkájának k oor&i nálás *r?« tudományos könyvtárak nem al
kotnak a közigazgatási ug^éa érteimében vett hálózatot® ezért
olyan együttműködést kall® hog» k J♦‘ejtsenek® mely az olvasónak nyúj
tandó tudományos bibliográfiai tájékoztatásban® aa iáegeunyelvü tudo
mányos irodalom üstzohuagolt gyűjtésében jut kifejezésre®

Dr*Lewal&ki //voelawi Egyetemi Könyvtár/ a könyvtári kötelesnél- 
dáayra vonatkozó törvény novellaria'utón való kiegészítésének szük
ségességét fejtette ki referátumában® Nagyon égető kérdés ez és rend
kívül fontos ügy a tudományos könyvtárak helyes működése szempontjából• 
Ebben valamennyi vitázó megegyezett® Kifogásokra.-adott rssont okot a 
kőtelespéldany elosztására vonatkozó tervezet® amelyben az előadó azt 
javasolta® hogy c.z egyes müveknek a különböző könyvtárak számára vei 
alkalmasságét - mely egyébként is elég bonyolító feladat « a Kösponti



Kiauványbivatal hatácczza meg* í?rd®sai kifogásokat isiseit továbbá a 
Központi Könyvtári Hivatal képviseltje is, kijelentve,, hegy a- Közpon
ti Könyvtári Hivatalnak egy másfél*., már kidolgozott törvényt ervar,*- 
t® vano A vita során felvetették többek között a könyvtárellátó 
központ létesítését^ .amely. a. Szov jetunióban működő hasonló intézmény 
mintájára volna megszervezendő* A Központ főfeladatai közé tartozna 
annak biztosítása, hogy a profilírozott tudományos könyvtárak a könyv- 
kereskedelmi hálózat közbeiktatása nélkül megszerezhessék mindazokat 
a kiadványokat, amelyek érdeklődési körükbe tartoznak*

Kgawary SwierküwtiíÉi .ijgasgató referátuma, amely "1 lengyel könyv 
kutatóinak életrajzi lexikona**’- :oiMí’' témával kapcsolatos irányelvek 
megvalósításáról szólt, igen nagy érdeklődést váltott ki, annál is 
inkább, mert néhány egyetemi könyvtárban /Jagelló Egyetem, Lódzi Egye
tem., Poznan! Egyetem, Tornai Egyetem/ már több év óta gyűlik az anyag 
egy ilyenfajtája kiadványhoz*.Elérkezett az ideje, hogy ezeket az erő- 
feszit ékekét Sblikehángbl'Jttk* Áz előadó szerint a készülő lexikon
nak' lgeö «4ét.esr térfeléiét kellene- féiölelBie* A lexikonban fel kell 
dolgozni1 Mindazoknak á már héfe élő-személyeknek az életrajzát , akik a 
középkort ól kézdve a ma.! 'napig munkálkodtak a kfehyv előállításán, 
illetve érdeseket Szereztek mint bibliofilek, könyvgyűjtemények lét
rehozói, könyvtárosok,.bibliográfusok, illetve az olvasás propagandis
tái* Jíagátői értetődik, hogy e téren igen alapos válogatásra lesz szük
ség* Ezt egyébként a referátum is kidomborította* A lexikont holland 
renészérbeh tervezik kiadni, ami ennyit jelent, hogy a kiadvány minden 
•éjgye#' kőjiete teljes ábécét fog felölelni és a második kötőiben kezdődő 
etetők, tájékoztatást, fognak adnia. már. addig kiadott kötetekről* E ki
advány megválásitusának ötlete a Wroelawi Tudományos Társaság Bibliográ
fiai éa Könyvtártudományi Bikáttaágától indult fel* A Felsőoktatási Mi
nisztérium a kiadvány főszerkesztőjaként Ksatrery Sviérköwski Igazgatót 
Jelölte kio A szerkesztőbizottságban résztvesznek az egyes egyetemi 
könyvtárak által kijelölt munkakűrömsibafük vezetői* A munka szervezési 
kereteit 1955® január 1.-től kezdve állapítják meg® A referátummal kap
csolatos vitában rámutattak többek között arra, hogy a lexikon szer
kesztőségének ff 1 -vholl/vf *nf i * o l ? b 8ólatot. a Lengyel Tudományos Aka
démia krakkói tröWHSüVáéi'Öl központ javai, amely gazdag életrajzi kar
totékkal rendelkezik és érintkezésbe kell lépnie az Xrodalomkutaté 
Intézettel is, ahol feldolgozva megtalálható a lengyel nyomdászok 
lexikonja* A lexikon kiadásának terve élénk helyeslést váltott ki a 
ja^enlévfKí.aoirában* Azt:kivonjuk a szerkesztőségnek, hogy . ezt az ügyet 
minél előbb'- valósitsa iteg, fslbdcáttálva mindazokat a lehetőségeket, 
amelyek-élősagi-tik egy ec.nyi.rs- szüksógas kiadvány létrejöttét*

Azaáltalános t $má j t - .referátumok sorában az utolsó volt Hslsna 
3wejkowska ;/fe’fo«l&w t őgyet ami Könyvtár/ referátuma* Ő a lengyel könyv
tárakban -lévő.,régi nyomtatványok:. nyilvántartásával és hozzáférhetővé 
tételéyéT'^ápeé'őlatée Vv-éal^ma^s^ ’ "tárgyaiia« AZ előadónk az uláibl 
négy téteii szegezi® x«s i« ki kell dolgozni a régl„nyffltóctyásyeü 
ka\-rí»-,\tA* ár.-- vonatkozó lengyel cimleÍrási szabályokat, 2/ 
ayenrtatvarjTOk teljes hozzáférhetővé tétele végett meg kell határozni 
az egyes gyűjtemények regionális és tárgyi jellegét & 3/ gondozásba kell
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venni a kisebb gyűjteményefcet /egyházi, muzeális anyag/ és fel kell 
tárni ezeknek a gyűjteményeknek a tartalmátj 4/ nyomtatott tájékozta
tót kell kiadni a Lengyelországban lévő régi nyomtatványok állományá
ból. és a gyűjtemények Jelleg érői* Sssket a követeimé nyékét tudómé-
ny&s könyvtár által beküldött adatokra építette fel az előaűéhő* Ti- 

szent nem vette magénak azt a fáradságot,,, hogy megszerezze a 
r*> vonatkozó véleményt a Régi Könyvök Központ játál, mely 1}4$ Őt& mű
ködik é» Jelenleg a Nemzeti Könyvtár Régi Nyomtatványok Osztályának 
keretén belül fejti ki tevékenységét• Se a hiba erősen tükröződéii 
referátum tartalmán, a olykor az volt a benyomásunk, hogy nyitott aj
tókat döngető Különösen kiütközött ez, amikor a Nemzeti Könyvtár fcép-' 
viselője tájékoztatást nyújtott a Központ munkájáról és eredményéiről*

A hátralévő 4 referátum - amelyeket a Vroelawi Egyetemi Könyvtár 
dolgozói tartottak - Inkább mocografiks;* jellegű Volt, de az volt 
a szándékuk, hogy jelentést adjanak a még be Beás fsifaett nutato:/..un».ak- 
yólo E»n®k a e-ikluenak első referátumát dr. Uar£aL^k«yweeka-Sa»eoka 
adta elő *A zenemüvek nyomtatásénak töytéaete a KVITT„szárad vérei;*** 
címmel o Íz-a sziatetikus vázlat, mely túlnyomórészt .-a-szerző' önálló- 
kutatásának eredményét foglal ja ‘össze, iges? komoly hozzájárulás a lofi
gyel bibitológiai irodalomhoz, megérdemli, hegy minél rövidebfe idő 
alatt közreadásra ke rü.ljöa<><»» Hozzá hason lé munkát eddig nem véglett 
senki sem a lengyel, sem az orosz lro&alemkutatáskás» és ezért még 
a jelenlegi, nem teljes formájában is igen nagy jelentőségű.,

A következő referátumot mgr« Kazimiera Kalecsjrnjeka tartotta 
pepirgyértás Sziléziában a saágád végéig óimmal, s ebben a dolgom 
zstban részben levéltári kutatásokra támaszkodotto A szerzőnek sik*~ 
rült többek között kiegészíteni, illetve megcáfolni egyes .eddigi is
mereteinket a sziléziai papírgyárak; vízjeleire vonatkozóan a A munka 
azonban még nincs befejezve a

T)r« Mieczyslae Wslter "A kolostorok porcos ggekulsrizá.láea a . 
Wroclewj Egyetemi Könyvtár történetében* című témával kapcsolatban 
mutatta te kutatásainak eredményeit* A porosz pénzügyek megmentése 
érdekében i8l0«ben végrehajtott székülnrU z álás /az egyházak vagyonú
nak kisajátítása - férd*/ emelyre a cllslti békekötés után került sor* 
magával vonta annak szükségességét» hegy a kolostorok könyvgyűjtemé
nyeit biztonságba helyezzék* E gyűjtemények ily módos az l6ll-ben 
szervezett Egyetemi Könyvtár birtokába kerültek* A könyvállomány bis- 
t *>ns úgbahelyezésére vonatkozó részleten adatokat az előadó azokból 
uz iratokból és c-kaáayokbél merítette, amelyeket J* G* Düsohiag 
- ennek az ekeiének l8lO*»13l2 közti időben működő vezetője - hagyott 
hatra*

tz utolsó re 
vetkező témáről? 
Könyvtárban én a

farát úrnőt cyrr» Kr-natanty JázdZewaki tartotta a k’*' - 
♦•Klasszikus szerzők Közire.tál a tfroelawi Egyetemi 
kéziratok falftoinozása”~ ^

Az értekezlet húrom napja alatt több határozat született és r.5- 
hány kívánság hangzott el*«* A határozatokban megállapították, hogy*

le A tudományos könyvtárak csak a tudományos könyvtárak országo®
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hűl ázat á&a!c keretein te <3 lül... iü£j’úk igazán ellátni föladataikat. Szükség 
van olyas könyvtáraknak jadőlésé re v amelyek'a tudomány agyas terü
letein a központi könyvtár szerepétVáltanék be. Szükség vsa továbbá 
arra, hogy a tudományos könyvtárakat tervszerűen ellássák irodalommal, 
különösen Í4*g*aay»lt3 irodalommal. 2 kérdések kidolgozása ©áljából bi
zottságot kell létrehozni.

2» Ahhoz, hegy a tudományos könyvtárakban végzendő munkához ele
gendő s várna, felkészült munkaerő álljon rendelkezésre, az egyetemeken 
könyvtártudományi és bibliográfiai oktatást kell létesíteni, mely hozzá
férhető lesne a különböző szakok hallgatói számára.

3. A kötelespéldány ügyének szabályozását a Nemzeti Könyvtárra 
kell biznij ez uj törvényerejű rendelet tervezetét ez köteles megvi
tatni az egyéb könyvtárakkal.

4. A lengyel könyvtárakban lévő régi nyomtatványok gyűjteményei
ről tájékoztatót kell kiadni, a különböző könyvtárak tapasztalatai alap
ján utasítást kell kidolgozni a régi nyomtatványok katalógizálására vo- 
natkozőanj meg kell indítani a régi nyomtatványok feldolgozását miad
«z egyes kérdések, mind pedig regionális szorost bál. 3£ag kell szervez
ni a régi nyomtatványok kisebb gyűjtésé nyelnek /egyházi és muzeális 
anyag/ védelmét /gondozását/t gondoskodni kall a konzerváláshoz asük- 
séges -jé papiraál, ragasztóról, feztékről és egyéb anyagokról.

A kívánságok a következőkre irányultak*
1. Alják ki nyomtatásban a XVI-XYII.századi lengyel vízjelek ki

választott sorozatút. ..
2 e Kezdjék el .a kutat ásnunk éket a saséi ősnyomtatványok tipográfiá

jával kapósólatbán és a bibliográfiai katalógusokba vegyék fel a szöve
géé részben helyetf©glaló zenemüvek pontos címleírását.

3, Adják ki a Wroelawi Egyetemi Könyvtár történetér® vonatkozó 
forrásanyagot és bővítsék ki azoknak u forráskutatásoknak terét, amelyek 
sziléziai kolostorok vagyonának kisajátításával kapcsolatban matatják
a azek$la?lzáol6 hatását & könyvtári gyűjtőmé nyak fejlődésében*

4. A klasszika filológia szak tantervébe vegyék fel a paleográfia 
oktatásának elemeit, valamint a klasszikus szerzőktől származó közira
tok katalógusainak; és monográfiáinak feldolgozását.

Az a tény, hogy az értekezleton'igen sok résztvevő volt jelen az 
ország egész területéről, arra mutat, hogy ez a konferencia kicsiben 
szinte a tudományos könyvtárak kongresszusénak Ismérveit viselte magán. 
A» első összejövetelen 35O személy, az értekezlet J. napjának utolsó 
ttléa-áa pedig 120 személy vett részt® 2s erről tanúskodik, hogy szük
ség van az ilyen formájú találkozókra, hegy özek alkalmasak a könyv
tári éle* sok alapvető p r o b l é m á j á n a k  megy itatására. léegállapithutő te
h á t ,  hogy a  k c n g r e & s z u s i  r e n d e z v é n y e k  é l e t  képesek és szokat u k ü l í n b ő -  
z-Z könyvtári központoknak meg k«tl r«u*esai, r. ina ál is inkább, js*j»t 
ennek kétségkívül igen nagy aíduhtiksi j-slírnt őségé Vfl«!» Az ef'-le ek
eiét a z o n b a n  o l y a n  a l t r l  átu'.a t e r v i : 3* k e l l  beilleszteni, amely
n em csa k  a k o n g r e s s z u s  1 r l y « t  á s  i ű ő p c a t  j . ' .t  b e t  árost *a  m e g ,  .Kanom a



kongresszu s p ro b le m a tik á já t iso  E z á l t a l  e lk e rü lh e tő  a  tárnák k iv á la s z 
tá sáb an  az  e s e tle g e s s é g ,, bővül a k ongresszu s t e r ü l e t e  és  nem z á r ja  k i  
a program iból a  rendező központ "m agán *-ü gyeit senc a  V roelairl Központ 
kezdem ényezését és s z e r v e z é s i  m unkáját e lism e ré s  i l l e t i , ,  de nem k ív á 
n atos,, hogy ez  alk özp on t monopol h e ly z e te t  é lv e z z e n 9

Az é r te k e z le t  második napján k e rü lt  s o r  a w roolawi v áro sh áza  szép  
term eib en  ”A reneszánsz kor nyom tatványai” cimü k i á l l í t á s  m egn yitására^  
a k i á l l í t á s t  a Wroelawl Egyetem i K önyvtár sz e rv e z te o  A k i á l l í t á s  tuda
to sa n  esak azoknak a z  e r e d e t i  nyomtatványoknak a b em u tatására  s z o r í t k o 
z o t t ,  amelyek a h a la d á s  ú t j á t  i l l u s z t r á l t á k  az ak k ori tudományban és & 

nyugateurőpai i r o d a i  ómban <, ö sszesen  600„ k iz á ró la g  csak  az Egyetem i 
Könyvtár gyűjtem ényéből szárm azó dokumentumot á l l í t o t t a k  k i* Ennél az 
ó r i á s i  anyagnál -  a tá g a s  h e ly isé g e k  e l le n é r e  -  nem tu d tá k  e lk e r ü ln i  
a z t„  hogy a dokumentumokat z sú fo ljá k ,, ami ta lá n  e g y e tle n  h ián y o sság a a 
k iá ll í tá s n a k ,,  Innen ad ó d o tt továbbá az a sz ü k ség esség „ hogy tú lsá g o sa n  
ap rób etü s m agyarázó szö v eg et alkalm aztak ., A k i á l l í t á s  f e l é p í t é s i  rend
s z e re  v ilá g o s  és k ö v etk e z e te se  Különös fig y e lm e t érdem elnek a nyomdamtt- 
v é s z é t  és az  i l l u s z t r á l ó  fa m etsze tek  ragy&gő p é ld á i 8 amelyek igen nagy 
számban szerep eln ek  a k i á l l í t o t t  dokumentumok k ö z ö tt« A gondosan s z e r 
k e s z te t t  k i á l l í t á s i  k ataló g u sn ak  van* azonban egy h ib á ja s  s z á ra z  b ib l io 
g r á f i a i  f e l s o r o l á s t  ad„ h o lo t t  jő l e t t  v o ln a 0 ha a n n o tá c ió k a t i s  t a r t a l 
m azott vo ln a a  k i á l l í t á s  forgatőkönyvébőlo Csak így  v á l h a t o t t  vo ln a jó 
tá r la tv e z e tő v é  éa Így  tu d ta  v o ln a  b e tö l te n i  a re n e sz á n s z k o ri h a lad ás  
to lm áesolő ján ak  sz e re p e lő

* Przeglgd Biblioteozny 1954o*4oa*o 5ő?-3?2°3-a?
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A könyvtári munka Jobb megszervezésére való törekvőn életre hív
ta a módszertani osztályokat* A Szovjetunióban a felettes hatóságok 
megérdemelt figyelmet szentelnek a módszertani kabineteknek®

'Az GSzSzSzK. Mintáztértenác.sának 19*>0o december 8*-án kelt törvőay- 
arcjü rendelet* értelmében a moszkvai Lenin XSsyvtár mellett s^oivá
sott Könyvtártudományi 14ódsstahi Osztály mind a tudományos könyvtá
rak, mind pedig as GSzftzótaK. Minisztertanács mellett működő Eépjsüveló- 
sl Biz ott í «c közművelődési, könyvtári hálózatának tudományos módszerta
ni Irár-yitő központja lett®

A Lenin Könyvtár mellett működő Módszertani Osztály 1951-bea és 
19£2—beh az alábbi munkákat végeztéi

la Előkészítette kiadásra a kötmüvelódósi könyvtárak, elsősorban 
pedig a községi könyvtárak számára szélé n64ra««tMi útmutatókat* 
körül egyes útmutatók már nyomtatásban is megjelentek, ás jól teljééi- 
tik f • ludatakut»

2* Hathat és módszertani /tagit Héget nyújtott a terület 1, hátért i nS - 
ki és köztársasági könyvtárak módszertani osztályainak és általában s- 
tudományos és közművelődési könyvtáraknak* A módszertani aegcitség-.;y«j- 
t.isbán s.8 volt az eljárás, hogy a könyvtár dolgozói kiszálltak a váro
sok és határvidékek azon könyvtáraiba, ahol módszertani osztályokat 
létesítettek és a helyszínen oktatták a dolgozókat*

3* Bibliográfiailag feldolgozta a könyvtárügyről, a bibliográfia 
elméletéről és történetéről az 03z SzSzK területén kiadott irodaim*,t 
és részben felvette a szövetséges köztársaságok területén megjalerít 
idevágó müveket*

4 a Folyamatban vas a Lenin Könyvtár, 111* a Szovjetunió más tu
dományos könyvtárai és közművelődési könyvtárai által végzett munka 
tudományos vizsgálata és propagálásai számos értekezletet, vitát és 
tanácskozást tartottak sok fontos kérdés megoldására*

$*. A könyvtári munkára vonatkozó anyag tudományos kutatása kiter
jed a pi demokratikus országokra és a tőkés országokra ia’J az Így 
szerzett hasznos adatokat a szaksajtó utján továbbítják a szovjet 
könyv*áraknak* A Lenin könyvtár Módszertani Osztályának oroszlánrésze 
vsa abban, hogy megjelent a "Cikkgyűjtemény a könyvtártudományról és 
bibliográfiáról" c* kiadvány*
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A fontiek alapján tehát az alábbi pontokban foglalhatjuk Basa® 
azokat az irányaIveket, amelyek alapul szolgáltak a Lenin Könyvtár 
Módszertani Osztályán folyó tudományos, kutató és irányit6 tevékeny- 
s é g h e z %

lo A könyvtártudományi könyv és folyőirat-irodalom bibliográfiája*
2, A tudományos könyvtárak központi kataszterének megteremtése 

és fenntartásaa
3o Oktatás és képzés,
4o A könyvtárak együttműködése és tanácskozása a könyvtárakra 

vonatkozó problémák megoldásábano
5o Az irodalom szakmai szempontból való figyelemmel kiséréséé
6o A szovjet tapasztalatok terjesztése.,
7o Kutatótevékenység a könyvtárügy tertlleténo
8o A munkaértekezletek irányítása a könyvtárak általános szint

vonalának emelése céljábólc
A ténylegesen felmerülő szükségletektől indíttatva, a szovjet 

tapasztalatok alapján mi is hozzálátunk ahhoz , hogy a prágai Egyetemi 
Könyvtár mellett módszertani osztályt létesítsünk, - egyelőre ténye
leges szervezési szabályzat /statútum/ és személyi ellátás nélkül, 
minimális elhelyezési és dologi lehetőségekkel, Az Egyetemi Könyvtár 
tanácskozás és együttműködés céljából 1755 júniusában meghívta a 
prágai könyvtárak képviselőito A tanácskozáson elhangzott árré
sek és gondolatok további megbeszélések tárgyát képeztéko Egyelőre 
azonban főleg a Módszertani Osztály segédkönyvtárának szervezésén 
dolgoztak, ez az alapvető könyvtártudományi és bibliográfiai irodáimat, 
a válogatott marxista-leninista irodalmat, a lexikonokat ée szótárakat, 
valamint a könyvtárügyi folyóiratokat tartalmazza, A szakok és nyelveit• 
szerint csoportosított segédkönyvtári anyagot katalógusba foglalták 
és jelzetelték, úgyhogy ilymódon mind a szerzők neve, mint! tárgy sze
rint használni lehet, Az anyag természetesen csak csirája a léahdő ae- 
gédkönyvtárnak, amelyre a jövőben az a feladat vár, hogy a hallgatókat 
és a kutatókat szolgálja, A segéökönyvtárt állandóan és rendszeresen 
gyarapítani kellő

Az l?54oévl munkaterv pontjai a következők voltak;
1/ A Módszertani Osztály segédkönyv tára könyv- és folyőirátanya- 

gának rendszeres gyarapítása^.
2/ A Módszertani Osztály felad®tel.:.a és munkájára vonatkozó pon

tos irányelvek kidolgozása,
3/ A segédkönyvtári bstíirendas katalógus mellett szakkatalógus 

készítése,
4 / A beérkezett könyvtárügyi könyvirodalom nyilvántartásának foly** 

tatása és a könyvtárügyi folyóiratok nyilvántartásának és ki- 
vonatolásának megszervezése, Az igy gyűjtött anyag tárgyi eso= 
portoMtása /osztályozása/, a Módszertani Osztályt felkereső 
kutatók rendelkezésére bocsátása, a szükséges felvilágosítások 
nyújtása, megrendelések elkészítése,

5/ A válogatott szakbibliográfiák előkészítésének folytatása és 
közreadása. Az 1948=1752 évekről készült Csehszlovák, szovjet 
és népi demokratikus válogatott könyvtárügyi bibliográfia ki-



ágészitése az 1953 évről származó anyaggal! anyaggyűjtés 
a készülő oroaz-éseh könyvtári szakszótárhoz! a 
takar®** folyóiratban 19<48-1953-ban megjelent cikkek biblio
gráfiájának befejezéssé

6/ Könyvtáros szemináriumok szervezése és a könyvtáros utánpót
lás képzésének elősegitésso

7/ A szovjet könyvtárosok tapasztalatainak terjesztése®
8/ A könyvtárügy területéhez tartozó kutatások elvégzése®
9/ Együttműködés a fontos aktuális feladatok megoldásánál és a 

könyvtár propagálása®
10/ A könyvtári munka színvonalának emelésére és a könyvtári dől 

gőzök szakmai képzettségének növelésére irányuló értekezle
tek és előadások szervezése az egyéb könyvtárakkal karöltve®

A felvázolt feladatokból eddig még nem sokat sikerült teljesíte
ni tekintettel arra0 hogy a Módszertani Osztály szervezeti felépíté
sének és személyzeti létszámának kérdése változatlanul nyitott kérdés 
Eddig csak a már említett segédkönyvtárt sikerült berendezni * amely 
sikerrel szolgálja elsősorban a könyvtáros-tagozat hallgatóit és az 
előadókat, továbbá folytatják a? eddig .magkezdett bibliográfiákat®®o

Ezenkívül elkészült az Egyetemi Könyvtár kereteiben tartandó 
egész évi előadások progr&smajaa amelynek fiiét már meg is valósítot
ták?

Március 2 5o Jó Zeringers A könyvállomány és gyarapítása®
Április 22® M0 i'irkovsk^s Az olvasók tanulmányozásával összekap- 

kapcsolt tájékoztató. bibliográfiai szolgálat®
Május 2 7® Dr® M® Eavráneks Régebbi szocialista irodalom az 

Egyetemi Könyvtárban® •
Junius 24® Dr® Ma LóCernás L® V® F.izner szlovák bibliográfus®
Szeptember 23® Dr0 K 0 Gr ©hí Tárgyszó- és szakkatalógus és az 

ideiglenes szabályok®
November l8®Dr® M® Jarosová? Betűrendes katalőgizálás és az 

ideiglenes szabályok®
December !6®Dr® M0 Svobodovás Ritkabeosü zenemüvek a® Egyetemi 

Könyvtárban®
» Knlhovna9 1954® 7®sZo 2Ql~203®lap®
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Kg Go %
A PRÁGAI EGYETEMI KÖNYVTÁR MÓDSZERTANI OSZTÁLYÁNAK MUNKÁJA

1954-BEN

A "Knihovna" 1954. 7°száma cikket közöl a prágai Egyelőn! Könyv
tár Módszertani Osztályának munkájáról, amelyben dr« M. L. Cérna Is
merteti az 1954.évi uuckaterveto Annak ellenére, hogy a Módszertani 
Osztályt terven felül létesítették a Feldolgozó Osztály mellett, és 
az Osztály feladatait két elvtárs szinte kizárólag szabadidejében vé
gezte, a tervet az dábblak szerint teljesítették:

Létrehozták a könyvtártudományi segédkönyvtárt /a folyóiratokkal 
együtt/, amelynek állománya ma már 1 .1 3 5  kötető

Sajtó alá rendezték az alábbi szakbibliográfiákat:
a/ könyvtárügyi kiadványok bibliográfiája az 1948-1954*évekről,
b/ a "Bibliotekar#w folyóirat cikkeinek bibliográfiája az 1948- 

1954.évekről.
A Módszertani Osztály rendszeres instruáldst tartott., mind az 

Egyetemi Könyvtárban, mind a könyvtáron kívül, és naponta megválaszol
ta a könyvtárosoktól beérkezett szakkérdéseket. Közvetlen kapcsolat
ban állt ezenkívül a külföldi könyvtárakkal la. Külföld számára pél
dául az alábbi terjedelmesebb témákat dolgozták kis "Könyvtároakőpzés 
Csehszlovákiában" /a szófiai bolgár Bibliográfiai Intézőt számára/; 
"Eiegészitések a csehszlovák bibliográfiáról szóló cikkhez", /a "bib
liográfia a Szovjetunióban és a népi demokratikus országokban" ciaúí 
kiadványhoz/; "A Nemzeti óa Egyetemi Könyvtár szervezete és munkamód
szerei” /a szófiai Nemzeti Könyvtár számára/; "Könyvtárügyi jogsza
bályok, és a kötelespéldány beszolgáltatásának megszervezése Csehszlo
vákiában" /a budapesti Országos Széchényi Könyvtár részére/; "Az Egye
temi Könyvtár ügymenete" /a göttingeni Állami és Egyetemi Könyvtár 
számára/; "Könyvtárügyi.kérdések a Csehszlovák Köztársaságban" /az 
okayamai Egyetemi Könyvtár számára/.

A Módszertani Osztály szakelőadás sorozatot szervezett. A szak- 
előadásoknaksz első hálam évnegyedben elhangzott témája a "Ktihovoá"- 
ban mar megjelent. November C4-én dr. J» Drtina magántanár tartott 
ellsdást "A betűrendes katalogizálás és az ideiglenes szabályok" cím
mel, mi? december 15-én di« K. Groh olvasta fel előadását "A tárgyszó
ét srekkaialőrus és az ideiglenes szabályok" cim alatt. A Módszertani
0 . tály előadásai iránt igen nagy érdeklődés nyilvánult meg a könyvtd-



fosok részéről, úgyhogy a két utolsó előadás alkalmával már kicaia©k 
bizonyult az Egyetemi Könyvtár zeneterme.

A Módszertani Osztály megszervezte a könyvtárosképzést» 1954 * de
cemberében fejeződött be az "Állománygyarapítás" elnevezésű tanfolyam, 
amelyen kb. 90 prágai könyvtáros vett részt*. Most folyik "A könyvtári 
technika alapjai" cimü kurzus. Elő van készítve a főiskolát végzett 
könyvtárosok számára rendezendő továbbképző tanfolyam. A Módszertani 
Osztály megszervezte a kőnyvtárosszakos hallgatók, valamint a népmű
velési iskola könyvtáros tagozatára járó hallgatók szakmai gyakorla
tát is. Az Osztály közreműködött a Forradalmi Szakszervezeti Mozgalom 
által a Vasúti Dolgozók Szakszervezete, a Kohászati- és Ércbánya- 
dolgozók Szakszervezete, valamint a Begyűjtési Dolgozók Szakszerveze
te fagjai számára Zlenicében szervezett könyvtáros tanfolyam megszer
vezésénél és előadókat bocsátott rendelkezésre.

Az állami tudományos könyvtárak szervezeti szabályzatának értel
mében, az Egyetemi Könyvtár Módszertani Osztályának a Csehszlovákiában 
folyó könyvtárügyi és bibliográfiai tudományos módszertani munka köz
pontjává kell válnlao Az Egyetemi Könyvtár és a Módszertani Osztály 
dolgozói kidolgozták és az Oktatásügyi Miniszterhez felterjesztették 
az idevonatkozó tervezetet, hogy kellő személyi és technikai ellátás
áéi az elkövetkezendő években valóban be is tölthessék a fentebb vá
zolt felelősségteljes feladatot.

» Knihovna, 195ő» 2.sz« 61-62.lap.
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