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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
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