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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



-  2 0

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*
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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


