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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;*
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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*


