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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./
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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.



33 -

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


