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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®


