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A PRÁGAI EGYETEMI KÖNYVTÁR MÓDSZERTANI OSZTÁLYÁNAK MUNKÁJA
1954-BEN

A "Knihovna" 1954 . 7°száma cikket közöl a prágai Egyelőn! Könyv
tár Módszertani Osztályának munkájáról, amelyben dr« M. L. Cérna Is
merteti az 1954.évi uuckaterveto Annak ellenére, hogy a Módszertani
Osztályt terven felül létesítették a Feldolgozó Osztály mellett, és
az Osztály feladatait két elvtárs szinte kizárólag szabadidejében vé
gezte, a tervet az dábblak szerint teljesítették:
Létrehozták a könyvtártudományi segédkönyvtárt /a folyóiratokkal
együtt/, amelynek állománya ma már 1 . 1 3 5 kötető
Sajtó alá rendezték az alábbi szakbibliográfiákat:
a/ könyvtárügyi kiadványok bibliográfiája az 1948-1954*évekről,
b/ a "Bibliotekar#w folyóirat cikkeinek bibliográfiája az 19481954 .évekről.
A Módszertani Osztály rendszeres instruáldst tartott., mind az
Egyetemi Könyvtárban, mind a könyvtáron kívül, és naponta megválaszol
ta a könyvtárosoktól beérkezett szakkérdéseket. Közvetlen kapcsolat
ban állt ezenkívül a külföldi könyvtárakkal la. Külföld számára pél
dául az alábbi terjedelmesebb témákat dolgozták kis "Könyvtároakőpzés
Csehszlovákiában" /a szófiai bolgár Bibliográfiai Intézőt számára/;
"Eiegészitések a csehszlovák bibliográfiáról szóló cikkhez", /a "bib
liográfia a Szovjetunióban és a népi demokratikus országokban" ciaúí
kiadványhoz/; "A Nemzeti óa Egyetemi Könyvtár szervezete és munkamód
szerei” /a szófiai Nemzeti Könyvtár számára/; "Könyvtárügyi jogsza
bályok, és a kötelespéldány beszolgáltatásának megszervezése Csehszlo
vákiában" /a budapesti Országos Széchényi Könyvtár részére/; "Az Egye
temi Könyvtár ügymenete" /a göttingeni Állami és Egyetemi Könyvtár
számára/; "Könyvtárügyi.kérdések a Csehszlovák Köztársaságban" /az
okayamai Egyetemi Könyvtár számára/.
A Módszertani Osztály szakelőadás sorozatot szervezett. A szakelőadásoknaksz első hálam évnegyedben elhangzott témája a "Ktihovoá"ban mar megjelent. November C4-én dr. J» Drtina magántanár tartott
ellsdást "A betűrendes katalogizálás és az ideiglenes szabályok" cím
mel, mi? december 15-én di« K. Groh olvasta fel előadását "A tárgyszó
ét srekkaialőrus és az ideiglenes szabályok" cim alatt. A Módszertani
0 . tály előadásai iránt igen nagy érdeklődés nyilvánult meg a könyvtd-

fosok részéről, úgyhogy a két utolsó előadás alkalmával már kicaia©k
bizonyult az Egyetemi Könyvtár zeneterme.
A Módszertani Osztály megszervezte a könyvtárosképzést» 1954 * de
cemberében fejeződött be az "Állománygyarapítás" elnevezésű tanfolyam,
amelyen kb. 90 prágai könyvtáros vett részt*. Most folyik "A könyvtári
technika alapjai" cimü kurzus. Elő van készítve a főiskolát végzett
könyvtárosok számára rendezendő továbbképző tanfolyam. A Módszertani
Osztály megszervezte a kőnyvtárosszakos hallgatók, valamint a népmű
velési iskola könyvtáros tagozatára járó hallgatók szakmai gyakorla
tát is. Az Osztály közreműködött a Forradalmi Szakszervezeti Mozgalom
által a Vasúti Dolgozók Szakszervezete, a Kohászati- és Ércbányadolgozók Szakszervezete, valamint a Begyűjtési Dolgozók Szakszerveze
te fagjai számára Zlenicében szervezett könyvtáros tanfolyam megszer
vezésénél és előadókat bocsátott rendelkezésre.
Az állami tudományos könyvtárak szervezeti szabályzatának értel
mében, az Egyetemi Könyvtár Módszertani Osztályának a Csehszlovákiában
folyó könyvtárügyi és bibliográfiai tudományos módszertani munka köz
pontjává kell válnlao Az Egyetemi Könyvtár és a Módszertani Osztály
dolgozói kidolgozták és az Oktatásügyi Miniszterhez felterjesztették
az idevonatkozó tervezetet, hogy kellő személyi és technikai ellátás
áéi az elkövetkezendő években valóban be is tölthessék a fentebb vá
zolt felelősségteljes feladatot.
» Knihovna, 195ő» 2.sz« 61-62.lap.

