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Az elmúlt évbe a a főisicolák központi könyvtárait a többi inté
zetekkel együtt bekapcsolták a megfelelő főiskolák tudományos-kutató 
terveibe* A főiskola irányában kifejtett kiszolgáló tevékenységen kí
vül kollektív vagy egyéni témakutavasokat és feldolgozásokat 1.?’ vállal' 
tak, szakképzettségüknek és a rendelkezésre álló anyagnak megfelelően* 
A témakör felöleli a bibliográfia,, könyvtártudomány /könyvtörténet, 
nyomtatás, papírismerét, kötészet/, könyvtártan /könyvtártörténet, 
szervezés, olvasáskutetás , st.bc/ valamint tudományt őrt énét kérdés eitc 
Meg kell említenünk a kiadói tevékenységet is, melynek következtében 
ismeretlen, nem egyszer célzatosan rejtegetett s a történészek, nyel
vészek, irodalomtörténészek szemében nagyon értékes anyag kerül elő*
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Ma általánosan elismerik a bibliográfiai munka ás a könyvtudo
mányi és könyvtárt 'Adomány! kutatások jelentőségét* Ezt bizonyltja, 
hogy a Szovjetunióban igen sok mü jelenik meg ebből tárgykörből, ezt 
bizonyítják a moszkvai Lenin Könyvtár kiadásában megjelenő nyomdásza** 
ti monográfiák^ A szovjet tudomány csak a könyvtártudományban jelent
kező formalizmus ellen küzd éa "nem mond 1® sem a könyvnek mint társa
dalmi jelenségnek elemzéséről, sem szerepének megfelelő viszonyok kö
zötti szintéziséről, sem eredménye*, terjesztéséről, sem az olvasóhoz 
való közelhozásának formáiról, stb** '*

A tudományos-kutató munkához módszertani felkészültségre és komoly 
tudásra van szükség* Az önálló tudományos kutatók segítsége nélkül se- 
gédmunkaerők sosem lesznek képesek ezt az óriási feladatot megoldani* 
önálló bibliográfiai és könyvtártudományi munkaerők hiánya hátrányosan 
befolyásolhatja esnek a munkaterületnek fejlődését * Viszont a fiatal, 
tehetséges kádereket eikedvení.ti, hogy nem érhetnek el ezen a téren tu
dományos fokozat?t* Ezért, ahelyett, hogy erőiket ée munkájukat a könyv
tártudománynak éa könyvtudománynak szentelnék, inkább más szakok iránt 
érdeklődnek, hiszen különben el van. zárva ©lőttük a tudományos előmene
tel útja* A fiatal könyvtárosok irodalmi és történelmi témákat dolgoznak

Remerowa, Kryatyfias Sprawa kadr naukowyeiu /A tudományos káderek 
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fel kandidátusi fokozat elnyerése végett * holott rengeteg könyvtárügyi kérdés vár feldolgozásra®
A tudományos fokozatok hiánya a Jövőben igen súlyba következmények

kel járhat a fiatal káderek szempontjából® Nem készítjük elő a jövő előadóit a felsőbb könyvtártudományi stúdiumokra®
A Szovjetunióban a könyvtáros szakembereket gondosan támogatják® Lehetőségük van arre, hogy tanulmányaikat a tanárok szakmai irányítá

sa alatt végezzék* önálló tevékenységet folytassanak, s tudományos 
fokozatokat nyerjenek® Nagy súlyt helyeznek a fiatal kádereket előkészítő előadók tudományos képzettségére is® A moszkvai Állami Könyv
tári Főiskola előadói kollektívájának hét doktor és 82 tudományos kandidátus tagja van® A könyvtári főiskolán* valamint a moszkvai Lenin Könyvtárban és a leningrádi Szaltükov-Sesedrin Könyvtárban széles.kör
ben alkalmazott aspirantura-rendszer lehetővé teszi a bibliográfiai 
vagy könyvtártudományi fokozat elnyerését® Aspirántarára engedik mind 
a könyvtártudományi szak kiválóan végzett növendékeit, mind azokat a 
tudományos könyvtári dolgozókat* akik munkájuk alapján kitűnő képessé
gekről tettek tanúságot® A Bibliotekar8-nak,a Művelődésügyi Minisztérium 
lapjának hasábjain megjelent tárgyilagos vita is bizonyltja* milyen 
nagy súlyt helyeznek a tudományos könyvtáros káderek képzésére® Bőven 
megtárgyalták ennek folyamán mind az aspirantura engedélyesését* mind 
maguknak az aspiránsoknak munkamenetét és a disszertációk témájának 
megállapítását®

Az aspirantura-rendszer egyes helytelenségeinek kritikája teljes* 
értékű könyvtártudományi és bibliográfiai káderek képzésére irányul®1'

Az aspiránsokon kívül munkájuk elvégeztével tudományos fokozatot 
nyerhetnek a főiskolai előadók és tudományos könyvtári munkaerők is® 
1953-ban a moszkvai Lenin Könyvtár és az Állami Nyilvános Történeti Könyvtár* valamint a Leningrádi Szaitükov-Scsedrin0I^önyvtár 74 dolgozója készült kandidátusi és doktori értekezésekre®:

A tudományok kandidátusa cim elnyerésének Jogalapját a könyvtár- 
tudomány és bibliográfia terén a Felsőoktatásügyi miniszter rendele
téi és határozatai alkotják* amelyek a tudományos fokozatok engedélyezésére vonatkoznak® A moszkvai Állami Mólótov Könyvtári Főiskola a következő tárgykörökből adhat a "pedagógiai tudományok kandidátusa" 
elmetsil/ könyvtártan* 2/ bibliográfia® A történettudományok kandidátusa cim adományozására a főiskola a következő tudományágakban: jogo
sult; 1/ történettudományj, |/könyvtártörténet* 3/ a Szovjetunió tör
ténete* 4/ forrástudományok^o 1938-ban a Leningrádi Állami Krupazkaja 
Könyvtártudományi Főiskola megkapta azt a jogot* hogy a disszertáció
^7 Fonótöv *'Gó; Szedeznüe nedosztatki v podgotovke aazpirantov® /Ko- 
' moly hibák az aszpiránsok képzésében/ » Bibliotékán8* 1951. l®sz«
I7-20®lap«
Keltüpina* Gr®; Szer*eznüe nedosztatki v podgotovke biblioteesnüh 
aazpirantov® /Komoly hiányosságok a könyvtári aszpiránsképzésbea./
» Bibliotekar1'* 1953® 3®sz® 25-26®lap®Koloszko* N„; 0 nabolevsin voproszah podgotovkí aszpirantov /Az 
aszpiránskérdés fájó kérdései®/ U®o0 £2-2 5 ®lap«>

2/ Leont8eva E®s 0 szósztojanii i zadacsah nauesno-matodiese*zkoj ra
bot ü bibliotek® /A könyvtártudományi éa módszertani munka helyzete" 
és feladatai./ ** Bibliotekar* * 1952® 7®sz®

3/ Movsovics M. 1®; Vüszsaja skola®®. /Főiskola®«®/ Moszkva* 1948* 41.lap.
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megvédése után könyvtártanból vagy bibliográfiától pedagógiai tudo
mányok kandidátusa cimet adományozzon’1' * Érdekes az a 36 tételből 
álló jegyzék, amely az 1947-1951 között megvédett disszertációkat 
tartalmazzac A disszertációk tárgya? könyvtártörténet, könyvgondo
zás és higiéné, bibliográfia-történet, a bibliográfiai munka reőű- 
szere, könyvtörténet, a gyermekirodalom története* A legtöbb disszer
táció megvédésére a Moszkvai Mólótov Könyvtártudományi Főiskolán ke
rül sor.*1"̂

A Szovjetunió által kidolgozott módszerek és példák iránymuta
tóul szolgálnak,hogyan nyerjék el a fiatal könyvtári káderek a tu
dományos fokozatoto

Felhívjuk a Felsőoktatásügyi Minisztériumot, hogy megfelelő ren
deletekkel szervezze meg a Varsói Egyetem könyvtártudományi tanszéké
nél a kandidátusi értekezés bevezetését és a történettudományi, nyelv- 
tudományi és pedagógiai tudományi kandidátusi eim adományozását a 
könyvtártudomány, bibliográfia és könyvtadomány köréből.

-« Bibliotékára, 1954* 6*sz0 l80~l8t* lap*

Szaharov, V 0s JO-letija Leningradszkogo Goszudarsztvennogo Biblio- 
teesnoge Insztituta im N* K<> Krupszko.jo/A Leningrádi Állami 
KrupsZkaJa Könyvtári. Főiskola. 5o éve*/ ® Bibliotekar*, 1949o 2*sz0 
8»lap0
Szplszok diszszertacij po bibliotekovedeniju bibliografii i 1 szto
rii knigi* /A könyvtártudományi, bibliográfiai és könyvtártörténe
ti disszertációk jegyzéke*/ » Bibliotekar*, 1954* 4*sz» 44-77»l&P«
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