
sak felhasználása nagyon elenyész# volt , tekintettel arra , hogy ezr 
a bibliográfiák jóval később kerültek a könyvtárakba, mint "az általuk 
ajánlott könyvek. Ezért a szóbanforgó bibliográfiákat nem a folyamatos 
állománygyarapítás céljára használták - ahogy eredetileg tervezték « 9 
hanem csak arra, hogy meggyőződjenek, vajon a könyvtárban megvannak-e 
a legfontosabb könyvek. - . —

Egyes esetekben e könyvtárak azt is megvizsgálják, hogy milyen 
mértékben vannak meg az állományban azok a könyvek, amelyek á különféle 
fajtája bibliográfiákban ajánlott kiadványokként szerepelnek. Éhből á 
célból rendszerint egyeztetik a bibliográfiákat a könyvtár- betláréhd®® 
katalógusával. _

A Marx Károly Központi Könyvtárba®„Ilyen egybevetést hajtották vég- 
re az utóbbi időben az alábbi bibliográfiákkal^ "Mit olvassanak az 'is
kolai tanulók a. fizikáról és technikáról" /Gyermekirodalmi Kiadó-, 1954/ 
és "Hogyan magyarázza a tudomány «z ember pszihikai működését." ’/k Szov
jetunió Állami Lenin Könyvtáraj, 1954©/ .

A "pótlandó müvek k \. .ás,ja" számára jól használható anyagot nyújt 
&% olvasók kivánaáakönyveo amely minden, könyvtárban felfektetendő^

Magától értetődik, hogy a könyvtár nem szeres hé minden könyvet, 
árait az olvasók javasolnak. A  kért könyvről készült cédulát csak akkor, 
osztják be a pótlandó müvek kartotékjába, amikor közösen megvitatták a 
könyv beszerzésének célszerűségét és a megrendelésre vonatkozóan döntés 
történt. ' : 'v í ' '' j  '  ̂' :-v ■

Mind a beszerzendő, mind pedig a pótlandó müvek kartotékjának szer
kezeti felépítése a szakkatalógus szakbeosztáaát követi.

?árosi könyvtáraink tapasztalatai arról tanúskodnak, hogy az emlí
tett kartotékok rendszere^, vezetése* ne# jelent munkatöbbletet a könyv
tárosok számára, viszont segítséget nyújt az állomány tervszerű gyara
pításához.

« Bibliotekar% 195$. 7*sas* 20-21.lap.



AZ AJÁNLÓ BlBLXÖCffiÁFÍAK'NÉHÁNY KÉRDÉSE
' Irtás XéTia Loíí . . i:

a pedagógiai tudományok kandidátusa

A szovjet ajánló bibliográfia állandóan fejlődik és tökéletese
dik., A megjelenő bibliográfiák egyre változatosabbak0 emelkedik esz
mei színvonaluké Az ajánló könyvjegyzékek kiadásában a központi könyv
tárak mellett’egyre tevékenyebb részt vesznek a területi és határvidé
ki könyvtáraké

Helytelen lenne lebecsülni a szovjet ajánló bibliográfia komoly 
eredményeit?! Azonban minden siker ellenére ís0 az ajánló bibliográfiák 
nem elégítik ki az olvasók egyre növekvő igényeit és a könyvtárak fon
tos szükségleteito Ebben a cikkben megvizsgálunk néhány - véleményünk 
szerint - lényeges hiányosságot 0 melyek az Orosz Föderáció könyvtárai
nak ajánló-bibliográfiai tevékenységében tapasztalhatőko

Mj a helyzet a társadalmi-politikai kérdésekkel foglalkozó alánló bib
liográfiák terén?

Ha megvizsgáljuk az utóbbi két év folyamán megjelent ajánló bib
liográfiák tematikáját„ rögtön szembe ötlik9 hogy a politikai irodalom
ra vonatkozó bibliográfiák tekintetében nem kielégítő a helyzet.

Igen kevés az olyan ajánló bibliográfiap amely segítségére lenne 
a marxista-leninista elméletet /párttörténetet0 politikai gazdaságtant, 
filozófiát/ önállóan tanulmányozóknak. Hiányzanak az alapvető biblio
gráfiák a kommunista építés sok aktuális kérdésével kapcsolatban /pl* a 
műszaki fejlődés a Szovjetunióban,, a szűz- és parlagon heverő földek 
meghódítása„ a kommunista ©rköXös„ stbo/* Kincs bibliográfia a nemzet
közi helyzetről,, a népi demokráciákról,, a népek békeharoáről. Figyelem
be kell venni azt is„ hogy az elmúlt években megjelent bibliográfiai 
segédletek közül sok elavult és nem jelent meg helyettük uj*

A társadalmi-politikai témájú bibliográfiák kiadásában tapasztal
ható hiányosságokat jelezte az a tény is„ hogy a "Partijnaja Zsizn^ci- 
mü folyóiratban /X55* ó*szi/ megjelent N* Demidov "Több bibliográfiát 
adjanak ki’* című kis cikke. A szerző - egy villanyszerelő„ a Kommunista 
X’árt tagja - jogosan panaszolja,, hogy kevés ajánló bibliográfia jelenik 
meg* amely segítené a dolgozók politikai önképzését*

A társadalmi-politikai tárgyú bibliográfiákat hiányolják az agitá
torok,, propagandisták és mindéaki„ aki önállóan; * 1 Játitaaí
Ö  p  J o l i i ?  ÍV*-** 4  ■* ~ 4' , . >•; - q "  : 1 ^ a - r* :.rvl* k  - r ‘i v ' • v -V '• -;; V : -•
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tér kénytelen önállóan - kontár módon ajánld Jegyzékeket összeállí
tani* Nyilvánvaló, hogyez a helyzet nem normális*

Felmerül a kérdés, kinek a feladata társadalmi-politikai témájü 
segédleteket összeállítani - a központi könyvtáraknak vagy a területi
eknek? Nyilván nem ok nélkül gondolják a területi könyvtárak# hogy a 
széleskörű érdeklődésre számot tárté társadalmi-politikai' témája kihű
li ©gráfiákat a központi könyvtáraknak kell öeazeállitaniok# a elsősor- 
bán az Állami Lenin Könyvtárnak* Ez ©. könyvtár azonban mely arra hi-- 
vatott, hogy az ország ajánló bibliográfiai központja Xegyea,.. Xf5A«b®ft 
mindössze $ ilyen tárgyú bibliográfiát adott ki /kettő abból As törté
nelmi témájú/*

A Lénia Könyvtár 1955-ve szóló témátérvében - figyelmen kivül 
hagyva a társadalmi-politikai irodalom bibliográfiai ajánlása terüle
tén lévő nehéz helyzetet - sem vett© tervbe az ilyen témájú segédle
tek kiadásának lényeges növelését*

Szükség lett volna a "Bibliotéka szamoobyszovanija" /Az önképzés 
könyvtára/V©lavult első kötete helyett, mely a párttörténettel, a 
Szovjetunió történetével és egyetemes történettel kapcsolatos irodal
mat tartalmaz, uj" kiadást adni kőzre* E helyett csupán a ‘pérttörtéhét- 
tvt foglalkozó jegyzékek egyes részelnek'kiadását vették tervbe, a 
kiadás, csak 195á-ban fog .befejeződni* 1955“**© egyáltalán nem gondol
tak a "Bibliotéka szamoobrazovaai Ja" olyan köteteinek'kiadájtá^a^ amelyek 
filozófiával és politikai gazdaságtannal foglalkoznak*

A "Katalog rajonnoj biblioteki" -/A járási könyvtár katalógusa/ 
második.kötetének megjelenését, melyben szerepel társadalmi-politikai 
és történelmi irodalom, igen távoli időre tűzték ki*
‘ Ily módon a két legnagyobb bibliográfiából /"Bibliotéka szamo- 
©brazovanija” és "Katalog rajonnoj biblioteki"/ hiányoznak azok a kö
tetek, amelyek társadalmi-politikai témájúak, holott épp ezekre van a 
legnagyobb szüksége

Társadalmi-politikai tárgya ajánló bibliográfiák kiadásával az 
Állami Nyilvános Szaltükov-Sesedrih Könyvtár is foglalkozik* 1954-ben 
6 aktuális témájú jegyzéket adott kis "A természet és a társadalom 
fejlődéstörvényelnek objektív jellege", "A család a szocialista tár
sadalomban” , "A szocialista kereskedelem további fejlődéséért"* "Az 
ipari vállalat-gazdasági rendszere" £ füzet/, stb* A könyvtár-tervei
ben azonban nem irányozta elő a társadalmi-politikai tárgya biblio
gráfiai füzetek kiadásának lényeges növelését* 1955-ben csupán 5 
ilyen könyvjegyzék'kiadását vették tervbe*

Nagy szerepet játszhatna az olvasók széles körei számára készí
tendő társadalmi-politikai tárgya bibliográfiai segédletek összeállí
tásában az Állami Nyilvános .Történelmi Könyvtár a maga jól képzett 
bibliográfusaival és kiváló tájékoztató apparátusával* A könyvtár ál
tal kiadott bibliográfiák terjedelme és példányszáma azonban jelenték
telen* A vezetőség sokszorosítási lehetőségeik hiányára hivatkozik, 
azonban jóval több bibliográfiai anyagot lehetne publikálni, ha fel
használnák erre a célra a"folyóiratokat és a különböző kiadók lehető-

4
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sógeit«
így hat könyvtáraink jelenleg igen korlátolt számban készítenek 

társadalmi-politikai kérdésekkel foglalkozó ajánló bibliográfiákat* A 
legrövidebb időn belül lényegesen meg kell erősíteni ezek publikálását * 
és a központi könyvtárak bibliográfusai segítségével különböző biblio
gráfiai segédeszközöket kell összeállítani * amelyek elősegítik a szov- 
Jet .olvasók esnmet i-politikai neveléséto

Az ajánló blblloKr.üfj.ák .jellege
A könyvtárak által kiadott ajánló bibliográfiai segédletek több

sége egyes témákkal foglalkozó kisebb ajánló bibliográfia,, Jegyzék* 
emlékeztető0

A tapasztalat azt mutatja* hogy az ilyen kis bibliográfiai segéd
letek használata sok nehézséggel jár a könyvtárakban® A könyvtárosok 
nincsenek abban a helyzetben* hogy figyelemmel kisérhetnék az emlékez
tetők és röplapok tömegét* belevesznek ezek a könyvtár állományába és 
nem közkedveltek sem a könyvtárosok* sem az olvasók között*

Véleményünk szerint arra kell törekedni* hogy minél szélesebb té
májú ajánló bibliográfiákat készítsünk^ a különböző ismeretágakkal fog
lalkozó általános bibliográfiákat kell. kiadsaio Az Ilyen kiadványok a 
könyvtáros állandó utitársai* kézikönyvei lehetnének munkájában*

Nem véletlen* hogy olyan népszerűek - könyvtárosok és olvasók kö
zött egyaránt - á Lénia Könyvtár olyan munkái* mint a wKatalog rajonnoj 
biblioteki"* "Bibliotéka szamciobrazovanija"* "Ruezezie piszateii pervoj 
poloviaü XIX véka" /A XXX®sz® első felének-orosz irői/* "Klaszszlki 
ruazszkoj literaturü /Az orosz irodalom klasszikusai/* az. Állami Nyil
vános Történelmi Könyvtár "Isztorija SzSzSzH" /A Szovjetunió története/ 
cimü jegyzéke* stb® - - -

Javaslatunkkal nem akarjuk azt mondani* hogy a könyvtáraknak olyan 
ajánló bibliográfiákat kell készitenlök* amelyeket csak magasképzettaé- 
gü kádereknek szántak és nem számíthatnak a kevésbé képzett olvasók ér
deklődésére® Arról van szó* hogy az olvasók egy és ugyanazon csoportja 
számára a sok brosúra ős röplap helyett* pl® a tudományos-ateista pro
pagandáról egy komoly segédletét készítsünk* amint ezt az Állami Lénia 
Könyvtár csinálta* kiadva 1951—ben e "V pomoses® nauesno-ateiszt'iceess- 
■kbf$' p'rppésg&hdb" /A- tudományos-ateista, propaganda segédkönyve/ cimü 
könyvjegyzéket® Ugyanez^ lehet elmondani a Lenin Könyvtárnak a klasszi
kus orosz és a szovjet irodalmat feltáró bibliográfiájáról® Az ilyen 
nagyobb munkát kényelmesebb használni* mint tíz "önálló müveeskét4* *

Az Állami Lenin Könyvtár, azonban a legtöbb esetben a másik útit 
követi a.kiadványok számának bűvöletébe esve® így* ahelyett* hogy újra 
kiadná a "V pomoscai* naucsno-ateiszticseszkoj propaganda" cimü jő bib
liográfiáját* tervbe vette" egy egész sorozat kiadását eraupán a tudóssá- 
nyoe-atelsta propaganda kérdéseiről®

Az Állami Lenin Könyvtár, .képzett bibliográfus okból álló hatalmas 
kollektívája összeállíthat és Össze kell hogy állítson szolid ajánló 
bibliográfiákat* melyek alkalmasak arra* hogy az olvasók széles körei

J
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hosszú Időn át használják? Ez a feladata az Állami Nyilván aa Szaltükovt- 
Scsedrin Könyvtárnak és a többi állami nyilvános könyvtárnak le*

Felmerül a kérdés„■mi legyen az olyan bibliográfiákkal* amelyek 
folyó politikai kérdésekkel éa történelmi évfordulókkal foglalkoznak* 
Ezeket a legcélszerűbb a folyóiratokban közölni* ha pedig külön adják 
ki* akkor idejében és nagy példányszámban* Ami ma folyik ezen a téren* 
az nem elégítheti ki a közmüveISdési könyvtárak dolgozóit* Vagy egyál
talán nem juttatják el ezeket a segédleteket a könyvtárakba* vagy csak 
megkésve* .

Ezzel kapcsolatban felmerül az ajánló bibliográfiák példányszámá
nak kérdése is* A kiadványok számának hajszolása a jpapirkontingena kor
látozott volta mellett arra vezeti hogy a bibliográfiák kis példányszám- 
baa jelennek meg* Igaz, hogy az utóbbi években emelkedett az Állami 
Lenin Könyvtár éa a Szaltükov-Scsedrin Könyvtár sok kiadványának pél- 
áányazemflj, s általában eléri a T0-25«000 példányt* Ha azonban összeha- 
. soalitjak ezeket a számokat a könyvtárak szántával* nyilvánvaló lesz* 
hogy miért aam jutnak el sok járási és falusi könyvtárba e központi 
könyvtárak kiadványai* Olyan példákat lehet felhozni, mint a "Fervaja 
burzeu&zno^demokratieseszkaja .revoljuci ja v Bo^zí-zit 1$0*«l907 &*■;<>*
/Az első orosz burzsö'á demokratikus forradalom 190>-JL?0<|/ bibliográfia 
esete, melyre minden.könyvtárnak szükség© van, - s.8*000 példányban je
lent meg* Keveset javít a helyzeten © mü 3«Q0Ü példányos aj kiadása*'

Nem egyszer volt már szó az Állami Nyílváhos Történeti és a Közpon
ti Politechnikai Könyvtár röplapjairól* Bár igen értékesek lennének 
ezek minden könyvtár számára* jelentéktelen példányszámúk miatt még a 
nagy könyvtárakba sem jutnak el*

Határozottan felmerül annak szükségessége* hogy a .jő, bibliográfiá
kat rendszeresen adják ki újra* javított éa bővített formában* Sajnos 
ez igen ritkán történik meg*. Ennek következménye* hogy ezek a segédle
tek elértéktelenednek* mert nem szerepel bennük az üj irodalom* mely a 
bibliográfia kiadása után jelent meg* Az ajánló bibliográfiák újraki
adásának - természetesen javított és bővített formában - rendszeresen 
kellene történnie* -

Az ajánló bibliográfiák tiousai .
Az utóbbi években az ájánló bibliográfiák sok uj típusa született 

meg* A hangot e. tekintésben - természetesen - az Állami Lenin Könyvtár 
viszi* mint vezető intézmény az ajánló bibliográfiák terén*

Példáját követik más könyvtárak is* A bibliográfiai kiadványok ti
pizálásában azonban - véleményünk szerint - sok zűrzavar és nagyon sok 
erőltetettség tapasztalható* '

Mindenekelőtt zavar* okoz* hogy;, azonos tipusu bibliográfiákat kti- 
1önhözóképpen hívnak* Érthetetlen például a különbség az egy-egy személy^ 
re vonatkozó irodalmat tartalmazó "rövid ajánló jegyzék" és az "emlékez
tető" köz.v Miért hívják az "A* Sz* Griboedov" c* bibliográfiai kiad
ványt *s»1*í Közte tónak" * az "M«, 1* • Glinka" elműt-pedig "rövid ajánló Jegy



zéknek", mikor mindkettő azonos tipusu.
Csodálkozást vált ki, hogy az egyik kiadványt "beszélgetés köny

vekről",, a másikat pedig - jellegét és térj de Inét tekintve teljeses 
azonosat - “rövid könyvjegyzék"-nek hívják# Még igen sok ilyen példát 
lehetne felhozni.

Nyilvánvaló, hogy a bibliográfiaok nem tisztázták a segédletek 
típusainak kérdését és hogy a tipizálás alapjául nem szolgál kínlakalt 
alapelv.

•Az ajánló bibliográfiák aj módszeréinek kutatása közben néhány 
központi könyvtárunk néha komplikálttá te«*í ezeket a kiadványokat éa 
indokolatlanul megnöveli terjedelmüket. Az utóbbi években néhány aján
ló bibliográfiai kiadványban megfigyelhető a könyvek ’ée oikkek túlsá
gosan részletes ismertetésének tendenciája* Az ilyen annotációk 
könyvismertetések "puskává" válnak és az' olvasóban azt o kérdést vetik 
fel* hogy el kell-* olvasni a könyvet, ha részlete© tart*Ima megtalál
hat é a bibliográfiában?

Például az "I-. M. -ozecoenov i I. P* Pavlov v bor "be za materiálissá" 
/Szecsenov ás Pavlov a materializmusért/ című biblio.fráf iában, melyet 
az Állami Lenin Könyvtár készített, i-'nyegében nem annotációkat közöl
nek, hanem valóságos r«ferátumokat* Igv, l-eftin "Máte r i a lizmua és saspi- 
rlokritie izmus" cimü munkájáról készített nnotáelő" 3 petit-ozedésü 
lapot foglal el /több mint 10.CCC n/, ugyanennyi 1* M* iSzuesc-nov 
."Rétiéként* golovnogo mozga" /Az a-jyvelő reflexei/ eimii könyvének anno
tációja. 2* IV Pavlov "£á-x#tnij opilt obektivnbgo lzuenenija vívsz*?* j 
nervnoj dejatel*noo»ti /povedsttij«V.zsívotaAb" /Az állatok felsőbb 
idegműködése objektív tanulmányozásának 20 éves lapaaztaliktei"/ köny
vének annotációja - 10 lap* Ugyanilyen; hibái vannak a "Bibliotéka 
szamoobrazovanije" néhány füzetének U.
A ..kávééként ?r»p: Jelenő "/■.**». év fc3nyv»i", óe ua oltsa *tegv!otr.

• Az Állami leaÍB Könyvtár rendstér'*-- *n kire;ta "Az***év könyvei** 
ajánló bibliográfiát. ~ havonként megjeleni kiadvány a*erke*78té*e »vfc 
időt vett igénybe és igen- sok popírt esvC-bt-tcit íVX«

Kiír ok a kiadványnak as •■••>': t a • élj---, h«rr-r j?*gltságet adjon a • 
könyvtárosnak a gyarapítás ni-nb új vb** ó« c.hv.y->ék kisselgálásába«*
A kiadvány azonban egyik feladatot rs& tsljesáítette.*

A gyarapításban azért nem lehetett felhő fes'-nálni, mert .5-6 havi 
késedelemmel jelent meg. . ' oyuot un-

Az irodalom kiválasztásán .1 v i.■ü^t* igán nehézkes volt a hsavrá- 
lat.a, minthogy egy éven belül la I füzetet kellett útnézni* Bse-itivül 
ez a kiadvány messzo állt attól, hogy teljesen közölje az újonnan meg
jelent könyveket.

Ami a z  annotációkat illeti, azok a Ctoszkul*tproezvetizdat nyomta
tott katalóguscéduláin szereplő annotációk változatlan másolatai*

Mindebből az következik, f í o & y Ártz.,cév kftnyvei"-re nincs szükség. 
?>kkal célszerűbb lenné az <*rre szánt papirt egy ajánló bibliográfiai
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folyóirat vagy ballatin kiadására fordítani, melyben a tematikus könyv- 
ismertetések mellett közölnék az uj könyvek jegyzékét rövid annotáció- 
valo Helyesen tette a könyvtár , hogy abbahagyta ennek a bibliográfiai 
kiadványnak a megjelentétését*

Az Állami Lenin Könyvtár a tömegkönyvtárak kívánságára kiadja a 
"V pomoses® ceitatelju” /Az olvasó segítségére/ c* o l v a s ó t é r -  

v e k e t *
Vonzóvá teszi ezt a kiadványt változatos tematikája,, a minden ol

vasó számára érthető alapvető irodalom jó kiválasztásai, a formája,, mely 
lehetővé teszik hogy ezeket a terveket az olvasójegybe helyezzék®

Az olvasőtervek kiadásával hasznos munkát végez a könyvtár® Meg 
kell azonban jegyezni,, hogy ritkán jelennek meg ezek a segédeszközök® 
1950-től 1954-ig AezárŐlag/ 12 jelent meg,, 1954-ben ebből csak kettő*
Ezt azt jelenti„ hogy sok aktuális téma hiányzik belőlük* El kell ér
ni , hogy a szükséglet megkívánta sűrűséggel jelenjenek mego

Az alánló bibliográfia területén végzett tudományos módszertani munka
A szovjet ajánló bibliográfia széleskörű fejlődését összes válto

zatos formáiban /bibliográfiai segédkönyvek,, bibliográfiai anyag kiadá
sa, különböző kartotékok összeállítása, szóbeli könyvismertetések!, stb*/ 
állandóan tanulmányozni kell, és általánositsni kell az eddigi tapasz
talatokat*

Az ajánló bibliográfia kérdéseinek tudományos-módszertani kidolgo
zása azonban elmarad a gyakorlat követelményeitől, nincsenek még széles 
körben elterjedve a kiváló könyvtárak eredményei*

Kétségtelen, hogy a könyvtári főiskolák illetékes tanszékeinek és 
legnagyobb könyvtárainknak „ mindenekelőtt a Lenin Könyvtárnak kötelességé* 
hogy az ajánló bibliográfiával kapcsolatos tudományos-módszertani munká
val foglalkozzanak*

El kell ismerni,, hogy a moszkvai és a leningrádi könyvtári főisko
lák ma már valamivel nagyobb figyelmet fordítanak az ajánló .bibliográfia 
kérdéseire* így, az elmúlt években nyomtatásban megjelentek olyan előadá
sok és segédkönyvek, amelyek bibliográfiai kartotékok szerkesztésével, 
szóbeli könyvismertetésekkel, a marxizmus-leninizmus klasszikus müveinek 
az ajánló bibliográfiákba való felvételével, egyes Írók bibliográfiájá
nak összeállításával foglalkoznak* A főiskolák előadóinak több ilyen tár
gyú oikke jelent meg*

Mindez azonban nem elég* A főiskolák bibliográfiai tanszékeinek 
energikusadban kell foglalkozatok azoknak az aktuális kérdéseknek a 
kidolgozásával, amelyek az ajánló bibliográfia elméletér® és módszerta
nára vonatkoznak, szorosabb kapcsolatot kell teremteniök a gyakorlattal*

Ami vezető könyvtárainkat illeti, még nem találták meg a maguk he
lyét az ajánló bibliográfiára vonatkozó tudományos-módssertassi munkában*

" Vonatkozik ez mindenekelőtt az Állami Lenin Könyvtárra* Pedig nem lehet 
azt mondani^ hogy a bibliográfiai osztály dolgozói nem nyilatkoztak vol
na meg ilyen kérdésekkel kapcsolatban*



A "BibliotekaT0” és a wSzovetszkaja Bibliograf 1 ja" lapjain gyak
ran jelentek meg cikkeik, ezek azonban a legtöbb esetben a területi 
könyvtárak bibliográfiai kiadványainak kritikai szemléi voltak* Kétség
telen, hogy hasznos ez a munka és segítséget jelent a területi könyv
táraknak ajánló bibliográfiai kiadványaik minőségének emelésében*

Azonban elég-e ez? Az Állami Lenin Könyvtárnak, mely az ország 
ajánló bibliográfiai központja, nemcsak az a kötelessége, hogy ajánló 
bibliográfiákat adjon ki, hanem az is, hogy általánosítsa saját gaz
dag tapasztalatait és más könyvtárak tapasztalatait az ajánló biblio
gráfia területén* Tudományoa-raódezertani müveket kell összeállítania 
az általános és az ajánló szakbibliográfiák legfontosabb kérdéseiről* 
Ízzel a feladattal a könyvtár nem birkózott meg kielégítően*

Gyengén általánosítják tapasztalataikat a többi nagy könyvtárak 
is, amelyek foglalkoznak ajánló bibliográfiák kiadásával*

Szükségessé vált, hogy pontos tervet készítsenek és koordinálják 
a könyvtári főiskolák és legnagyobb könyvtáraink munkáját az ajánló 
bibliográfiák területén* Ebbe » munkába be keli vonni minden olyas 
alkotóerőt,, amely bibliográfiai munkát végi..-3,,/beleértve a területi 
könyvtárak munkatársult is,

.Figyelmet kell fordite. a az ajánló bibliográfiai munka élenjáró 
tapasztalatainak a könyvtárak gyakorlati tevékenységében való meghono
sítására* Nem titok, hogy néhány bibliográfus nem kisér! figyelemmel 
még ezt a meglévő kevés módszertani munkát sem, nem tanulmányozza a 
legjobb bibliográfiai kiadványokat és nem használja fel a kiváló könyv
tárak eredményeit saját munkájában*

A megjelent bibliográfiák bírálata igen ritka jelenség, enélkül 
pedig nem lehet emelni szinvonalukat* Ez különösen a könyvtári főisko
lák előadóinak és aspiránsainak és a legképzettebb gyakorló bibliográ
fusok bűne*

Arra kell törekedni, hogy a bibliográfiai kiadványokat ne csak a 
könyvtári-bibliográfiai folyóiratokban, hanem a napi sajtóban is is
me rteasék*

é. z ajánló bibliográfiai kiadványok felhasználása a közművelődési könyv- 
iárak munkájában ' -

Sok könyvtárban rosszul használják fel a bibliográfiai kiadványo
dat, a könyvtárosok gyakran szívesebben hagyják használatlanul ezeket 
az olvasó kiszolgálásánál, helyettük a katalógusokra, valamint a kar
totékokra támaszkodnak*

Ahhoz, hogy az ajánló bibliográfia meghonosodjék minden közműve
lődési könyvtár munkájában, mindenekelőtt tisztázni kell annak okát, 
dogy miért nem jut kellő szerep az olvasók kiszolgálásában, az olva
sás irányításiban a bibliográfia! kiadványoknako

Ezeket az okokat a kiadványokat összeállító könyvtárak munkájában 
kell keresni, de a terjesztésükre hivatott könyvkereskedelmi szarvek 

tevékenységében és azoknak a könyvtáraknak a gyakorlatában is, amelyek-
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nek ezeket fel kell használniok®
A bibliográfiákat összeállító könyvtáraktól függ elsősorban a 

feateb'o tárgyalt hibák kiküszöbölése /a Tematikában tapasztalható hiá
nyok, a késedelmes megjelenés, a kis példány szám, a legjobb bibliográ
fiák újrakiadásának hiánya, sok kiadvány túlterhelése irodalommal, stl*

Terméazatesen az ajánló bibliográfiák felhasználására mindenek
előtt az van befolyással, hogy mennyire elégíti ki a könyvtárak szük
ségleteit, hány példányban jelenik meg - de sok ftiég #ttől is, hogyan 
szervezték meg térjesztésüket®

A könyvkereskedelmi szervek /elsősorban a kollektorok/ részéről 
azonban hanyagság tapasztalható e téren® Nyilvánvaló arról van itten 
sző, hogy e kiadványok többsége olcsó brosúra s ez a pénzügyi terv tel 
jesitése .szempontjából nem előnyös nekik®

Végül az ajánló bibiiográfíar felhasználásában mutatkozó hiányos
ságok egyik főoka a könyvtárosok gyenge bibliográfiai képzettsége, &' 
bibliográfiák, olvasótervek, stb* széleskörű felhasználásában való yír 
taaság hiánya® Hisz nem ritka az olyan eset, amikor vannak a könyvtár
ban ajánló bibliográfiák, de a könyvtáros nem tud róluk, ha pedig tud, 
nem használja őket, mindent a saját emlékezetére'biz® Különösen vonat
kozik ez a könyvőnbelüii bibliográfiai anyagokra# A könyvtárosok egy 
részében az a helytelen nézet alakult ki erről, hogy mivel ezekben a 
jegyzékekben olyan könyvek is előfordulnak, amelyek nincsenek meg 
adott könyvtárban, jobb fel sem használni őket, 8 csak a katalógushoz 
kell fordulni® -

Néhány könyvtáros arra hivatkozik, hogy az olvasók többsége soha 
asm nézi meg a bibliográfiákat a kölcsönzőben vagy az olvasóteremben.® 
Nyilvánvaló, hogy ezeknek a könyvtárosoknak nincs'igazuk® Hányszor 
láthattuk, amint a könyvtáros lázasan lapozza a hirlapköteteket és 
tolyőiratszámokat, vagy amint egyik polcról a másikhöz rohan keresve 
az olvasó számára szükséges anyagot® Pedig'bibliográfia segítségével 
fokkal gyorsabban megtalálhatná azt, ami kell# Főiskoláink és módszer
tani kabinetjeink kevés figyelmet fordítanak arra a kérdésre, hogyan 
-kell felhasználni a bibliográfiákat a közművelődési könyvtárak mánké- 
;2bar.

s ajánló bibliográfiák területén lévő hibák kiküszöbölése lehe
tősIgét ad a megjelenő kiadványok színvonalának emelésére és segített! 
fogja ff^használásukat a közművelődési könyvtárakban#

- Bibliotékára 6#sz® l-7vlap#


