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A helyismereti bibliográfiával kapcsolatban sok a vitás megoldat- laa kérdése Ez köztudomású* Ezek közül néhányat reges-régen felvetettek a sajtóban* A gyakorlat dolgozói kifejezésre juttatták ésszerű kívánalmaikat 9 majd ezeket újból ém u jf$ŐX megismételteké Évek# sőt évtizedek múltak már el az óta9 de a kérdések megoldatlanok maradtak ém a kérések sem teljesültek*
Nem fogom felsorolni mind ezeket a kérdésekets csak nébányál fogok egy kicsit elidőznie,
Még 1929-ben A o  Mo Belov kifejezte abbeli reménységétp hogy walncs 

már messze az az időp amikor a helyismereti bibliográfusok egyesült erővel kialakítják a helyismereti anyag osztályozásának olyan rendszerét g, amely komolyan számol a könyvtárosok által kezelt anyag sajátom- 
ságaivalo^ Azóta elmúlt huszonöt év0 1954^ júliusában az OSzSzSzK minden zugá%&! Moszkvába utaztak a területi könyvtárak bibliográfiai 
osztályainak vezetői* Az értekezleten ismét beszéltek'arről9 hogy a 
helyismereti Irodalomnak nincs osztályozási rendszereo A bibliográfusok sietve másolták egymástól a maguk-készítette kartoték rendszere- kéto A folyosókon heves vitákat folytatták arról9 hogy milyen szakcso
portokat kell tartalmazni© a helyismereti kartotékoknak és hogy egye
síteni kellős a hírlap- és folyóirat cikkek általános olvasói kartoték- 
jávalo
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Kü lönbenaz utőbbi időben' megjelentek oldass munkák4 amelyekbe® 
megpróbáltak utasítást adni a helyismereti kartotékok kiépítésije® 
vonatkozóan* Értékei tanácsokat tartalmasa a kartoték összeállítására 
Sz* Ja* Borovoj ?*A helyismereti bibliográfia néhány kérdése” eimü 
elkke* /W Szovetszkaja Bibliografija„ X9$4o 36* vttp*/ A kisebb könyv- 
tárak részére készült helyismereti kartoték rendszer -K0 3?» Korsunova 
WA járási könyvtár bibliográfiai tájékoztató munkája” eimü módszer
tani Útmutatójában jelent meg® Sz® Ja* Borovoj tanácsai egészükben 
felhasználhatók a köztársasági* határterületi és területi könyvtárak
ban* Az S, P® Korsunova által összeállított "Ismerd meg szülőföldö
det” cimü kartotékot jóvá is hagyták a könyvtári dolgozók a Kemeróvó
ban -tart ott területi szemináriumon*

Azonban a helyismereti anyag osztályozásával kapcsolatos vitás 
kérdések nem oldhatók meg csupán jő tanácsokkal* Utasításokat szeret
nénk kapni a helyismereti katalógus összeállításáhozo 1

A második kérdés a helyi kötelespéldányra vonatkozik,, Kzidelg 
még a nagyobb területi könyvtárak sem kapták meg hiánytalanul a helyi 
kiadványokat* Különösen nehéz beszerezni a hatósági ingyenes kiadvá
nyokat * .

Nincsen semmi csodálatraméltó abban.„ hogy 1911—ben0 az Első össz- 
oroszországi körsyvtároakongiesszuaon a kormányzóság! nyilvános könyvtár 
részére beszolgáltatandó helyi kötelespéldány kérdését nem tudták meg
oldania Ezt a helyi nyomdatulajdonosok magánérdekei akadályozták* Be 
miért nem teremtünk rendet ebben az ügyben most„ a szovjet hatalom, 
alatt? Kötelezni kellene a helyi kiadókat „ hogy adjaaak.be a határte
rületi és területi könyvtárakba minden könyvets beleértve azokat is"* 
amelyek kis példányszámban és az ár megjelölése nélkül Jelennek meg*

A harmadik kérdés egy megfelelő helyismereti bibliográfiai kézi
könyv hiánya* 1937-ban A® Manszurov ezeket irtás w®*„Sürgőse® szükség, 
van egy rövid helyismereti bibliográfiai kézikönyv kidolgozáséra a 
helyismereti kutatók részére* /* Szovetszkaja Bifeliografija* 19.ff*
1* vttpo 152, lap/* Ez a kívánság a mai napig sem vesztett határozott
ságából* Konkrét -utasításra van szükség arra vonatkozóan,, hogy mi a 
tulajdonképpeni teendő és hogyan kell azt végrehajtani* Erre nemcsak 
a bibliográfusoknak* de a könyvtárvezetőknek is szükségük van* Ma a 
könyvek és folyóiratok tömegét kell elolvasni és szinte kutatómunkát 
kell végezni ahhoz * hogy ki-ki világosan lássa a helyismereti biblio
gráfia feladatait* hogy behatolhasson, a dolog lényegébe* És még Így 
is előfordul,, hogy sok esetben a bibliográfusok nem kapnak választ 
az őket izgató kérdésekre*

Addig is* araig nincs megfelelő helyismereti bibliográfiai ké
zikönyv * cikkgyűjteményt kellene készíteni és kiadni a helyismereti 
bibliográfusoknak a területi könyvtárakban 'Szerzett tapasztalatokról*
A gyűjteményben részletesen be kellene számolni arról* hogy hogyan 
alakul a tájismereti bibliográfiával kapcsolatos munka* hogyan 
állítják össze a kartotékokat* központi katalógusokat„ bibliográ
fiákat 9 hogyan nyújtanak segítséget a Járási és községi könyvtárak
nak* Nemcsak a befejezett munka eredményeiről kell Írni* hanem arról
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ic , hogy hogyan indult meg a munka , mik voltak a nehézségek , hibák,, 
hogy.küzdötték le azokat , hogyan találták meg a helyes utat. Sgy ilyaa; 
saját tapasztalatról szóló beszámoló sok segítséget nyújthatna a könyv
tárak dolgozóinak*

Az utóbbi években észrevehetően fokozódott az érdeklődés m hely
ismereti bibliográfia iránt. -A "Bibliotekar9" cimü folyóiratban és 
a "Szovetszkaja Blbliografija® cimü cikkgyűjteményben több cikket 
szentelnek a helyismereti munkának.

Hagy segítséget jelentett számunkra Szc Ja. Borovoj "A tájisme
reti bibliográfia néhány kérdése® cimü ©ikke, Ja. T. Zsaravle?,
T. A. Sorob9eva és E. N. Lazeba reeenziól , amelyek a "Szovetszkaja 
Btbliografija" eimtt cikkgyűjteménybe® jelentek ,még. A ? 54. Jé. vttp./ 
Továbbá Ja. T. Zsuravlev "Az élenjáró tapasztalatok propagálása és 
a helyismereti bibliográfia" cimü cikke/"Bibliotekar , 1952. «z./
N. Nikolaeva "A ezibériai Írók mttveinek-propagálása Novoszibirsnk 
könyvtáraiban? /^Bibliotekar9® , 1954. 5. sz./ eimtt cikkek, stb. B® a 
szerzők gyakran-általánosságban Írnak a helyismereti munkáról, tűi 
sok témát érintenek, ezért a munka módszereit felületesen tárgyalják, 
s különben ezek a cikkek is ©sak tájékoztató jellegűek.

Az utóbbi tiz évben a minket érdeklő kérdésben közzétett cikkek 
közül a legátfogóbb G. Csudova "Hogyan szerkesszünk helyismereti bib
liográfiát a területi /határterületi, köztársasági/ könyvtárakban." 
/"Bibliotekar9", 1947° -3° sz./ stb. Azonban ebben a konzultációs anyag
ban is a munka.különféle fajtáit sorolja fel, de nem ad részletes mód
szertani útmutatást.

A helyismereti bibliográfia kérdésének kidolgozásába be kell 
vonni a gyakorlott bibliográfusokat, a könyvtári főiskolák előadóit, 
s a tudományok olyan kandidátusait, akik helyismereti témájú disszer
tációjukat már aegvédték. Sajnos, a könyvtári főiskolák tudományos 
dolgozóinak hangját alig lehet hallani. Disszertációkat Írnak, auto- 
referátumokat tesznek közzé, de a területi könyvtár bibliográfusának 
nem áll módjában megismerni sem a disszertáció szövegét, sem az 
autoreferátumot, amelyet egyébként is mindössze 100 példányban adnak 
ki o

Ahhoz, hogy jól megszervezzük a helyismereti munkát a területen, 
feltétlenül szükséges a kölcsönös segítségnyújtás és minden oldala 
együttműködés a különböző központi és helyi szervek, a tudományos 
intézmények, tájismereti múzeumok, felsőoktatási tanintézetek, állami 
levéltárak, könyvtárak és iskolák között.

A terület könyvtáraiban - körtársasági, területi, városi, járá
si és községi könyvtárakban - folyó helyismereti munka megszervezésé
ben mutatkozó sok hiányosság azzal magyarázható, hogy az elmúlt év 
végéig a könyvtári főiskolák programmjában túl kevés figyelmet szen
teltek a helyismereti bibliográfiának, és a bibliográfiai technikumok
ban, meg a kétnapos járási szemináriumokon a népművelési dolgozók szin
te teljesen megfeledkeztek róla. Sem a főiskolákon, sem a technikumok
ban, sem pedig a szemináriumokon nem oltották bele a növendékekbe a 
helyismereti munka szépségei iránti szeretetet. Nem meglepő tehát.
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hogy egyes könyviárosak szériát úgy is ki lehet elégíteni a helyisme
reti kérdések iránti érdeklődést és úgy is lehet helyi témákról könyv- 
klállitásokat rendeznie ha csupán a területi lapokat nézik át és nem 
olvassák el a terület jellegére és történeti viszonyaira vonatkozó 
légiont©3abb könyveketo A régi oktatási programmok hiányosságainak 
következményei még sokáig rontani inogják a helyismereti bibliográfia 
fejlődését.

Csak 19540 végén adták ki az általános és szakbibliográfiákra 
vonatkozó uj programmokat„ amelyek tele vannak helyismereti kérdések- 
kelő Most várható,, hogy a könyvtári főiskolák végzett növendékei fel
ismerik a helyismeret szerepét hazánk tanulmányozásában,, a hazafiasság 
kifejlesztésében,, a politechnikai képzés előmozdításában, Tadni fog
ják,, hogy a különféle müveket a helyi körü3jaények figyelembevételével 
kell ajánlani és a könyvtárosnak meg kell ismerkednie saját vidékének 
anyagávalo

Nagyon jó0 hogy mA kulturális intézmények dolgozói részére tar
tott járási szeminárium 1954/55o tanévi anyaga” olyan fontos felada
tokat ir előj, mint wI.sraerd meg szülőföldedet” ©, kiállítások rende
zéséé tájismereti szakkörök szervezése az iskolával közösene aktiv 
közreműködésre bevonva a fiatalokato volna „ ha a "Bibliotekar33* 
cimü folyóirat konzultációkat adna a szemináriumi foglalkozások lebo
nyolításához,

A helyismereti kérdéseket felvették a programmokba0 Reméljük,, 
hogy ez a tény a helyismereti bibliográfiák iránti érdeklődés kez
detét jelenti s szeretnénk remélni azt is„ hogy a gyakorlati biblio
gráfusok előterjesztései a jövőben nem maradnak csupán jámbor óhajok,, 
mint ahogy az a múltban gyakran előfordult0

» Szovetszkaja Ribliografije9 1955o 38, sz, 78-80, lap.


