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Danisa *ev , V. s
A BIBLIOGRÁFIAI MUNKA MEGOLDANDÓ KÉRDÉSEI

. Országunk Igen gazdag könyvállománnyal rendelkezik, A Szovjetunió 
könyvtárainak százezrei több mint X milliárd kötetet tárolnak, többek 
között az Október előtti időszak orosz könyveinek és folyóiratainak, 
valamint a külföldi kiadványoknak tömegét, Évente 40=50 ezer könyv és 
brosúra jelenik meg nálunk. Az 1917=1954~es -évekbe® a Szovjetunióba®
1 ,210,000 könyvet adtak ki több mint 17°153 millió példányba®, i á t  
nyelven, A könyveknek ehhez a tengeréhez járul még a cikkeknek, vázla
toknak, novelláknak, elbeszéléseknek, bírálatoknak az a hatalma® ára
data, amely az időszaki sajtóban lát napvilágot.

Szükség van a nagyszámú és különféle sajtótermék nyilvántartásá
ra, rendszerezésére, értékelésére! ki kell választani közülük azokat, 
amelyek ajánlásra érdemesek s népszerüsiteni kell őket* A bibliográfia 
igen fontos feladata, hogy segítséget nyújtson a nyomdatermékek töme
gében való eligazodáshoz* Az olvasót nemcsak a szovjet kiadványokkal, 
a könyvtárainkban felhalmozott gazdagsággal kell megismertetni! a tu
domány és a technika fejlődése érdekében, a nemzetközi kulturális kap
csolatok megszilárdítása céljából a világsajtóval kapcsolatban is szé
leskörű információs tevékenységet kell kifejteni* A burzsoá bibliográ
fia tapasztalatainak kritikai módon való értékesítése során a szovjet 
bibliográfusok felhasználnak mindent, ami értékes a külföldi bibliográ
fiai forrásokban* Bibliográfusaink feladatai közé tartozik a külföldi 
és forradalom előtti orosz bibliográfiai irodalom kritikai mádon való 
elsajátítása, a külföldi gyakorlat figyelembevétele, különösen a bibliográfiai munka szervezése ás technikája területén*A hazai és külföldi sajtó teljesebb megismerését, jobb felhaszná
lását . hivatott előmozdítani a szovjet tudományos intézmények, könyvtá
rak, kiadók, folyóiratok éa újságok bibliográfiai munkája,

A szovjet bibliográfia legfontosabb elve a magas eszmeiség, a 
szigora tudományosság, a nép segítése az olvasásra szolgáié irodalom 
kiválasztásában, szoros kapcsolat a kommunista építés feladataival,. 
Bibliográfiai irodalmunk mélységesen tudományos alapon, a marxista** 
leninista elmélet alapján fejlődik. Ez az elmélet biztosítja a szovjet 
bibliográfusok számára az irodalom értékelésének és kiválogatásának” 
megbízható ismérveit,

Lenin hangsúlyozta, hogy a bibliográfia nem állhat távol az ideo
lógiától és a politikától, hogy meghatározott osztályok érdekeit szol
gálja* No A, Rubakin "Könyvek között" címmel 1913-ban megjelent biblio
gráfiájának II* kötetét bírálva, Lenin ezt irtás "Szót sem érdemes
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■vesztegetni arra9 hogy ilyen Jellegű kiadvány Rendkívül érdekes és, 
hogy a szerző elgondolása egészben véve teljesen helyes. Valójában, az 
orosz könyvállomány ésszerű áttekintését és tájékoztató kézikönyvet 
adni az önképzés és a könyvtári munka érdekében nem. lehet másként, mint 
az eszmék történetével összefüggésben."^/ E kézikönyv érdemeinek emlí
tése mellett Lenin elítélően nyilatkozott N. A. Rubakinnak arra irányu
ló kísérletéről, hogy távoltartsa magát a "vitától” , az eszmék harcától 
"pártonkivüli", "osztályok feletti”, "objektív" álláspontot foglaljon 
e 1* o n » k • » • .

A Szovjetunió Kommunista Pártja tántorithatatlanul arra irányítja 
a szovjet bibliográfiai irodalmat, hogy ez előmozdítsa a tudomány fej
lődését, tevékenyen segitse a dolgozók politikai Önképzését, kulturális 
fejlődését és termelési tevékenységéto

A Kommunista Pártnak a szovjet bibliográfiai irodalom fejlődése 
iránti gondoskodása egész sor pártokmányban tükröződik. A Szovjetunió
ban folyó bibliográfiai munka szempontjából rendkívüli jelentőségű volt 
és jelentős napjainkban is az SzK/b/P KB-nak "Az irodalmi bírálatról 
és bibliográfiáról" eimü 1940o évi határozata. A határozat rámutat arra 
hogy a bírálat és a bibliográfia a gazdasági és kulturális építéshez 
szükséges ismeretek terjesztésének fontos fegyver®, az emberek kommu
nista nevelésének, a tömegek politikai és kulturális-műszaki színvona
la emelésének eszköze kell, hogy legyen. A határozat rendszert vitt a 
tudományos intézmények, a nagy könyvtárak, az időszaki kiadványok mun
kájába j többek között a Párt Központi Bizottsága kiemelte a határozat
ban az„ajánló bibliográfiák jelentőségét és megjelölte azokat a tudo
mányos intézményeket, amelyekben központosulnía kell ennek a munkának.
A háború utáni időben elért sikerek ellenére a bibliográfiai munka len
dülete és kultúrája még nem felel meg országunkban azoknak a követelmé
nyeknek, amelyeket a tudomány és a technika fejlődése, a káderek marxis 
ta-leninista képzésének és szakmai oktatásának feladatai, az ipari és 
mezőgazdasági termelés gyakolati szükségletei, a szovjet emberek kultu
rális igényei támasztanak,,

+ + +

Hogyan tölti be bibliográfiai irodalmunk alapvető feladatait? a 
tudománynak nyújtott segítséget és az irodalom népszerűsítését'?'

Közismert, hogy a bibliográfia a tudományos munka nélkülözhetetlen 
segédeszköze. Minden tudományos kutatás' rendszerint a kérdéssel foglal
kozó korábban megjelent anyag feltárásával és tanulmányozásával kezdő
dik. A tudomány és teehnika különböző ágazatainak szakemberei, hogyha 
nem akarnak elszakadni az élettől, figyelemmel kell hogy kisérjék a 
legújabb szovjet és külföldi irodaimat. Éppen ezt heg!ti elő a megje
lent kiadványokról szóló tájékoztatás. A tájékoztató bibliográfia nagy 
szolgálatot tehet a párt- és a szovjet apparátus dolgozóinak,a gazda
s á g i  és a  kulturális élet különböző ágazatai vezetőinek.
1/ -
, Lenin, V. I. Müvei. 20. köt. 2^6. lap. /Oroszul./
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Országunkban érvényben van a sajtótermékek állami bibliográfiai 
nyilvántartásának rendszere, amely biztosítja a folyamatos tájékozta
tást a Szovjetunió népeinek nyelvein megjelenő összes kiadványokra vo
natkozóan. Az Össz-szövetségi Könyv kamara 9 amely most lép fennállásá
nak 3j>. évébe a szövetséges és, egyes autonóm köztársaságok könyvkama- 
rái "latopisz®*-jelben, /pl. 'Knizsnaja letopisz®” és más hasonló biblio
gráfiákban eléggé kimerítően és operatív módon tükrözik a folyó év 
szovjet sajtótermékeit. Az analitikus bibliográfia forrásai /pl. 
"Letopisz® Zsurnal®aüh Sztatej% ^Letopiaz® Gazetntth Sztatej", wLe- 
topisz® Recenzij”/ igen sok időszaki kiadvány tartalmát tárják fel 
a szovjet olvasók számára. Vitathatatlan eredményeket értünk el tehát 
sajtótermékek nyilvántartása terén! ezt a külföldi bibliográfusok is 
elismerik.

Ugyanakkor érezhető hiányosságot jelent9 hogy a nyilvántartó 
bibliográfia anyagát nem összesítik kielégítő módon. A wEzsegodnik 
Knigi SzSzSzR” segítségével megtudhatő9 milyen könyvek és brosúrák 
jelentek meg egy-egy évben. Azonban egy hosszabb, 5-5 vagy 10 éves 
időszak könyvtermését magábafoglaló összesítő bibliográfia kiadását 
a könyvkamarák nem vették be munkátérvükbe.Nagy könyvtáraink és bib
liográfiai intézményeink általában tűrhetetlen lassúsággal dolgoznak 
azokon az öaszesitŐ9 alapvető bibliográfiai müveken9 amelyek a szov
jet sajtótermékeket és a forradalom előtti időszak könyvanyagát tár
ják fel.

Az állami bibliográfiai lajstromozás a. Szovjetunióban zavarta
lanul folyt és még a Nagy Honvédő Háború idején sem szenvedett fenn
akadást. Jogos volt tehát a feltételezés,, hogy megvannak a szükséges 
előfeltételek annak a feladatnak a megoldásához,, amelyet a Párt Köz
ponti Bizottsága tűzött 1940-ben az Össz-szövetáégi Könyvkamara elés 
a szovjet hatalom éveiben kiadott irodalom teljes számbavétele. Lássuk, 
mi történt ebben a tekintetben*? Elkészült a szovjet folyóiratok nyil
vántartása,, tervbevették a "Feripdieseszkaja Peesat® SzSzSzR 1917- 
1949” c. tízkötetes bibliográfia kiadását 1955-1957-ben. Megjelent 
két kötet9 amelyek a mezőgazdasággal, a technikával és az iparral 
kapcsolatos folyóiratokat, müveket és bulletineket ölelik fel.

A hazai összefoglaló, retrospektív bibliográfia munkája azonban 
nem korlátozódhatik csupán erre. Nincsenek olyan katalógusaink, ame
lyek nagy könyvtáraink,, a Szovjetunió Állami Lenin Könyvtára, az 
Állami Nyilvános Szaltükov-Scsedrin Könyvtár és a Szovjetunió Tudo
mányos Akadémiája könyvtárának könyvanyagát öleli fel. E könyvtárak 
sokmilliós könyvállományával csupán a helyszínen, kataiőgaskártyák 
alapján lehet megismerkedni. A nyomtatott katalógusok lehetővé ten
nék, hogy az olvasó, még ha Moszkvától,, vagy Leningrádtől többezer 
kilométerre is van, megtudja, hogy az őt érdeklő kérdésre vonatkozó
an milyen irodalom áll rendelkezésre a nagy könyvtárak állományában 
és kikölcsönözze a szükséges könyveket a könyvtárközi kölcsönzés ut
ján, vagy megrendelje az azokról készült mikrofilmeket..

Az említett három könyvtárban az azonos kiadványok tömege van 
meg| teljes állományukban jóformán maradéktalanul fellelhető'a hazai 
könyvtermés. Ezért elhatározták, hogy a három nagy könyvtárra építve, 
az Össz-szövetségi Könyvkamara archívumának felhasználásával elkészi-



- 34 ~

tik az orosz könyvek központi katalógusát az 1708~1947° évekre vonata 
kozőan® A központi katalógusról szőlő rendelkezést* valamint elkészí
tésének tervét 1947~ben hagyták jóvá® Ettől az időtől kezdve nagy munka 
indult mega A központi katalógusba kerülő könyvek címleírásai a fiókok 
százait töltik meg® Mindezt azonban a könyvtárak mélyén tárolják és 
hozzáférhetetlen az olvasók széles körei számára® Elérkezett a legfőbb 
ideje annak* hogy végülls gondoskodjanak a központi katalógus megjelen
tetéséről és különösen a szovjet könyvtermékeket felölelő része kiadá
sának meggyorsításáról®

A tudomány éa a technika fejlődésének életbevágó szükségletei hív
ták életre az olyan összesítő bibliográfiák kiadását* mint amilyen pl® 
a wHimicseszkaja Litaratura® Bibliografieseszkij Szpravoesnik /lf20- 
I95Í/" vagy nMetallovedenie i. termieseszkaja obrabotkao Bibliograí'i- 
oseszkij Szpravoesnik® l8j&Q-1947<>w. Sajnos a tudomány és, a technika 
nem minden ágazata rendelkezik ilyen.átfogó bibliográfiai munkákkal®

A fenti megállapításon kívül megjegyzendő, hogy az irodalom, pusz
ta Jegyzékbe foglalása gyakran elégtelen® Például a Szovjetunió Tudo
mányos Akadémiájának Filozófiai Intézete nemrég kiadta A® P» Príma- 
kovszkij "Bibliografija po logike” c® könyvét® Ez a logika kérdéseivel 
kapcsolatban orosz nyelven a XVIII-XX® században megjelent munkák idő
rendi jegyzéke® Minthogy azonban.ez a bibliográfiai segédkönyv a fel
sorolt müveket nem jellemzi és nem rendszerezi filozófiai irányzatok 
szerint, nem tükrözi sem a filozófia történetét, sem az eszmék harcát®
Az ilyenfajta jegyzék tudományos jelentősége mérhetetlenül megnőne, 
ha nem az anyag egyszerű felsorolását tűzné ki célul maga elé, hanem 
annak akárcsak rövid jellemzését adná®

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája, valamint intézetei könyvtá
rainak, a legnagyobb szakkönyvtáraknak lehetőségük van arra és egyben 
kötelességük is, hogy olyan alapvető bibliográfiai segédkönyveket ké
szítsenek, amelyek feltühtetik a tudomány és a technika különböző ága
zataival kapcsolatban megjelenő irodalmat, és pedig rendszerezett for
mában és minden egyes lajstromozott kiadvány jellemzésével és értéke
lésével ellátva® Egyes esetekben sző lehet valamely forradalom előtti 
bibliográfus munkájának folytatásáról, aki meghatározott időpontig 
nyilvántartásba vette az irodalmat®

Különös figyelmet igényel a világ tudományos és műszaki irodalmá
ra vonatkozó tájékoztatás megszervezése® Az SzKP KB júliusi plénumán 
N» A® Bulganin elvtárs beszélt arról, milyen fontos mindannak az új
nak a tanulmányozása, ami a világban a tudomány és technika területén 
születik® Ennek érdekében meg kell javítani a tudományos és műszaki 
tájékoztatást és éppen ezért határozottan tökéletesíteni kell a szak
bibliográfia! irodalmat is®

Senki előtt sem titok, hogy dolgozóink egyrésze helytelen maga
tartást tanúsát a külföldi tapasztalatok tanulmányozását illetően® A 
világ tudományos irodalmáréi szóló tájékoztatás hosszú ideig elmaradt 
állapotban volt, hiányosan és szervezetlenül végezték® Annak érdekében, 
hogy felszámolják ezt az abnormális állapotot / hogy lehetőséget nyer
jenek tudósaink, a tudományos-kutatóintézetek, főiskolák, iparvállala
tok, laboratóriumok, szerkesztőirodák dolgozói az egész világ tudományos
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éa technikai vívmányainak figyelemmel kisérésére,, a szovjet kormány 
1952-ben a Szovjetunió Tudományos Akadémiája mellett létrehozta a Tu
dományos Tájékoztató Intézetet* Az almait időszakba® az Intézet nagy 
máskát fejtett ki, A referálólapok rendszerének segítségével szélen- 
körűen tájékoztatja a szovjet .olvasókat a világ matematikai, mechani
kai, fizikai , kémiai, biológiai, csillagászati és geodéziai, geológiai 
és földrajzi irodalmáról* Az Intézet munkájának van azonban egy nagy 
hiányosságai referáló tevékenysége a legutóbbi időkig nem terjedt ki 
a miiszaki irodalomra, Ez a hiányosság annál inkább szembeszökő, mert 
néhány évvel ezelőtt megszűnt a "Novoszti Tehelcseazkoj Lite rátarti"
Co folyóirata A Szovjetunió műszaki fejlődése érdekében a lehető leg
hamarabb ki kell küszöbölni ezt a fogyatékosságot0 A Tudományos Tájé
koztató Intézet három műszaki referálólap kiadásához fog hozzá, Az 
operatív.tájékoztatás szempontjából érdeklődésre tarthat számot az 
Intézet által tervbevett, a technika egyes kérdéseivel foglalkozó 
fEkazpreszsz-Inf©rmaoija" e, kiadvány megjelentetése.

Kívánato* lenne, hogy az Intóeat a külföldi műszaki irodalom re- 
feráltatása során a lehető legteljesebb mértékben figyelembe vegye 
iparunk szükségleteit és operatív módon reagáljon ezekreo Ennél esem 
előtt kell tartani azt, hogy a tájékoztatásnál nemcsak a teljesség, 
a kimerítő anyag rendelkezésre bocsátása fontos, hanem az is, hogy 
gyors segítséget nyújtsanak az egyes iparágak előtt álló soronlévő 
kérdések megoldásához, Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a refe
ráló lapok a gyors ütemben fejlődő technika'tegnapi állapotát fogják 
tükrözni *

A tudományos könyvtáraknak, az ágazati intézményeknek és a mi
nisztériumok műszaki szakkönyvtárainak a tájékoztatás területén az 
eddiginél szervezettebb és rendszeresebb munkát kell végezniük* A 
szakfolyóiratokban bővíteni kell a Jelenlegi hazai és külföldi tudo
mányos-műszaki kiadványokról szőlő tájékoztatás köréto Igaz, az egyse 
tudományágak szakkönyvtárai kiadnak gyarapodási jegyzékeket, bulleti
neket, a folyóiratcikkek rendszeres bibliográfiáit, referátumok, an
notációk, fordítások gyűjteményeit* Nem látható azonban s munkában a 
rendszer, a kooperációd Az utóbbi években észrevehetően csökkent a 
Szovjetunió Felsőoktatási Minisztériuma Állami Tudományos Könyvtárá
nak bibliográfiai tevékenységeo Pedig ez a könyvtár a műszaki iroda
lom bibliográfiai központjává válhatott volna, ha koordinálja munká
ját a Szovjetunió Állami Műszaki Intézetével /Gosztehsika SzSzSsR/ 
és a Tudományos Tájékoztató Intézetted

i

A műszaki irodalomra vonatkozó szakbibliográfia ágazati központ
jaiul szolgálhatnának a minisztériumok szakkönyvtárai, ha együttmű
ködnének ás munkájukat jól összehangolnák a tudományos intézmények, 
az ágazati tudományos-kutatóintézetek és á főiskolák könyvtárainak 
tevékenységével* Se azért is célszerű, mivel a minisztériumok éa 
főhatóságok mellett szakosított kiadók működnek, Így tehát nagyobb^ 
lehetőségük.van a könyvtáraknak tájékoztató-bibliográfiai anyaguk 
kiadására* A könyvtárak azonban jogosan panaszolják, hogy ezek a ki
adók vonakodnak a bibliográfiai anyag megjelentetésétől, A biblio
gráfiai Irodalom kiadása tekintetében megnyilvánuló ilyen magatar
tás - mely a bibliográfiai anyag fontosságának lebecsülésével párosul 
tűrhetetlen*
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A szakemberek igényeinek kielégítése során nem feledkezhetünk meg 
a külföldi bibliográfiák anyagáról sem. Az egész külföldi irodalomra 
vonatkozó tájékoztatási forrásokként széles körben felhasználhatók a 
külföldi nemzeti bibliográfiák /"Bibliographie á® la Franca" , "The 
British National Bibliagraphy1"' stb./, a világ nagy könyvtárainak^ka
talógusai /"Oatalogue générál„des livres imprimés de la Bibliothéque 
National5*,, .^British Museum General Catalogue of Printed Books" stb/, 
a segédkönyvek és bibliográfiák bibliográfiái /olyan kiadványok, mint 
a "Bibliographie Index", "Guide to Referense BooksM, "Handbueh dér 
bibliographisohea.Naohsohlagewerke’V és mások/.

Különös figyelemre tarthat számot az a bibliográfiai irodalom, 
amely, a népi demokratákba országokban jelenik meg, tflbbsk között a 
bibliográfia történetével, elméletével és módszertanával foglalkozó 
kézikönyvek. A szovjet óiváaót minden bizonnyal érdekelné az olyan ki
adványok fordítása, mint példám! a "loo godini bölgarszka bibllogra- 
fi ja 1852-1952'"’» Grycz, J.-kKurdybaeha, E. "Bibliográfia w teorii i 
praktyoe" /Warszawa, 1953"/ és mások.

+ + + +

A sajtótermékek nyilvántartása, az uj szovjet és külföldi kiad
ványokról szóló széleskörű tájékoztatás a bibliográfiai munka szük
séges fajtái.. Ugyanolyan fontos azonban a megjelent irodalom elem
zése és a legértékesebb kiadványok kiválasztása. A könyvek mélyreha
tó, átfogó értékelése elősegíti helyes felhasználásukat. A kiadott mü
vek kritikai megítélésének alapján készül az ajánló bibliográfia. A 
megjelent irodalom bírálatával foglalkoznak az újságok és folyóira
tok, azonban távolról sem kielégítő mértékben és rendszeresen.

A köztársasági, határterületi és területi sajtóra hárul az a 
kötelezettség, hogy rendszeresen közölje a legfontosabb irodalmi mü
veikre vonatkozó könyvek, cikkek ajánló jegyzékét, valamint gondoskod
jék a helyi kiadványok bírálatáról. A helyi párt-, továbbá tudományos, 
szépirodalmi és társadalmi-politikai folyóiratoknak rendszeresen fog
lalkozótok kell a bírálat és a bibliográfia kérdéseivel.áf

Jelen cikkünknek nem feladata a folyóiratok és újságok kritikai, 
bibliográfiai munkája állapotának részletes elemzése. Minden vitán 
felül áll, hogy a kritikai, bibliográfiai munka folyóirataink és új
ságjaink egyik legfőbb kötelessége. Ezt a munkát úgy kell megszervez
ni, hogy a sajtó hasábjain az egész szovjet irodalom értékelésre lel
jen. A feladatot az időszaki sajtó úgy teljesítheti, hogy nemcsak 
egyes bírálatokat, hanem kritikai bibliográfiai szemléket is közöl. 
Úgyszintén fontos a bírálat alá vont külföldi kiadványok körének a 
kiszélesítése, kiválogatva közülük azokat, amelyek leginkább érdek
lik a szovjet olvasót. #

Az 1946-1953" években a Szovjetunió Tudományos Akadémiája kiadta 
a "Szövetazkaja Kniga" c. kritikai-bibliográfiai folyóiratot. Ez a 
folyóirat mechanikusan leközölte a különféle ismeretágakat tárgyaló 
könyvek bírálatát és nem elemezte eléggé mélyrehatóan a megjelent 
irodalmat. A "Szovetszkaja Kniga" folyóirat sikertelen kísérlete azon-
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bán nmm diszkreditálhatja egy speciális kritikai, bibliográfiai folyó
irat kiadásának eszméjét. Emlékeztetünk arra, hogy milyen fontos sze
repet Játszott a 30-as években országunk kulturális életében a “Kniga 
i Froletnrszkaja Revoljucija* e, folyóiraté Nagy segítséget nyújtottak 
az olvasóknak a háború előtt ..kéthetenként és., havonta megjelent biblio
gráfiai kiadványok? ®Politi6seszfcaja i Szocial^no-ékonomicseszkaja 
Literatura" , "Tésztáik Szel^azkohozjajsztvennoj Literaturü* , **Tehni- 
oseszka ja Knlga* , MNovoszti Tehnleaeszko j Literaturü", "Llteraturnoe 
Gbozrenie", "Detsskaja Literetura*. ■- . _ .

. . .  • + ♦ + ■«•

Úgyszintén megoldatlan még a tömegek tájékoztatása az uj szov
jet kiadványokról. Ez jelenleg az uj könyvekről szóló közlemények for
májában történik. Ezeket a közleményeket a folyóiratok, újságok, ki
adók, könyvkereskedelmi szervezetek rendszertelenül, esetről esetre 
jelentetik meg. Nincs olyan folyóirat, amely rendszeresen tájékoz
tatna az uj, az olvasók széles körét érdeklő könyvekről. Ilyen óéi
nak nem felelhet meg a "Knizsnaja Letopisz**. Először is, a tömegek 
részére készülő kiadványokon kívül.nagy számban tartalmaz apeeiális 
és tárcakiadványokat $ másodszor, klesiny a példányszáma /3 és félezerSéldány/ és harmadszor, még egészen rövid annotációkat sem közölő Az ász-szövetségi Könyvkamara tervbevette tömegjellegű tájékoztató se
gédkönyv kiadását a közepes és kisebb könyvtárak, a könyvkereskedel
mi hálózat és az olvasók számára. Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, 
hogy a széles tömegeknek szánt bibliográfiai kiadványoknak megvan a 
maguk sajátosságáé Nem szorítkozhatnak az egyszerű tájékoztatásra? 
ki kell térniök az irodalom meghatározott, a különböző olvasécsopor- 
tok igényeinek tanulmányozásán alapuló megválogatására, ás - jóllehet 
a legrövidebb annotáció formájában - a könyvek tartalmának feltárásá
ra.

Az ajánló bibliográfia nagy szerepet játszik a széles tömegek 
politikai és kulturális-műszaki színvonalának emelésében. A szovjet 
ajánló bibliográfia jellemző vonása eszmei-nevelő irányzata.

Az ajánló bibliográfia használata kötelező mindazok számára, 
akik politikai, tudományos, termelési-műszaki ismeretek terjesztésé
vel foglalkoznak, Így tehát a propagandisták, lektorok, előadók szá
mára. Az előadásra vagy vitára való felkészüléshez nincs szükség a 
nyomtatott anyag egész halmazára, hanem talán csak 2=3, az adott té
ma szempontjából legfontosabb könyvre és néhány folyóiratcikkre. Ér
teni kell azonban ezek kiválasztásához. A szükséges anyag kiválasztá
sát jelentősen megkönnyíti, ha a propagandista, az előadó rendelkezé
sére áll a megfelelő témára vonatkozó irodalom ajánló bibliográfiája.

Figyelembevéve a Párt Központi Bizottságának útmutatását, mely 
szerint a marxizmus-Ieainizsras tanulmányozásának fő és alapvető mód
szere az egyéni tanulás, feltétlenül szükséges, hogy a pártoktatási 
hálózat résztvevői és vezetői között népszerűsítsük a megfelelő bib
liográfiai kiadványokat.

Sürgős szükségük van ajánló bibliográfiákra azoknak az olvasók
nak, akik önképzés utján törekednek uj ismeretek elsajátítására, poli-
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tikaig kulturális látókörtik kiszélesítésére* magasabb szakmai képzett
ség eléréséreo A munkásoknak * kolhozparasztoknak * a különböző gazdasá
gi ágak szakembereinek a mindennapi munkájuk során felvetődő gyakorla
ti kérdések megoldásához gyakran tan könyvekre szükségük és a szüksé
ges könyvek ajánlása értékes segítséget Jelent a számukra*

Mi a helyzet nálunk az ajánló bibliográfiával? A könyvekkel kap
csolatos mindennapi tömeg-propagandát a könyvtárak végziko Az ajánló 
bibliográfiai munka központja a Szovjetunió Állami Lenin Könyvtársa 
Ennek feladata* hogy a városi és falusi közművelődési könyvtárak szá
mára ajánló irodalomjegyzékeket dolgozzon kio Bizonyos része van még 
ebben a munkában az Állami Nyilvános Szaltükov-Scsedrin Könyvtárnak, 
az Állami Történeti Nyilvános Könyvtárnak* a Központi Politechnikai 
Könyvtárnak és több más intézményneko A területi és határterületi 
könyvtárak főleg a terület természeti viszonyairól* történetéről* az 
ipar és a mezőgazdaság helyi újítóinak eredményeiről állítanak össze 
ajánló bibliográfiai kiadványokat*

A háború utáni időszakban a szovjet ajánló bibliográfiai Iroda
lom jelentős lépést tett előre®, A megjelent kiadványok száma nagyobb* 
tematikájuk sokoldalúbb lett* emelkedett elméleti színvonaluk és töké
letesedett a könyvek ajánlásának módszere* Az ajánló bibliográfia . 
olyan hasznos* tömegekhez szóló formáit alkalmazzák* mint az wolvasó- 
tervek", a "beszélgetések könyvekről", az "időszerű kérdések biblio
gráfiái"* a.. ?*röplapblbliogfáfiák" és.a bibliográfiai plakátok* Ki
adásra kerültek a könyvtári munka olyan értékes segédeszközei* mint 
a mintakatalőgusok*

Mindezek mellett nem lehet figyelmen kívül hagyni az ajánló bib
liográfiai munka területén meglévő súlyos hiányosságokat sem* Tudjuk, 
hogy nincs a tömegeknek irt ajánló bibliográfiai folyóiratunk* A 
könyvtárosok összejövetelein elhangzó beszédekben gyakran hallható 
a követelés;: indítsuk meg újra a "Gsto esitat®” /Mit olvassunk/ e® 
folyóiratot* amely a Nagy Honvédő Háború elején szűnt meg* A könyv
tári dolgozók 1 9 4 8* évi összoroszosszági értekezlete ezt a kérdést 
az QSzSzSzK Minisztertanácsa mellett működő Népművelési Bizottság 
elé terjesztette* Ennek ellenére sem a Bizottság* sem a helyébe 
lépő OSzSzSzK Művelődésügyi Minisztériuma nem tett ásásait annak ér
dekében* hogy újból megjelenjék ez a tömegek mámára kiadott biblio
gráfiai folyóirat®

Pedig egy ilyen folyóiratban megjelenhettek volna aktaális té
mákra vonatkozó irodalmi szemlék* beszélgetések könyvekről* olvasó- 
tervek az olvasók különböző csoportjai számára, annotált ajánló 
irodalomjegyzékek* bibliográfiai közlemények, bírálatok* cikkek a 
kiadók terveiről és olvasói vélemények® Ez pótolhatatlan segítséget 
jelentett volna mindazok számára* akik arra törekszenek* hogy az 
őket érdeklő kérdés irodalmát folyamatosan tanulmányozzák® A "Mit 
olvassunk" e* folyóiratot kiadhatta volna a Szovjetunió Állami Lenin 
Könyvtára* Egy nagy példányazámbaa megjelenő ilyen sajtóorgánum bir
tokában a könyvtárnak lehetősége nyilt volna arra* hogy abban olvasó- 
terveket* időszerű kérdésekkel kapcsolatos bibliográfiákat és más ha
sonló anyagot közöljön*
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Ma, amikor ilyen ajánló bibliográfiai folyóirattal még nmm. ren
delkezünk, különösen fontos, hogy a központi, nagy tömegben megjelenő 
folyóiratok még több ajánló jegyzéket és irodalmi szemlét közöljenek*.

A bibliográfiai munka helyzetének értékelése szempontjából nagy 
jelentősége van annak* hogy a tájékoztatás idejében történjék* te stati
kailag teljes legyen és mondja meg* hegy a megjelenő' kiadványokat az 
olvasók mely köre tudja használnia Elmondhatjak-e* hogy ha az olvasók 
bármely kérdés iránt érdeklődnek* mindig találhatnak útmutatást* aján
ló bibliográfiát az adott kérdésre vonatkozó szükséges irodalomról? 
Nem* nem ez a helyzet*, A bibliográfiai kiadványok összeállítása elké
sik, elmarad a szükségletektől* a témát tekintve is komoly hiányossá
gok vannak.

Ez különösen vonatkozik a társadalomtudományi-politikai irodalom 
bibliográfiájára*. Kevés bibliográfiai kiadvány jelenik meg a marxista- 
leninista elmélet és a napi politika kérdéseiről*. A Marx-Engels-Leain- 
Sztálin Intézet bibliográfiai munkája a marxizmus-leninizmus klasszi
kusai müveinek kiadásaihoz készített mutatók összeállítására szorít
kozik*,

A Marse-Engels-Lenin-Sztálin Intézetben katalógusok és kartotékok 
formájában van egy nagy bibliográfiai apparátus* igen gazdag anyag 
halmozódott fel* amelyet fel lehetne használni az alapvető bibliográ
fiai munkák összeállításához*,

A Szovjetunió Állami Lenin Könyvtára* az Állami Nyilvános SzaX- 
tükov-Sesedrin Könyvtár* az Állami Nyilvános Történeti Könyvtár ad
nak ki ajánló irodalmi Útmutatókat a marxista-leninista, elmélet és 
a napi politika kérdéseiről*. Ezek száma azonban nem nagy*,

Ezenkívül figyelembe kell venni, hogy - különösen a társadalmi
politikai kérdésekkel kapesolatos - bibliográfiai feladványok elég 
gyorsan elavulnak és azokat javított és bővített formában rendszere
sen újra ki kell adnio Sajnos* ez sem történik meg* A kiadásra kerü
lő bibliográfiák néhány év múlva már nem teljes értékűek, ajak azon
ban mégsem jelennek meg helyettük. A társadalomtudományi és politikai 
tárgyú ajánló bibliográfiák kiadása tekintetében határozott fordulat
ra van szükség*,

Viszonylag sok bibliográfiai kiadvány Jelenik meg a szépiroda
lomról*, Első pillanatra úgy tűnhetik, mintha minden rendben lenne.
A részletesebb elemzés azonban itt is komoly hiányosságokat tár fel. 
Például á Szovjetunió Állami hehin Könyvtára már régen készül bib
liográf iák, kiadására a XIX. század második felének orosz irodalmáról 
és a szovjet irodalomról* e kiadványok azonban ezidelg még nem lát
tak napvilágot. Kévés figyelmet szentelnek a Szovjetunió népei szép- 
irodalmát felölelő bibliográfiák készítésének is.

Napjainkban különös Jelentősége van a mezőgazdasági ajánló bib
liográfiáknak. Az SzKP KB szeptemberi plénuma arra kötelezte a párt
ós szovjet szervezeteket, hogy szakítsanak a mezőgazdasági propagan
da, valamint a tudomány vívmányai és a höladő tapasztalat termelés
ben való meghonosításának lebecsülésével*,
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A legnagyobb nyilvános könyvtárak a mezőgazdaság kérdéseiről szőlő 
ajánló bibliográfiák összeállítására törekdtek. Nagy figyelmet szentel
nek a mezőgazdaságról szóló bibliográfiai kiadványok összeállításának 
a területi és határterületi könyvtárak# Ajánló irodalomjegyzékekben, 
időszerű kérdések bibliográfiáiban, röplapbibliográfiákban és plakáto
kon népszerűsítik a mezőgazdasági termelés újítóinak eredményeit, terü
letük élenjáró kolhozainak, szovhozainak, gép- és traktűrállomásainak, 
az Össz-szövetségi Mezőgazdasági Kiállítás résztvevőinek tapasztalata
it#

El kell ismerni, hogy az SkKP KB szeptemberi plénuma után a mező- 
gazdasági irodalomra vonatkozó ajánló bibliográfiai munkában néhány 
kudarctól, melléfogástól, fogyatékosságtól eltekintve, egészben véve 
jelentős eredményeket értünk el, mind a tematika, mind a könyvek aján
lásának módszere tekintetében. Mindamellett a mezőgazdaságra vonatkozó 
bibliográfiai kiadványok megjelentetésében észrevehető bizonyos egyol
dalúság; túlsúlyban vannak az u.n. "kis formák" /időszerű kérdések 
bibliográfiái, röplapok stb./ és hiányzanak a mezőgazdasági termelés 
technikája és gazdaságtana kérdéseinek szélesebb körét felölelő biblio
gráfiai kézikönyvek.

Az SzKP KB januári plénuma kinyilvánította annak szükségességét, 
hogy a mezőgazdaság vezető káderei rendszeresen és kitartóan emeljük 
elméleti színvonalukat, tanulmányozzák a mezőgazdasági termelés műsza
ki és gazdasági kérdéseit, figyeljenek fel minden újra, élenjáróra, ta
nulmányozzák körzetük természeti és gazdasági sajátosságait, a mezőgaz
dasági termelés egyes kulturált és ágait. Ilyen igényeket nem lehet ki
elégíteni a mezőgazdaságnak csak kis kérdéseire vonatkozó tematikus 
irodalomjegyzékkel, vagy tájékoztató források megadásával, amelyek alap
ján a szükséges irodalom összeállításához még újabb bibliográfiai fel
tárásra van szükség.

A mezőgazdaság vezető káderei számára az "olvasókalauz" jellegű 
bibliográfiai segédkönyveket az Üssz-szövetségi Mezőgazdaságtudományi 
Lenin Akadémia Központi Mezőgazdaságtudományi Könyvtárának kellett vol
na kidolgoznia.. Ez a könyvtár jelentős munkát végez a szakbibliográfia 
terén, üem vesz azonban kellőképpen részt az ajánló bibliográfiai ki
adványok összeállításában és kiadásában.

Élesen vetődik fel az ipar dolgozói számára készített ajánló bib
liográfiák kérdése. Észrevehető az a törekvés, hogy a különböző szak
mák munkásai számára szóló ajánló bibliográfiák összeállítását az ál
talános nyilvános könyvtáraknak adják áts a Szovjetunió Állami Lenin 
Könyvtárának és az Állami Nyilvános Szaltükov-Scsedrin Könyvtárnak.
Ezek a könyvtárak, különösen az utóbbi, lehetőségeikhez, képest állíta
nak is össze meghatározott munkáskategóriák számára bibliográfiákat 
és olvasóterveket az ipari technika egyes kérdéseiről. A szükségletek 
teljes kielégítésére azonban ezek a kiadványok nem képesek.

Véleményünk szerint azok a műszaki szakkönyvtárak oldják meg he
lyesen a kérdést, amelyek egyidejűleg állítanak össze szakbibliográ
fiai kiadványokat a vállalatok vezető dolgozói és ajánló bibliográfiá
kat, továbbá irodalmi szemléket a munkások részére. így jár el például
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a Központi Vaskohászati Műszaki Szakkönyvtár., Sajnos* az általak és 
más műszaki szakkönyvtárak által összeállított ajánló bibliográfiai 
kiadványok kis példányszámban jelennek meg és csak az illetékes válla
latok és intézmények körében kerülnek terjesztésre., Közművelődési 
könyvtárak ezt az anyagot általában nem kapják meg és nem használhat
ják fel a termelési-műszaki irodalom széleskörű népszerűsítésére«

Az ajánló bibliográfiai munka elmaradottsága a műszaki irodalom 
területén nem magyarázható a munkaerők és anyagi eszközök elégtelen
ségével? Az alapvető okok? az Összehangolás hiánya* a rossz tervezés 
és a hivatali azüklátókörüség a bibliográfiai munkában., Itt az ide
je* hogy elhatároljuk az egyetemes profilú állami nyilvános könyvtá
rak, a határterületi és területi könyvtárak* valamint az ágazati mű
szaki szakkönyvtárak funkcióit? A különböző szervek könyvtárainak* 
amelyek meghatározott tipusu* tematikájú és meghatározott olvasói igé
nyeknek megfelelő kiadványok összeállítására specializálódtak* együtt 
kell működniük e kiadványok megjelentetése és terjesztése tekinteté
ben* számolva azzal* hogy biztosítsák azokat mind a műszaki* mind az 
állami és szakszervezeti közművelődési könyvtárak részére? A műszaki 
irodalom ajánló bibliográfiai egyeztető központjának szerepét az 
Állami Nyilvános Szaltükov-Scsedrin Könyvtár vagy a Politikai és Tu
dományos Ismereteket.Térjesztő Össz-szövetségi Társaság Központi Po
litechnikai Könyvtára tölthetné be?

Minden ajánló bibliográfiát be kell venni a megfelelő kiadók 
tématervébe* a példányszámoknak pedig olyanoknak kell lenniök* hogy 
ne csak a szakkönyvtárak* de a közművelődési könyvtárak szükségleteit 
is ki lehessen elégíteni?

A bibliográfiai anyag kiadása rendezésében, összeállítási és ki
adási munkálataik összehangolásában feltétlenül nagy szerep vár a 
Szovjetunió Művelődésügyi Mi'nisztóriumára* a szövetségi köztársaságok 
művelődésügyi minisztériumaira* amelyek eddig sajnos ennek a fontos 
kötelezettségnek nem tettek eleget?

+ + + +

A különféle szervezési hiányosságok kiküszöbölése mellett igen 
fontos feladat a bibliográfiai kiadványok minőségének megjavítása* 
a bibliográfia készítés kulturáltságának emelése?

A bibliográfia minőségét jelentős mértékben meghatározza, hogy 
az olvasók műveltségi színvonalának megfelelő irodalmat gyűjtőttek-é benne 
össze? Távolról sem minden bibliográfiai kiadvány felel meg az ol
vasók szükségleteinekj még találkozhatunk a formalizmus jelenségei
vel az irodalom kiválasztásánál, rendszerezésénél és annotálásánál?
A bibliográfusokat időnként elragadja a vágy, hogy minél több köny
vet ajánljanak és az olvasóterveket müvek hosszú felsorolásává vál
toztatják* pedig olyan olvasóról van szó* aki még csak hozzákezd a 
kérdés ^tanulmányozásához« Megtalálható az ellenkező véglet isi a 
bibliográfiai kiadvány szegényeásége, az ajánlott irodalom túlságos 
korlátozottsága* amikor a bibliográfusok és őket követve a könyvtá
rosod is,csak azt a néhány könyvet ajánlják az olvasónak, amelyet a

/
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bírálók a legjobbaknak tartanak. Előfordul, bogi igazaágtalanul hagy- 
nak feledésbe merülni a könyvtárak birtokában lévő olyan forradalom 
előtti kiadványokat, amelyek nem vesztették el jelentőségüket, vagy 
hallgatással mellőznek a szovjet korszakban megjelent könyveket, ame
lyekben a kritikusok részlet hiányosságokat és hibákat találtak.

Az ajánlott könyvök összeállításának fogyatékosságai néha élesen 
szembeszSkőek* Például "Az önképzés könyvtára” 4. kötetében az "USA 
irodalma" e. részben nem szerepelnek Walt Whitman alkotásai, a 
század orosz Íréi és költői közül nem emlékeznek meg firigoroviearól, 
Dosztojevszkijről, Tjuteaevről, Pétről. \ i

A bibliográfiai kiadványoknak teljes egészében tükrözniük kell 
azt az irodalmat, amely a kérdést helyesen világítja meg és a tudo
mány mai szinvonalánráll. Feltétlenül helyes követelmény, hogy hív
juk fel a figyelmet a témára vonatkozó pártdokumentumokra, a marxis- 
mus-leninizmus klasszikusainak müveire, a Kommunista Párt és a szov
jet kormány vezetőinek heszédeiré. E követelménynek azonban néha osak 
formálisan tesznek elgget: a bibliográfia minden fejezete olyan alap
vető munkák felsorolásával kezdődik, mint ®A tőke", az "Anti-Dühring", 
a "Materializmus és empiriokritlelzmua” anélkül, hogy megjelölnék azo
kat a részeket vagy fejezeteket, amelyeket az egyik vagy másik kérdés 
tanulmányozása során kell olvasni*

A bibliográfiai kiadványok hiányosságai sokban azzal magyaráz
hatók^ hogy még nem küszöböltük ki teljesen az összeállításukkal 
kapcsolatos helytelen felfogásokat. Sokan "egyszerűsített" nyomda
termékeknek tekintik a bibliográfiai„kiadványokat,amelyek feladata 
csupán a könyvek felsorolásából áll* Nem szabad elfelejteni, hogy a 
bibliográfus a politikai, tudományos és műszaki ismeretek népszerű
sítője. A bibliográfusnak élő embereket kell látnia maga előtt és árrá kell törekednie, hogy minden eszközzel megkönnyítse számukra a szükséges könyvek kiválasztását• Ehhez feltétlenül szükséges az olvasók igé
nyeinek tanulmányozása, hogy ennek vagy annak a kérdésnek aa irodalmát 
ne egyszerűen a meglévő könyvek alapján válogassák össze* Akkor‘mind a
bibliográfiák szerkezete, mind,tartalmuk, mind az anyagközlés formája meg fog felelni rendeltetesendk*

Helytelen lenne figyelmünket esak a bibliográfiai kiadványok 
kidolgozására korlátozni* Nyomon kell követni a megjelent kiadványok 
sorsát, tanulmányozni kell, hogyan használják fel azokat a közműve
lődési könyvtárakban, hogyan fogadják az olvasók, miért van egyesek
nek sikerük, míg mások nem vonják magukra a figyelmet* A könyvtárak 
tapasztalatainak számbavétele, a bibliográfiák érdemeinek és hibái
nak a könyvtárosokkal és az olvasókkal együtt történő értékelése, - 
mindez Igen hasznos a bibliográfusok számára.

A bibliográfiákat mindenekelőtt a könyvtárak révén kell eljttfLtát- 
nl a széles tömegekhez* A könyvtáros egész tevékenységének sikerét 
fokozsa,ha bibliográfiára támaszkodhat* A bibliográfiai kiadványok 
rendszere® tanulmányozása a könyvtárosok részéről, a bibliográfiák 
felhasználása az oltásók kiszolgálásának egész folyamatában a könyv
tári munka kulturáltságának olyan msghatározott fokát jelenti, amelyet 
sajnos még távolról sem mindenütt értünk el. Az ajánló bibliográfiák 
valóban gyakran azért nem érik el a kellő hatást, mert keveset hasz-
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ttélják őket. Ezt pedig nem lehet csak e kiadványok alacsony példány
számával vagy rossz terjesztésével magyaráznia A könyvtárak birtoká
ban lévő kiadványok gyakran érintetlenül hevernek a polcokon^ a 
könyvtáros sok munkát fordít az olvasók igényeinek kielégítésére, 
nem jön rá arra, hogy segítségül felhasználja a bibliográfiákat és se
gédkönyveket* Ez tehát azt jelenti, fecgy maguteá t. könyvtári dolgozókat 
is meg kell tanítani a bibliográfiák használatára*

Nemrégen dolgozták át a könyvtáros főiskola tantervét*. Megszün
tették a külön bibliográfiai kart és ugyanakkor jelentékenyen fokozzák 
a könyvtártudományi kar hallgatóinak bibliográfiai képzését* A kérdés
nek ©z a megoldása a közművelődési könyvtárak és azok dolgozóinak érdé 
keit szolgál jaj, akiknek egyszerre könyvtárosoknak és egyetemes biblio
gráfusoknak kell lenniöko

A bibliográfiai kar megszüntetésével, amely a társadalomtudományi 
politikai irodalom és a szépirodalom bibliográfusait bocsátotta ki, 
még bonyolultabbá válik a magas színvonalú képzettséggel rendelkező 
szakbibliográfusok kiképzésének kérdése* Ezekre az akadémiáig egyete
mig állami nyilvános, műszaki szakkönyvtáraknak van szükségük* 
Szovjetunió felsőoktatási Minisztériumának és a Művelődésügyi Miaisz- 
tóriumnak figyelmet kelleng fordítani a könyvtárak szakbibliográfia 
káderhiányára és gondoskodni kellene kiképzésükről*

A szakemberek széles köreit meg kell tanítani a bibliográfiák 
használatára, közkincesé kell tenni a “bibliográfiai képzettségi-ét»
A bibliográfiai képzettség az élet által támasztott követelmény* fel
tétele a mérnöki, agronómia!, pedagógiai másfajta munka magasabb 
színvonalának* Az élenjáró könyvtárak gondoskodnak a bibliográfiai 
ismeretek terjesztéséről olvasóik körében? előadásokat, szemináriumo
kat, kiállításokat, bemutatókat rendeznek* De ez még nem elegendő.
A könyvekkel való önálló munkát, a bibliográfiai kiadványok felhasz
nálásának Ismeretét az iskolában kellene elsajátítani, ehhez pedig 
a tanítókat is bibliográfiai tudással kell felvértezni* Az OSzSzBzK 
Oktatásttgyi Minisztériumának és az OSzSzSzK Pedagógiai Akadémiáján 
nak ki kellene dolgozni a bibliográfia alapjainak á pedagógiai fő
iskolákon való előadása kérdését« A főiskola olyan szakembereket bo
csásson ki, akik szabadon tájékozódnak szakmájuk irodalmában és jár
tasak a bibliográfiai források használatában*

A bibliográfiai ismeretek terjesztésére fel lehetne használni 
a könyvkereskedelmi szerveket is* A könyvesboltokban a vásárlók ren
delkezésére kellene bocsátani az üzletben tartott kiadványok kataló
gusát, a Könyvkereskedelmi Tröszt raktáraiban lévő irodalom alapka- 
talőgusát-, kiadói katalógusokat és tematikus terveket, továbbá bib
liográfiákat*

Az iskoláknak, főiskoláknak, könyvtáraknak, könyvkereskedelmi 
szerveknek a bibliográfiai ismeretek népszerűsítése érdekében össze
hangolt munkája azt fogja eredményezni, hogy emelkedik az olvasmányok 
színvonala a lakosság széles rétegei körében*

Tégül még azt kell megjegyeznünk, hogy a szovjet bibliográfiai
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munka komoly szerepre hivatott a nemzetközi kulturális kapcsolatok fej
lesztéséért vívott harcban, a külföldnek a Szovjetunió tudományos, 
kulturális és gazdasági eredményeiről való helyes tájékoztatásában#
A külföldi országok, különösen a népi demokráciák, dolgozóiban élénk 
érdeklődés él a szovjet irodalom iránt, tudni akarják, milyen könyvek 
jelentek meg a Szovjetunióban# Mindazonáltal a külföldi olvasók tájé
koztatása a szovjet kiadványokról nem elég széleskörű# A szovjet bib
liográfiák csak kis mértékben kerülnek külföldön terjesztésre, noha 
nagy kereslet vaa irántuk# Könyvtáraink a külföldi olvasók számára nem 
készítenek bibliográfiai kiadványokat# Ideje, hogy bibliográfiai mun
kásságunk kilépjenta nemzetközi porondra..

A bibliográfia fontos eszköze annak, hogy fokozzuk az irodalom 
hatékonyságát i, ezt az eszközt teljes mértékbe® ki kell használni#

f '
» Kommuniszt, 1955° 13# sz# 109-llf# lap#

SZLOVÁKIA TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁRAI

Az alábbiakban felsoroljuk a Szlovákiában működő 11 tudományos 
könyvtárt keletkezésük időrendjében?

1# Matios slovenská, Martin /Alapítási éve 1863/, újjászervezve? 
1954 7# 1.*
2 oEgyetemi Könyvtár, Bratisiava /1919# XII# 10#/j 

3# Központi Műszaki Könyvtár, Bratisiava /!93?/$
4# a Szlovák Tudományos Akadémia Központi-Könyvtára, Bratisiava,

/1943A5# az Állami Pedagógiai Főiskola Könyvtára, Bratisiava /194?
¥ 1 1 #  1 # A  v ,

6# Állami Tudományos Könyvtár, Kosiee /1947 XII0 1#A
7# Központi Orvosi Könyvtár, Bratisiava /19J1.XX.O X#A
8o a Csehszlovák-Szovjet Intézet Könyvtára,.Bratisiava /1951/*
9o Állami Tudományos Könyvtár, Preiov /1952 XX# lo/j 
10# Állami Tudományos Könyvtár, Nitra /1932 Ssze/g -- 
11# Állami Tudományos Könyvtár, Zvolsn,./193t - november/#
A felsorolt könyvtárak közül 7 könyvtárt 1948 február után léte

sítettek# A szlovák tudományos könyvtárak jelenlegi hálózata teljesen 
felépítettnek mondható s így minden kerületnek, van legalább 1 tudományos 
könyvtára#

/Lukál H# A szlovák tudományos könyvtárak tiz éve c« 
nyomén#/
•* Kniznica, 1953» 3# sz# 104# lap<>


