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TIZENÖTÉVES A MOSZKVÁI VÁROSI KÖNYVTÁROS TECHNIKUM

Irta; Zaharova, M» 
technikumi igazgató

A Moszkvai Városi Könyvtáros Technikum ezidén ünnepli fenn- 
állásának 1 5 * évfordulóját*Sz alatt az idő alatt az iskola több 
mint 2*600 ifjú könyvtáros szakembert képzett ki- A végzett nö
vendékek az Orosz Föderáció különböző könyvtáraiban dolgoznak.,

A Moszkvai Városi Könyvtáros Technikumot 1940-ben nyitot
ták meg a Moszkvai Városi Végrehajtó Bizottság határozata alap
ján* A Könyvtáros Technikum működésének kezdeti időszaka egyál
talán nem mondható könnyűnek* Csak az első tanév folyhatott le 
békés körülmények közöttj azután kitört a háború és a Szovjetunió 
egész életét egyetlen célnak rendelték alá* Ezt a célt Így fogal
mazták meg; "Mindent a háborúért, mindent a győzelemért I" Az alig 
90 tanulót számláló iskola is bekapcsolódott a fasiszta terület
rablók ellen folytatott általános harcba* Az 1941*,nélkülözést9li 
évben a tanintézet növendékei lövészárkokat ásnak, fakitermelés
sel foglalkoznak, segédkeznek a fát szállitó uszályok kirakásánál, 
dolgoznak a kórházakban és kis idővel később kollektive elutaznak 
a Moszkva alatti állami gazdaságba, hogy ott segédkezzenek a ter
més betakarításánál* Szűk és hideg volt a szpasz-gliniscsevi si
kátorban lévő három kis szoba, de a technikum első szervezőinek 
és tanulóinak lelkesedése leküzdötte a háborús idők minden nehéz
ségét o

Befejeződött a háború és az élet ismét megszokott medrébe 
tért vissza. A tanulók száma gyorsan növekedett. 1945-ben levelező 
tagozat nyílt és a gyermekkönyvtárakban foglalkoztatandó könyvtá
rosok képzésére uj osztály alakult* Megszervezték a főhivatású 
technikumi előadók testületét* /Azelőtt ugyanis sok tanárnak a 
technikum csak mellékfoglalkozást jelentett*/ Létrejött a Párt- 
szervezet* Az egyelőre kisszámú és a tanulóknak mindössze 25 fS-át 
felölelő Komssomol-szervezet komoly hatékony tényezővé vált a 
technikum, életében*

Ma már távolinak tűnnek előttünk a szervezési időszak ne
hézségei* A technikum most már szilárdan áll a lábán nemcsak 
Moszkvában, hanem a Szovjetunió minden részében találkozhatunk 
végzett növendékeivel*

Két évvel ezelőtt gyökeres átszervezést hajtottak végre a
technikumban; kizárólag középiskolai végzettséggel rendelkező
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egyének képzésére tériek át. Az érettségivel beiratkozó hallgatók 
számára a tanidó másfél év. Ez alatt az idő alatt tanulmányozzák a 
Szovjetunió Kommunista Pártjának történetét , a szovjet, a külföldi 
és a gyermekirodalmat, a szocialista mezőgazdaság alapproblémáit 
és még külön szaktantárgyakat ia tanulnak.

Örömmel nyugtázzuk növendékeink évről-évre növekvő eredménye
it. Az 1956/1955°tanév II. félévében diákjaink 99 tett sike
res vizsgát.

Nagy figyelmet fordítunk a gyakorlati képzésre9 ideértve a 
termelési gyakorlatokat is. A tanulók hetenként egyszer egész nap
jukat a könyvtárakban töltiks a taniöő végén kilenc hétig agyfoly
tában dolgoznak ott. A gyakorlati foglalkozások alatt megtanulják 
az ajánló bibliográfiák és a témakartotékok kezelését9felolvasá
sokat tartanak, könyvkiállitásokat rendeznek, szakozással éa cim- 
leirással foglalkoznak és katalógusokat szerkesztenek. A gyakorlat 
vezetők megállapitása szerint a tanulók zöme olyan gyakorlati jár
tassággal rendelkezik, mely lehetővé teszi számukra, hogy már né
hány nap leforgása után jól kiismerjék magukat a könyvtárban.

Nagy szerepet játszanak a növendékek képzésében a szertárak. 
Technikumunkban minden fontos szaktárgy számára külön szertárt lé
tesítettünk^ ezenkívül biológiai szertárunk is van. Nem mondhatjuk 
azonban, hogy a könyvtárügyi foglalkozásokat szolgáló szertárak 
munkájával teljes mértékben elégedettek vagyunk. A szertárak bérén 
dezését az1nehezítij hogy a 'szemléltető eszközök túlnyomó részét 
házilag kell előállítanunk. A technikum tanári testületé és a szer 
tárak dolgozói maguk készítik a taneszközöket és gyűjtik a könyv
tárakban és a módszertani szertárakban a legkülönfélébb eszközö
ket, hogy a szaktantárgyak jobb elsajátítását lehetővé tegyék. De 
minden tökéletlenségük ellenére'„sok lehetőséget nyújtanak szertá
raink ahhoz, hogy előadásainkat sokkal élénkebbé, érdekesebbé és 
szemléltetöbbé tegyük.
1 Az utóbbi időben igen komoly és mélyen járó munkát végez a 
technikum a módszertani kérdések kidolgozása terén. -Az előző évek
ben kielemeztük az előadók egyes óráit© Sok erőfeszítést fordí
tottunk a gyakorlati munka programújának elkészítésére, s ma már 
megfelelő tapasztalatokat szereztünk e téren. E tapasztalatok se
gítségével biztosan és helyesen tudjuk megszervezni a növendékek 
munkáját a könyvtárakban, a gyakorlati élet porondján. Foglalkoz
tunk a könyvtárnak a technikum oktatási munkájában betöltött sze
repével is. Már évekkel ezelőtt elkezdtük a növendékek iskeláaki- 
vüli olvasásának megszervezését és az általános műveltséget nyúj
tó tantárgyak prof Hozását. Tapasztaltaink visszhangra találtak 
a sajtóban ia. /Lásd például a "Bibliotekar *” 1954. évi,, 4. szá
mában *'A könyvtároskápzés fontos láncszeme” c. alatt megjelent 
cikket./ Az utóbbi években arra a szilárd meggyőződésre jutottunk, 
hogy a figyelmünk homlokterében állá egyéb kérdések mellett a 
módszertani munka területén elsőrendű feladataink a következők?
1 / a szaktantárgyak előadásával kapcsolatos módszertani kérdések 
kidolgozása, 2/ a legkiválóbb előadók tapasztalatainak tanulmányo-
2T. cl S S  o
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Ebben az évben a Párttört énét és a bibliográfia előadásával kap
csolatos tapasztalatok tanulmányozásával foglalkoztunk, látogattuk 
az órákat, s a tapasztalatokat megvitattuk egyrészt a szaktantárgyak 
előadóinak bizottságában, másrészt a nevelési tanács ülésein*

Az egyes könyvtári szaktantárgyak tanitási módszertanának ki- 
dolgozásához az 1954/1955° iskolai évben nagyon komolyan hozzálát
tunk* Mint tudjuk, ez a módszer ma még egyáltalán nincs megfelelő 
módon kidolgozva , a ezért minden egyes szakemberünk saját értelmezé
se szerint alkalmazza a tanitási módszereket*

, Kísérletet tettünk arra, hogy egységes rendet teremtünk a 
tanmenetek magyarázatában és a könyvtártani , illetve bibliográfiai 
foglalkozások vezetésének módszertanát illetőleg* Ennek érdekében 
megbíztunk néhány előadót azzal , hogy dolgozza ki egy-egy téma elő
adásának módszertanát* Ilyen téma pl*s "a természettudományos iro
dalom propagandája", "A mezőgazdasági újítók tapasztalatairól szóló 
irodalom bibliográfiája", "A szépirodalom propagandája"* A szóban- 
forgó munka folyamán sok uj gondolat merült fel és a módszerek ki
dolgozásának eredményeképpen nyert anyag igen hasznosnak bizonyult 
valamennyi tanár számára* A szaktantárgyak oktatási módszertanának 
kidolgozása az elkövetkezendő időkben is legfőbb gondja lesz a szak
tantárgyi bizottságoknak*

Nagy szerepet játszik a technikum munkájában az iskola könyv
tára,, amely körülbelül 50*000 kötetet számlál* A könyvtár igen nagy 
mennyiségű könyvet bocsát a tanszertárak rendelkezésére* A szertá
rakban lévő mintegy 10*000 példányból álló állományt szüntelenül 
frissítik és sűrűn felhasználják a gyakorlatok céljaira*

A technikum iskolánkivüli munkája arra irányul, hogy bővítse 
a növendékek eszmei és politikai, illetve általános műveltségi lá
tókörét és beléjük oltsa a könyvek széles körben való propagálásá
nak módszereit* Ennek érdekében osztályonként agitációs beszéde
ket tartunk* Előadásokat és felolvasásokat, könyvismertetéseket és 
olvasó-ankéteket is szervezünk, hol egyes osztályok tanulói, hol 
az egész technikum diáksága részére*

A technikum életének szerves részévé váltak a havonta tar
tott irodalmi estek, amelyeken maguk a növendékek tartanak előadá
sokat* A múlt tanévben különösen két estének volt nagy sikere: az 
egyik a pártnak a mezőgazdaságra vonatkozó határozatával foglal
kozott, a másikon pedig a tuőonányos-atheista propaganda kérdése
it beszélték meg* Mindkét irodalmi estet az előadó tanárok irá
nyítása alatt készítették elő*

Mély nyomot hagyott a hallgatókban a Lenin születésének 85* 
évfordulója alkalmából rendezett est* A tartalmas előadás után a 
növendékek a nagy vezér életét bemutató szépirodalmi müveket ol
vasták félj műsor közben a forradalom első éveiből származó dalo
kat énekelték* A jelenlévők nagy érdeklődéssel szemlélték a Lenin 
Müveiből készült kiállítást, amelyen a szovjet kiadásokon kívül 
bemutatták a külföldi Lenin kiadványokat is* Ez utóbbiakat a tech
nikum a könyvtárközi kölcsönzés k _r tében szerezte be egyéb moszkvai
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könyvtárakból®
A május 1® alkalmából rendezett ünnepi est a "Békéért és a 

népek közti barátságért" jelszó szellemében zajlott le® Az ünne
pélyre meghívták a moszkvai főiskolán tanuló koreaiakat, kinaia- 
kát, németeket® A meghívottak fel is léptek, saját anyanyelvükön 
énekeltek dalokat®

A technikumban el'őadásszervsző iroda is működik, amelynek 
munkáját a Moszkvai Városi Előadásszervező Iroda patronálja® Fel
olvasás okát tartanak a politikai élet, a tudomány, az irodalom,' 
a művészet legkülönfélébb aktuális témáiról® Így például az elmúlt isknl 
évben a festészetről és a zenéről tartottak előadásokat® Az Állami 
Tret*jakov Képtár egyik dolgozója előadássorozatot tartott a XVIII- 
XIX®századbeli orosz művészetről és a szovjet korszak művészi al
kotásairól® A zenei előadásciklus a nagy orosz zeneszerzők Glinka 
és Csajkovszkij alkotásairól adott képett a technikum növendékei
nek® A felolvasások közben bemutatták a nevezett zeneszerzők egyes 
müveit isj ezek előadására a Rádíóbizottság és az Állami Akadémfai 
Nagyszínház művészeit kérték fel®

A technikum tanárai gondoskodnak arról, hogy a tanulók meg
ismerkedjenek a főváros számtalan kulturális értékével® A növen
dékek testületileg látogatják a múzeumokat, színházakat, kiállí
tásokat®

Mind az oktatási, mind az iskolánkivüli munkában Igen lénye
ges segítséget kapnak a pedagógusok a komszomolszervazettől, 
melynek több mint 300 tagja van® A komszomolisták igen sok fel
adatot látnak el, segítenek a gyengébb tanulóknak, agitáelós és 
propaganda-, illetve kulturális tömegmunkát végeznek a szálláso
kon és a választók lakásán beszélgetéseket folytatnak a válasz
tási kampány sikere érdekében® Komszomolistáinkat gyakran láthat
juk a kolhozmezőkön, a zöldségtárolóknál, az uj sportstadion épí
tésénél, stb®

Szólnunk kell néhány szót a technikum levelező tagozatáról 
is® Ez a tagozat is Jubilál, de nem tizenöt, hanem csak tízéves 
Jubileumát üli® A technikum ugyanis csak 1945-ben kapott utasí
tást arra, hogy szervezze meg a levelező tagozatot®

Felületes munka, igen sok nehézséget és rendetlenség jelle
mezte a szőbanforgő tagozatot működésének első éveiben® Nyolc 
évvel ezelőtt azonban E® K® Abramova vette kezébe irányítását, 
s mint régi oktatási szakember, tapasztalt előadó és jő szervező, 
rendett teremtett® Sok évi kifogástalan munkája jutalmául L^ain- 
renddel tüntették ki® Irányítása alatt csakhamar talpraállt a 
levelező tagozat® Ebben az évben a levelező tagozaton £30 növen
dék végzett, s most kb® 600 levelező hallgatónk van®

A technikum levelező tagozatát több mint 1®400 fő végezte 
el® A levelező tagozatnak három konzultációs részlege vans Kallnin- 
ban, Szmolenszkben s Tulában, nem beszélve a moszkvai konzultációs
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részlegről, amely a könyvtárosok: részére heti konzultációs alkal
mat biztosit*

Amennyire lehetséges , arra törekszünk , hogy nyomon kövessük 
növendékeink életét és munkáját a technikum elvégzése után is* 
Moszkvában évről-évre megrendezzük a végzett növendékek hagyomá
nyos találkozóját* A vidéken do-lgoző könyvtárosok levelezésben 
állnak volt tanáraikkal , elmondják örömeiket és bánataikat* Leve
lek érkeznek hozzánk a távoli Szahalin-szigetről, Búrjat-Mongoliá- 
ből, az Amur-menti településekről*

Moszkvában vannak olyan könyvtárak, ahol minden ©gyes dolgo
zó technikumunk egykori növendéke* A könyvtárak élén is megtalál
juk volt hallgatóinkat. Sok hallgatónk azóta már régen elvégezte 
a könyvtáros főiskola esti vagy levelező tagozatát és ma már igen 
szép szolgálati idővel rendelkezik* A* P* Szmírnova a számú
Csehov Könyvtár ,élén áll, E* V* SaImánóva a könyvtári munka 
moszkvai városi kabinetjének módszertani előadója, T* V. Nadel* 
a moszkvai Puskin Könyvtár igazgatójának helyetteseként működik.

Amikor a technikum munkájáról beszélünk, nem szabad megfe
ledkeznünk azokról az emberekről, akiknek a technikum sikereit 
köszönheti. A technikum tanári testületének 35 tagja van. Elő
adóink valamennyien képzett és minősített dolgozók? külön is 
ki kell azonban emelnünk a könyvtárügy olyan veteránjait, mint 
például F* E* Dobler és V* Y» Petrovszkij elvtársakat*

Frida Eduardovna Dobler a Nagy Októberi Forradalom előtt 
kezdte könyvtári működését. Ekkor igen nehéz munkát végzett, mert 
az a munkásszálló, ahol könyveket kölcsönzött, a rendőrség meg
figyelése alatt állt.

Frida Eduardovnát bebörtönözték és politikai megbízhatat
lansága miatt nem kapott állást* A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom kezdeményezési lehetőségeket nyújtott a könyvtárügy 
területén* Lenin felfigyelt Bobler elvtársnőnek arra a cikkére, 
amelyet a vándorkönyvtárakról irt a ”Pravda"-ban és jóvá is 
hagyta.az ott elhangzott javaslatokat wAz oktatásügyi népbia- 
tosság munkajáről"cimü cikkben* Dobler elvtársnő 43 évet ál
dozott a könyvtárügynek, sőt mind a mai napig ezen a terüle
ten működik, szakemberek egész nemzedékeit nevelte és neveli, 
nagy szerepet játszik a moszkvai könyvtárosok továbbképzésében 
is*

35 évet szentelt a könyvtári munkának T* V* Petrovszkij 
is, akinek számos munkája jelent meg az állománygyarapítás 
és feldolgozás kérdéseiről, ugyanezekből a tárgykörökből tan
terveket is készített*

Jelenleg uj feladatok előtt áll a technikum* Olyan hall
gatókat kell oktatnunk, akik már megszerezték a középiskolai 
képesítést* Ezzel kapcsolatban át kell néznünk és gondolnunk
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a tantárgyakat tartalmi és módszertani szempontból s ki kell vet
nünk mindaztB ami már elavult. Tantestületünkben vannak olyan elő
adók, akik kritikai szemmel tudják vizsgálni a kialakult gyakor
latot, és igyekeznek tovább tökéletesíteni az oktatási munka 
módszereit. Ezért vagyunk biztosak bfenne, hogy meg fogunk birkóz
ni az előttünk álló uj feladatokkal is.

■ Bibliotékára, 1955° 9*sz. 56-39.1*

AZ OSZTÁLYOZÁS ÜT TANKÖNYVE

Irta: Samurin,E. 
a pedagógiai tudományok doktora

A "Szakkatalógus" cimü tankönyv ', melyet Z. N, Ambarcumjan 
állított öasze, az 1948-ban megjelent "Könyvtári osztályozás" 
cimü előadássorozat átdolgozása. A szerző ujrairta a könyv na
gyobb részét, de a legnagyobb figyelmet a szakkatalógus szerkesz
tés módszertanával és technikájával foglalkozó fejezetek tovább
fejlesztésére fordította. Több tételét revideálta és kétségte
lenül jobbá tette a tankönyvet. Jelen kiadást uj, az osztályo
zás részletes módszertanával foglalkozó részekkel is kiegészí
tette. Általában véve minden olyan fontos kérdés szerepel a tan
könyvben, amellyel a kisebb közművelődési könyvtárak dolgozói 
nap mint nap szembe kerülnek a szakkatalógus szerkesztésekor. Az 
elméleti rész azonban, amely egy főiskolai tankönyvben jelentős 
szerepet játszik, még az uj kiadásban is sok kívánnivalót hagy 
maga után.

A tankönyv első fejezetében /"A szakkatalógus, jelentősé
ge éa helye a szovjet könyvtárak katalőgusrendszerében”/ - vé
leményünk szerint - nem sikerült a szerzőnek a katalógus meg
határozását adnia. A szerző ezt irjas "A szovjet könyvtár ka-

Ambarcumjan, Z. N. s Szisztematicseszkij katalog. Ucsebnoe 
poszobie dija sztudentov bibliotecsnüh lnsztitutov* Moszkva, 
Goszkul*tp.roszvetizdat, 1954° 216 lap.
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