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A FŐISKOLAI TANKÖNYV-TÁRAK
✓ "

Irtás Ivánóva # T.
a Kievi Könnyűipari Technológiai Főiskola Könyvtárának

vezetője •

A főiskolai könyvtárakat müveit és igényes olvasók látogatják* 
Ezek a könyvtárak nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a magaskép
zettségű szakember-gárda nevelésében*

Ennek ellenére mind a könyvtáros főiskolákban# mind a szakfo
lyóiratok hasábjain mindeddig, igen keveset foglalkoztak a főisko
lai könyvtárak kérdésével*

Érdekes és értékes kezdeményezés ezen a téren N* Vil*csur 
cikkes ”Néhány megjegyzés a főiskolai és egyetemi könyvtárak munká
járól!* /Sibliotekar0 0 1$35°l-2 *sz*# magyarul? Könyvtári Tájékozta
tó 1955*. 3*szo/* A cikk szerzője több olyan kérdést vet fel# ame
lyet további alapos elemzésnek és vitának kell megvilágítani*

Ezek közé tartozik a tankönyv<=>tárak szervezésének kérdése is*
A cikk szerzője a differenciált könyvellátás elvéből indul ki 

és azt javasolja# hogy szervezzük meg a különálló tankönyv-tárakat„ 
mint a könyvtárnak különleges funkciója révén elhatárolt osztályát*

A főiskolai könyvtárak munkatársai természetesen arra töre
kednek# hogy minél gyorsabban és hatékonyabban elégítsék ki olva
sóik kívánságait* Vil°csur elvtárs javaslata - a tankönyv-tárak 
megszervezése# mint a differenciált könyvellátás problémájának meg
oldása - még sem látszik elvi és gyakorlati szempontból teljesen 
kielégítőnek*

Ha tankönyv-tárakat szervezünk# ezzel véleményünk szerint a 
főiskolai hallgatókat csupán e könyvtár keretei közé szorítjuk 
és megfosztjuk őket attól a lehetőségtől# hogy a központi könyvtár
ban /vagy tudományos könyvtárban/ felhalmozott tudományos munkákat# 
folyóiratokat és szépirodalmi müveket is olvassák*

A hallgatóknak ebben az esetben két könyvtárat kellene láto- 
gatniok#'s ez.máris igen nyomós érv © tankönyv-tárak megszervezé
se ellen*

Ebben a kérdésben A* I* Kudrjavceva /"Bibliotekar9B 1951*
4*szám/ és I* Y o Misarev/Vesztnik Vüszsej Skoltt 1953* 8*szám/ már 
kifejtették elvi aggályukat# s meggyőződésünk szerint véleményük 
teljesen indokolto

Ehhez járul még a tankönyv-tárak tényleges helyzete* Ezt a 
tényezőt mindenképpen mérlegelni kell* A Szovjetunióban a főiek©-
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Iái könyvtárak többségének a könyvállománya 100oOOO—20G.000 kötető 
Ezek a könyvtárak 2000-3000 hallgatónak valamint a kiterjedt taná
ri karnak és tansegédszemélyzetnek a könyvellátását biztosítják.

A főiskolai tankönyv-tárak megszervezése ellen a következő gya
korlati érveket hozhatjuk fels

lo A tankönyv-tár létesítése esetében megfelelő helyiségre van 
szükség mind raktározásig mind kölcsönzési célokra. Már pedig igen 
sok könyvtárnak egységes* összefüggő raktárhelyisége van# és nem 
képes külön termet biztosítani a tankönyv-tárnak.

2. A főiskolai könyvtár 10-15 főnyi munkatársi karából csaknem 
lehetetlen kivonni 2-3 munkatársat a tankönyv-tár számára.

3. A különálló tankönyv-tár létesítéséhez feltétlenül szüksé
ges „ hogy a szakkatalógust és az abe-katalógust felbontsuk* vagy 
egy részét még egy példányban elkészíttessük.

Átlagos méretű főiskolai könyvtárunk tapasztalatai azt mutat
ják* hogy a hallgatók és a tanszemélyzet könyvellátása teljes mér
tékben megoldható más módon is. Ez a mód; ideiglenes vagy kisegítő 
kölcsönzők létesítése azokban az időszakokban* amikor a kölcsönzés 
forgalma - a kiadás és átvétel - erősen növekszik /a tanév elején 
és a vizsgák idején/.

Közismert* hogy a főiskolai könyvtárak munkájában szabályo
san mutatkozik a "dagály és az apály" jelensége. A tanév elején a 
kölcsönzések száma rendkívül magas; a hallgatók ekkor veszik ki a 
szükséges tankönyveket és segédkönyveket. Ugyanekkor igen sok 
igény érkezik be a tanári kar részéről is. Ehhez járul még* hogy 
ekkor állítja össze a könyvtár a megfelelő gyűjteményeket á szak
csoportok* kabinetek és tanszékek számárao A tanévnyitó hetek "ro
hammunkája" után a könyvtári munka viszonylag nyugodtabban folyik.

Fokozódik a kölcsönző forgalma a félévi vizsgák előtti idő
szakban* majd ezek után ismét nyugalmasabb hónapok következnek.

A kölcsönző munka tempója a legfeszitettebb a nyári vakáció 
előtt* ekkor hozzák vissza a könyveket a hallgatók* a tanárok és 
a könyvtár többi olvasói.

A legforgalmasabb időszakokban - tehát a tanév elején* a fél
év végén és az év végén - kisegítő kölcsönzőt kell létesíteni. A 
tapasztalat azt mutatja* hogy ennek segítségével sokkal gyorsabban 
bonyolíthatjuk le a tankönyvek és segédkönyvek kiadását* tehát a 
hallgatók könyvellátását. A tanárokat és a tansegédszemélyzetet a 
könyvtár amúgy is soron kívül szolgálja ki* de ha kisegítő kölcsön- 
zöksv xevesitunK* erre a "soronkivüliségre" nem is kerül sor.

Ennek a rendszernek az az előnye* hogy a könyvtár teljes ál
lománya a hallgatók rendelkezésére áll* s igy sokkal nagyobb a vá
laszték lehetősége* mintha külön tankönyv—tárat látogatnának.

A másik előnye az* hogy nincsen szükség külön helyiségre* 
mint a tankönyv-tárak szervezésének esetében.

Meg kell jegyeznünk^ hogy könyvtárunkban természetesen igen
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nagy számban találhatók tankönyvek és segédkönyvek e raktárban eze
ket külön kezeljük s éppen olyan rendszer szerint rakjuk szét és 
őrizzük, mint a könyvtár egész állományát.,

A tankönyvek külön kezelése sok szempontból előnyös, kényelmes 
és megkönnyíti a kisegítő kölcsönző munkáját®

A főiskolai könyvtárak nagy része - a kisebb és középméretű 
könyvtárak - tehát nem fogadhatják el Vil *csur elvtárs javaslatát a 
külön tankönyv-tárak megszervezésére® Az egyetemeken és a nagy szak- 
főiskolákon pedig amúgy is működnek tankönyv-tárak. Lehetséges, hogy 
ez utóbbi intézmények sajátos feltételei között a külön tankönyv-tá
raknak létjogosultságuk van®

- Bibliotekar%  1955* ll®sz* ?ó-57»lap.

NÉHÁNY ÉSZREVÉTEL A FŐISKOLAI KÖNYVTÁRAK MUNKÁJÁRÓL
írták: Meüvedcsikov, F., a Kazah Állami Egyetem 

könyvtárának igazgatója és 
övszkjankina, V. könyvtári osztályvezető

N® A® Vil’csur cikke /Bibliotekar*, 1955* 1-2® az®/ élénk vissz
hangot keltett az eflma-atai főiskolai könyvtárak munkatársai körében. 
Ez a cikk széles alapokon és elsőnek tárgyalja a főiskolai könyvtá
rak munkájának jellegzetes vonásait és sajátos formáit, s Így érthe
tő, hogy legtöbb könyvtárunkban nyilvánosan megvitatták a cikk enya- 
gát ®

A szerző joggal hangsúlyozta, hogy a főiskolai könyvtárosoknak 
meg kell tanulniok az adott főiskola legfontosabb szaktárgyait. Is
mer ni ök kell a főiskola keretében folyó tudományos kutatómunka té
máit j ennek segítségével biztosabban és eredményesebben végezhetik 
a tudományos müvek beszerzését. Tapasztalataink a szerzőnek azt a 
gondolatát is igazolják, hogy a ^referáló értekezletek komoly segít
séget nyújtanak a könyvtár népszerűsítésében és emelik a könyvtári 
munka színvonalát®

Vilscsur elvtárs számos javaslatát valamennyi főiskolai könyv
tár megvalósíthatja.

A cikk azonban sok olyan kérdést is felvetett, amelyben nem 
érthetünk egyet Vil’csur elvtárssal® így például a kari tankönyv
tárak illetve kölcsönzők problémája® Ezek létesítésekor nem elvont 
tételekből, hanem a könyvtár valóságos lehetőségeiből és munkafel
tételeiből kell kiindulni® Az alma-atai főiskolákon ismeretlen az 
a rendszer, amely a központi, könyvtárat elválasztja a tankönyv-tár


