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A Junkerek és nagyparasztok uralma, szegényparasztók és törpe
birtokosok elnyomása és kizsákmányolása, amely 1945- ig  érvényesült, 
Mecklenburgban mély nyomokat hagyott hátra. Az ország akkori ural 
uralmuk összeomlása után elmenekültek. Azoknak a nyugatnémetorszá
g i erőknek védelme alá helyezkedtek, amelyek ismét helyre akarják 
á llítan i a régi viszonyokat és a felszabadított parasztországot is 
mét önkényüknek akarják alávetni. Az a lidércnyomás, amely nemzedé
keken keresztül a klsparasztokra és Jobbágyokra nehezedett, csak 
lassan engedett. A junkeruralomnak még megmaradtak a külső je le lt  
a primitív uradalmi munkáslakáaok /Ataratőkaszárnyák*-nak hívják 
őket/; az eső után feneketlenné váló dorongutak, és az elhanyagolt 
iskolák, amelyeknek nem volt szabad több tudást és képzettséget 
közvetíteni a falusi fiatalság fe lé ,  mint amennyire a birtokokon a 
robotmunkához szükségük volt. Ki ne ismerné az akkori földesúri fa
lukat villanyvilágítás nélkül! A zsellérnek elég volt azt tudnia, 
hogy a Junkerek különleges vezetékek segítségével fényük csillogá
sát rászórhatják a hallgató és sötét zsellérházakra. Nekik fény 
helyett az alvásra volt szükségük, hogy a következő napon ismét e l
láthassák munkájukat. Nem szabad e lfe le jten i egy mecklenburgi junker
nak a mondását: "Elég egy ökör az eke előtt és egy mögötte". Lehet-e 
találóbban szemléltetni azokat az életviszonyokat, amelyek régebben 
Mecklenburgban uralkodtak? És csodálatop-e, hogy ilyen körülmények 
közt kulturális élet sem tudott kifejlődni a falukban? A népművészet 
ápolása it t  éppoly idegen vo lt, mint nyilvános könyvtárak lé tes íté 
se.



Ma már Mecklenburg Is - mely egykor a feudális Junkerura lom 
és faluéi elmaradottság megtestesítője volt - tízéves felépitőmun- 
ka után a dolgozó emberek számára a fokozódó Jólét területévé le t t .  
Az egykori földesurak uralma megtört. A demokratikus földreform is 
mét visszaadta a dolgozó parasztoknak a junkerek á lta l elrabolt 
földeket. A szolgasorban lévő zsellérekből szabad parasztok le ttek , 
akik tudják, hogy munkájuk eredménye nem fo ly ik  többé kizsákmányo- 
lók éa spekulánsok kezébe, hanem az egész dolgozó lakosságnak javá
ra szolgál. A dolgozó parasztok a népi tulajdonba vett Ipar munká
saival szoros szövetségben uj társadalmi rend megteremtéséért, a 
munkások éa parasztok államának megerősítéséért küzdenek. A gép- éa 
traktorállomások a város és falu közti felbonthatatlan szövetségnek 
látható k ifejezései.

Sok ember felismerte már, hogy a közös munka hasznosabb, mint 
az egyesek Izo lá lt tevékenysége. A mezőgazdasági termelőszövetkeze
tek a falvaknak uj arcot kölcsönöznek és meggyorsítják az uj társa
dalmi élethez vezető fe jlődést. Az egykori Junkerek kastélyai és 
kúriái ma az elnyomástól megszabadított emberek életörömmel t e l i  
tevékenységével vannak te le , és mint óvodák, központi Iskolák és 
kulturházak, a falusi élét középpontjában állnak. A munkás- és pa
rasztgyermekek a falun nem Ismerik többé az egyesztályos falusi is 
kolákat V a központi Iskolákon át nyitva á l l  előttük az ut a f e l 
ső Iskolákhoz és egyetemekhez. A népfőiskolákon a dolgozó parasz
tok megtanulják a szovjet mezőgazdaság ú jító  módszereit és napi 
munkájuk mellett behozzák szaktudásban és társadalmi ismeretekben 
azt, amit tőlük régebben tudatosan elvettek.

A könyvvel való munka, az embereknek a haladó irodalomhoz 
való vezetése egyike A falusi kulturmunka központi feladatainak. 
Schwerin kerület néhány ipari súlypont k ivételével, mezőgazdasági 
jellegű. A’mi kerületünk összes könyvtárosi munkájának előterében 
az a feladat á l l ,  hogy a falu társadalmi átalakulását az e célt 
szolgáló irodalom propagálása á lta l alátámasszuk. A közművelődési 
könyvtárügynek Schwerin kerületben nincsenek említésre méltó tra
d íc ió i. Falusi könyvtárakat a régi junkerország nem ismert. Máért 
csal lassacskán volt lehetséges szilárd könyvtárhálózat kiépítése. 
I 950 évig a könyvtári munka a ml kerületünkben még szórvány je l le 
gű vo lt. Rendszertelenül ott keletkeztek falusi könyvtárak, ahol 
magán érdeklődésből valaki ehhez a feladathoz hozzálátott. Ha ezt 
a szükségmegoldáet a fe lép ítő  munka kezdetén még lehetett is véde
ni, a következő években már megteremtették a szervezeti e lő fe lté 
teleket egy sokfelé ágazó könyftárl hálózat felépítéséhez, bár köz
ben több esetben túlzások Is történtek. Minden ésszerű tervezésnek 
ellentmondott a faluknak fe le lő tlen  ilárasztása más olyan könyvtá
rakkal, amelyeknek könyvállománya a falusi közművelődési könyvtá
rakéhoz hasonló vo lt. Schwerin kerületben 6.70 nagyobb községre ke
reken 700 falukönyvtár esik, úgyhogy még a legkisebb falucska is 
saját nyilvános könyvtárral rendelkezik, átlagosan З00-З00 kötet
ted, akármilyen esekély i Jeleit szama akkor is , ha egy nagyobb köS3ég 
közvetlen közelében fekszik. Sok jó példa ellenére, amelyeket min
den Járásban lehet ta lá ln i, a könyvtárak nem töltötték be táreadal-
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mi hivatásukat« Nem tudtak olyan mértékben hatékonnyá lenni, mint 
ahogyan azt a gyors társadalmi fejlődés a falun töltik megkövetel
te. A viszonylag kis községek költségvetése nem nyújt elégséges 
alapot arra, hogy a falukönyvtáraknak’merev könyvanyagát tartalmuk 
ban kibővítsék és színvonalon tartsák. Ennek következménye a f ü 
vekben meglévő könyvgyűjtemények - amelyek összetételükben legna
gyobbrészt megegyeznek egymással - elégtelen kihasználása, továbbá 
a falusi lakosság hiányos továbbképzése Ы gondozása az irodalom 
segítségével« A járási könyvtárak sokszor nincsenek abban a hely
zetben, hogy a falusi könyvtárvezetőt rendszeresen irányítsák és a 
könyvtárak sokaságát a kölosönállománnyal tudják e llá tn i« Ezáltal 
veszélyeztetVen van а XXI. konferencián elfogadott ama követelmény 
hogy emelni k e ll a dolgozó falusi lakosságnak képzettségi színvo
nalát és támogatni ke ll a mezőgazdasági termelés megjavításáért 
fo lytatott állandó harcában.

A mi kerületűnk könyvtárosai eme tény láttára arra a belátás
ra jutottak, hogy a közművelődési könyvtárak csakkakkor tudnak 
eleget tenni a dolgozó parasztokkal szemben fennálló társadalmi 
kötelezettségeiknek, ha a falusi könyvtárügy szervezetét alapve
tő átszervezésnek vetik alá. Véleményünk szerint központilag kelle 
ne a következő ezervezeti változtatásokat lerögzíten i, minthogy 
ezek legnagyobbrészt a népgazdasági tervet érintik és a költség
vetési tervezést, befolyásolják!

1/ A könyvtárak hálózatát főfoglalkozású könyvtáros vezeté
sére bízott támpontkönyvtárakkal /központi könyvtárakkal/ k e ll 
kiegészíteni. Ezeket központi fekvésű községekben, vagy a gép- 
és traktorállomásokon kell berendezni. Az ilyen támpontkönyvtá
rak mintegy összeköt# p.ontok a Járási könyvtárak és a nagyszámú 
községi közművelődési könyvtárak között. A járások je lleg#  sze
rint 8-lo községet kell olyan alapelvek szerint gondoznlok, ami
lyenek a járási könyvtárakra fennállnak.

£/ A támpontkönyvtár vezetőjének az a feladata, hogy a fa
luk könyvtár-vezetőit közvetlenül irányítsa ás az irodalmi tömeg
munkát az általa gondozott községekben megszervezze és vezesse«

3/ A támponthoz tartozó községek közművelődési könyvtárai
nak könyvállományát /egy rész k ivételével, lásd a 4. pontot/ a 
támpontkönyvtár fogja össze. Ezek alkotják a megalkotandó tám
pontkönyvtárak törzsállományát«

4/ A falusi könyvtárakban kb. 60 könyvből á lló  törzsállo
mány marad meg, főleg a mezőgazdasági ezakirodalomból, ille tv e  
font os kézikönyvekből. Ezt a törzsállományt a támpontkönyvtárak 
anyagából kicserélhető 1. letéteállamánnyal egészítik ki. A falu
si dolgozó lakosságnak Így lehetősége nyílik arra, hogy az eddig 
merev, éa a pillanatnyi viszonyok mellett kevéssé megváltoztat
ható könyvállomány helyett állandóan uj könyveket kölcsönözzön 
ki. Ugyanakkor különleges olvasói kívánságokat az eddiginél biz- < 
tosabban lehet a támpontkönyvtár utján a Járási könyvtárhoz to
vábbítani Дönyvtárközl kölcsönzés/«
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5/ A támpontkönyvtárak á l t a l  összefogott könyvgyűjtemények csak 
a kiindulópontot képezhetik a könyvtár állományához, minthogy arány
lag kevés műről, de részben erősen többes példányú könyvekről van 
ezé« SoronkivUll figye lem re k e l l  m é lta tn i, hogy a támpontkönyytárak
ban k it e r je d t  és ta rta lm ilag  sokoldalúan ta g o lt  könyvállomány Jöjjön 
l é t r e ,  mert ez falun megkönnyíti a jobb k u ltú rp o l i t ik a i  nevelőmun
kát.

' 6/ S célból a könyvbeszerzésre szolgáló összegeket, amelyek 
eddig az egyes falusi könyvtárak rendelkezésére álltak, annál a köz
ségnél ke ll összpontosítani, amelyben a támpontkönyvtár van, hogy 
ennek a könyvtárnak kiépítéséhez szükséges pénzügyi alapot b iztos ít
suk. Még helyesebb lenne az anyagi eszközöknek a járási könyvtárnál 
való koncentrálása. A járási könyvtárak funkciójának erősítése le 
hetővé tenné a költségvetési eszközök célszerű felhasználását és biz
tosítaná a mindenkor szükséges Irodalom beszerzését. Ezáltal messze- 
menőcmódon e l lehetne kerülni értékes pénzeszközök elpazarlását, amely 
természetes velejárója a sok kis, hatásában korlátozott, egymástól 
független állomány létesítésének. Az utóbbiak gyarapításánál a könyv
tárak szempontjából fontos irodalom ismerete is hiányzik, gyakran 
meg kétes értékű magán-ízlés érvényesül.

7/ A mezőgazdasági termelőszövetkezeteknek, amelyek könyvállomá
nyukat túlnyomórészt egyesítették a falusi könyvtárakkal, ajánljuk, 
hogy ezeket ugyancsak adják át a támpontkönyvtáraknak. Ez biztosítaná 
a könyvtári(munka egységességét. A támpontkönyvtáraknak kötélességsze
rű feladatuk, hogy munkájukat elsősorban a fia ta l meíőgazdasági ter
melőszövetkezetek erősítésére és a dolgozókparasztok kulturális gondo
zására fordítsák. '

8/ A könyvtári munka megjavítása falun nem vihető keresztül fé l  
megoldásokkal. Egyes járási könyvtárosok nézetével ellentétben győ
zött az a felfogás, hogy falvakban a folyamatos könyvkölcsönzáat tár
sadalmi munkaként, fizetés nélkül is meg lehet szervezni. Azzal az 
aggodalommal szemben, hogy ezá lta l, legalábbis kezdetben, a könyvtá
r i munka veszélyeztetve le^z, azt a tapasztalati tényt hozhatjuk fe l ,  
hogy épp a községi könyvtárak eddig többnyire hiányos hatásossága 
tesz szUkségessé^alapvető változtatásokat. S nem zárkózhatunk e l an
nak felismerésétől, hogy kereken loo főfoglalkozású könyvtári!munka
erő beállítása a kerület támpontkönyvtáralba jelentős anyagi eszközö
ket követel, amelyeket az összes helyi tartalékok kimerítésével kell 
előteremteni, loo uj könyvtárosi állás biztosítása többet ty.wa a la t
ban, mint a könyvtári munka pillanatnyi visszaesése vagy stagnálása a 
kis falvakban - amitől féln i lehet - ,  de ami sokszor egyébként is meg
van. Rendszeres, megállapított tiszteletű ijak helyett az eredményes 
'könyvkölcsönző tevékenység ösztönzésére prémiumrendszert kell lé tes í
teni. /А többi könyvtárosi munka, mint pld. olvasói rendezvények, de 
a könyvtártechnikai munkák is a támpontkönyvtárak feladata/.

9/ A gép- és traktorállomások ne csak politikai közpofitok legye
nek a faluban, hanem a környező'falvak részére kulturális központok 
is . Célszerű lenne a gép<= és traktorállomások könyvtárait bevonni a 
támpontkönyvtárak rendszerébe, hogy terjedelmes könyvállományukat vég:e
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hasznosítsuk« A Schwerin! kerületben fennálló gép« és traktorállo
mási könyvtárak közül még egy sem tudta betölteni hivatását az üze
mi alkalmazottakkal és a gép- és 'traktorállomás hatáskörébe tarto
zó falvak dolgozó lakosságával szemben. A gép- és traktorállomási 
könyvtárak - megfelelő hálózat hiányában - még a legjobb munkaméd- 
szerrel sem tölthetik be társadalmi feladatukat. Â gép- és traktor
állomás könyvtára, mint üzemi Intézmény az üzemhez van kötve ás a 
tapasztalat szerint nem képes rá, hogy megoldja sokoldalú feladata
it  abban az átlag 3o faluban, amelyek egy gép- és traktorállomás ható 
körébe tartoznak.

lo/ A támpontkönyvtárosok alapkiképzését Д ь. 8-lo hét/ a ke
rü leti könyvtárakra /Bezirkebibliothek/ kell bízni. A központi 
Könyvtárügyi Intézet e célra egységes tantervet dolgoz k i, amelyet 
olyan különleges témákkal ke ll kiegészíteni, amelyek a kerületnek 
különleges szervezetéből adódnak. A járási könyvtárak felelősek 
az uj funkcionáriusok folyamatos továbbképzéséért és Irányításá
ért. A járási könyvtár irányítása, a munkája fe le t t i  felügyelet 

/és a továbbképzési tervek kidolgozása viszont a kerületi könyvtár 
feladata.

11/ Az újjászervezés rendszabályai a járási könyvtárak könyv- 
állományának felépítésére is kihatnak. Nékik az a feladatuk, hogy 
az élenjáró irodalmat a jövőben az eddiginél is nagyobb mértékben 
és bőséges példányszámban szerezzék be, másrészt pedig a járási 
könyvtárközi kölcsönzést sokkal nagyobb mértékben folytassák. Ez 
a feladat éppúgy, mint a támpont! könyvtárak állományának meg
szervezése, a Könyvtárak Bevásárlási Áruházának tervezését is be
folyásolni fogja.

12/ A t ls z té le td lj megszüntetése egyszerűsített kölcsönzés 
betezetéáére, valamint raolonálls könyvtártechnikai munkamódsze
rek alkalmazására kényszerít. Ha a támpontkönyvtárakat ilyen rend
szabályokkal messzemenően Megszabadítjuk az időtrabló technikai 
munkamozzanatoktól, akkor Inkább lesznek abban a helyzetben, hogy 
társadalmi feladatukat elláthatják.

13/ A könyvtári munka újjászervezése a falun csak lépésen- 
kint történhetik. Minden járásban először egy támponti könyvtárt 
kellene szervezni gyakorlati kipróbálásra ée mintaképpen. De a 
döntésnek, hogy a munka ezeknek a javaslatoknak alapján megindul- 
hati-e, hamar meg k e ll történnie azért, hogy ezeket az l?3á«os Nép- 
gazdasági Tervben és költségvetésben figyelembe lehessen venni.>
De azt is meg lehetne fontolni, hogy az átszervezést ne valósitsuk-a 
meg egyetlen járásban, tapasztalati példaként a kerület többi járá
sai részére, amikor is fennáll annak lehetősége, hogy minden Járási 
könyvtárost bele lehetne vonni az összmüködésbe.

14/ A nagyszámú támpontkönyvtár betöltésének kérdését nem 
minden esetben les« lehetséges könnyen megoldani. Könyvtárvezetők
nek olyan fogékony embereket fogunk kiválogatni, akik a mezőgazda
sági termelésből jőve, az uj funkcióhoz hajlamot és képességet 

. mutatnak. De a mai mellékfoglalkozása könyvtárosok közt le fogunk 
olyan funkcionáriusokat ta lá ln i, akik helyes irányítás mellett
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ezt a feladatot meg tudják oldani. A járási éa kerületi könyvtárak
tó l fog függeni, hogy a javasolt szerkezeti változás rövid idő alatt 
a lehetséges eredményekhez fog-e vezetni.

A javasolt rendszabályok utján végre a közművelődési könyvtá
raknak egységes hálózata teremtődnék meg, amely biztosítaná, hogy 
a könyvet és a könyvtárakat a falun a kulturális nevelőmunka megha
tározó tényezőjévé tehetjük« A falusi könyvtárügy eddigi egészségte
lené szétaprózottsága ezáltal megszűnnék..

- Der Bibliothekar, 1955« 9«ezám. 5Î7-522.lap.

SZLOVÁKIAI ŐSNYOMTATVÁNY-BIBLIOGRÁFIA

1955-ben a pozsonyi Egyetemi Könyvtár b ib liográfia i sorozatá
ban közreadták "A pozsonyi Egyetemi Könyvtár Ősnyomtatványainak ka
talógusé"-! két.részben. A bibliográfia szerzője, Imrich Kotvan. az 
9lső részben 250 ősnyomtatványt /azaz l.^oo előtt megjelent kiad
ványt./, a néhány hónappal később közreadott második részben 211 ős- 
nyomtatványt dolgozott fe l.  Ez utóbbihoz azonban hozzátartoznak a 
duplumok is , amelyeknek címleírása - megfelelő megjegyzéssel /1.pél
dány, 2.példány/ - ismétlődik. A feldolgozó a címleírásnál a követ
kezőképpen járt e l: fe lvette  a szerző nevét, a mü elmét, a kiadás 
számát, a formátumot és azoknak az ősnyomtatványbibliográfiáknak a 
Jelét, amelyekben az ősnyomtatvány címleírása megtalálható /Hain, 
Copinger, BMC/...

Az ősnyomtatványokról szóló kisebb, részleges munkák /dr. В. 
Báleqt, M. oteíanovicova műve/ mellett Kotvan munkája eddig a leg
terjedelmesebb ilyan fajtájú b ib liográfia , amely tulajdonképpen a 
nyugatszlovákiai könyvtárak anyagát fog la lja  össze...

A szerző a Katalógushoz ir t  megjegyzéseiben "a munka je llegé 
ből folyó okokkal” indokolja azt a tényt, hogy a Katalógust két 
részben kellett kiadni. Ez a megosztottság azonban nem használ a 
tartalom áttekinthetőségének. A második rész ugyanis nem szerves 
folytatása az ősnyomtatványok szerzőiről készült betűrendnek, nem 
is más szempontból való felosztás, hanem szinte ugyanazoknak a ne
veknek, de más müveknek betürendbesorolása, ille tv e  az első rész
ben szereplő munkák további példányainak Jegyzéke... Д.Г,./

V
*= C itatel, l956t 2.szám. 95<>lep°'
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DREZDA MOZGÓKÖNYYTÁRAI

Richter, Gerhartï 
Az ëlaS mozgókönyvtár /1929-193»/

A német nagyvárosok közül elsőnek Drezda város lé tes íte tt 
mozgé autóbusz-könyvtárt о Az elhatározás okai a következők vo l
tak* Abban az Időben Drezdában a különböző tudományos könyvtára
kon fe lü l egyetlen nyilvános Városi Könyvtár vo lt, amelyhez egy 
központi könyvtár, a városnegyedekben 6 fiókkönyvtár és lo kisebb 
külvárosi könyvtár tartozott. Ez utóbbiakat tanítók kezelték mel
lékfoglalkozásként* Ezeknek a kis könyvtáraknak /gyakran csak né
hány száz kötetnyi/ állománya a háború és az in fláció következté
ben nagy mértékben elhasználódott és elavult, ezért nehéz volt 
azt egy nagyvárosi lakosság sokirányú igényelnek megfelelően új
ból felép íten i és megfelelő színvonalon tartani. A központi könyv
tárból igen körülményesen és nehézkesen lehetett csak a könyveket 
elju ttatn i. Drezda város területének nagy kiterjedése következté
ben a meglevő könyvtári hálózat elégtelennek bizonyult. Több olyan 
városnegyed vo lt, amely a legközelebbi könyvtártól nagy távolságra 
esett. Ezek. az okok indították a Városi Könyvtár akkori vezetőjét, 
dr. Löckle-t árra az elhatározásra, hogy a kisebb külvárosi könyv
tárakat feloszlassa s azokat oly mozgó könyvtárral pótolja, amely 
az i l le tő  helyet rendszeresen,'"hetenkint legalább egyszer felke
resse.

Drezdában la mérlegelték azt a gondolatot, hogy villamosko
csit alakítanak át könyvtári célokra, mint ahogy ezt Münchenben 
tették. A gondolatot azonban elvetették, mert a drezdai villamos
hálózat nem volt elegendő s ezenfelül villamos közlekedésbe be 
nem kaptsolt részeket is e l.k e lle tt  látn i. Külön holtvágányok lé 
tesítése a műszaki szakértők véleménye szerint túlságosan költsé
ges le tt volna. Az autóbusz mozgási lehetősége jóval nagyobb, ki 
lehet választani mindenkor a legkedvezőbb megállóhelyet.

Az első kocsit külön könyvtári célokra szerkesztették, de 
ezzel kapcsolatban természetesen sok tapasztalatot ke llett gyüj- 
.teni. Évek folyamán ismételten kellett műszaki változtatásokat 
és' javításokat végrehajtani. Elég gyakran volt szükség javítás
ra. A kisebbeket el lehetett végezni a hétnek azon a délelőttjén, 
amelyen a kocsi nem volt üzemben. A nagyobb javításokat a négy
hetes nyári szünet idején végezték e l. Előfordult azonban, hogy 
a javítások az üzemeltetési idő alatt is több napot vettek igény
be. I ly  esetben másik kocsi hiányában a kölcsönzést szüneteltetni 
ke llett.
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A mozgókSay?‘bár pontosan megállapított menetrend szerint 16 
különböző városrészt és külvárosi helyet keresett f e l ( mindegyiket 
legalább hetenklnt egyszer egy órára délután vagy este» a nagyobb 
helyeket három órára is » amiből egy óra délelőttre esett; A kocsi
ba 3000 kötet fé rt bele* A mozgókönyvtárnak ezenfelül 12.000 kötet
ből á lló  saját tartalékállománya volt másodpéldányokból és oly kü
lönleges müvekből» amit csak külön megrendelésre v it t  a kocsi magá
va l. A mozgókönyvtár adminisztrációs helyiségei és garázsa a közpon
t i  könyvtár épületében nyert elhelyezést» Így azután az utóbbinak 
az állománya is mindig kényelmesen rendelkezésére á llo tt a mozgó
könyvtár olvasóinak.

A mozgókönyvtár személyzete négy könyvtárosból» egy műszaki 
erőből és egy vezetőből á llo tt.

Az aktiv olvasók száma évente átlag 3.000 vo lt. Gyermekkönyv
tári osztály létesítéséről már eleve lemondtak. Alsó korhatárként 
a betöltött 14.életévet állapították meg. Az olvasó'hetenként két 
kötetet kölcsönözhetett.Az átlagos napi kölcsönzés kb. 300 kötet 
körül mozgott.

1939-ben, a háború kitörésekor a mozgó könyvtárnak be ke llett 
szüntetnie működését. A kocsit a háború alatt mentőkocsivá alakí
tották át.

A drezdai mozgóköüyvtár létesítése e lőtt két évvel, 1927 végén 
a Saarvidéken üzembe helyeztek egy mozgókönyvtárat, amely - külö- 
nösana francia határ mentén fekvő - saarvldéki bányászfalukat lá t
ta e l . 1/ Abban különbözött a drezdaitól, hogy a kocsi csudán а 
könyvraktár szerepét tö ltötte  be, a tulajdonképpeni kölcsönzést 
valamely középület /rendszerint Iskola vagy tanácsház/ helyiségé
ben végezték. A vezető a kivánságfüzetbe beirt könyveket a kocsi
raktárból a végén kiadta az olvasóknak. A mozgókönyvtárnak ezt a 
formáját vezették be később Frankfurt a. M.-ban is . A drezdai 
könyves kocsi egyesítette magában a raktárt, az olvasót és a köl
csönző helyiséget. Az olvasórészben 10 személy fért e l. Mind 
Peplno, mind Dr. Waas rámutatott aura a hátrányra, hogy erősebb 
forgalom esetén az olvasóknak időnként a szabadban váragozniok 
ke ll. Ezt a hátráiyt ellensúlyozza azonban az az előny, hogy nem 
kell külön kölcsönző helyiségről gondoskodni, ami ma jelentő? 
nehézségeket okozna az olyan kibombázott városban, mint Drezda.

Töpfer, Harry?
A drezdai mozgókönyvtár 1951 óta

A drezdai mozgókönyvtárnak ezldőszerlnt két kocsija van. A 
nagy kocsiban 3.300» a kis kocsiban 2.jOO kötet fér e l. A drezdai 
mozgókönyvtár egész könyvállománya /a tartalékkal együtt/ kb.

Pepino, J.S A mozgókönyvtár kérdéséhez. «  Der Bibliothekar, 
1952. 4»sz. 21?.lap.
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17.000 kötet, kiterjed a legkülönfélébb érdeklődési területekre és 
tudományágakraо Míudkét kocsi be ran rendezre közönségszolgálatra.
A kocsik hosszanti falain egyszerű állványok, a kocsik közepén ре» 
dig kettős állvány van beépítve«» A fe lü lv ilág itást négy, ille tő le g  
hat hosszúkás áblak szolgáltatja,, amelyek a tetőzetből nyílnak«
Az oldalablakokon fe lü l a kocsik hátsó, keskenyebb oldalán Is van 
ablak. A raktári állványok kissé ferdén vannak beépítve. Az utazás 
alatt a könyvek kiesését támasztórudaк és fémből készült könyvtá
maszt ék-ok akadályozzák meg, amelyeket kis csavarszorít ókkal lehet 
megerősíteni. A raktárt a kölcsönzési részlegtől pult választja e l,  
amely a kölcsönzési kártyákat tartalmazza. A kölcsönzési részlegben 
6-12 olvasó szálfára van hely. A pulttól balra háromrészes Üvegszek
rény van könyvkiállitásra, jobbra pedig újság- és fo lyóirattartc. A 
vezetőfülkéhez kis, lezárt munkahely csatlakozik, çbban egy íróasz
ta l és bárdb szék van.

A két kocsi 14 nap alatt 56 kölcsönző helyet Jár be. A mozgó- 
könyvtár kölcsönző helyeit olyan városrészekben rendezték be, ame
lyekben a legközelebbi városi fiókkönyvtárhoz tú l nagy a távolság 
ahhoz, hogy a haladó irodalom számára uj olvasókat lehessen meg
nyerni.

A helyhez kötött uj városi fiókkönyvtárak berendezésével és 
megnyitásával a mozgőkönyvtár egyes kölcsönző helyeit meg lehet 
szüntetni. így pl. Strehlow-ban, 10 percnyire a mozgókönyvtár köl
csönző helyétől, uj fiókkönyvtár nyílt meg 2.000 kötettel« В 
könyvtár könyvállománya a városnegyed összetételének megfelelően 
tovább gyarapodott, úgy, hogy ez év május havától a mozgókönyvtár 
kölcsönzési helyének az olvasóit /400 olvasót/ az említett fiók
könyvtár átvehette és sokoldalú kívánságaikat éppúgy kielégíthet
te , mint a mozgókönyvtár« További például szolgálhatnak azokban 
az üzemekben lévő kölcsönzőhelyek, amelyek a Szabad Német Szak- 
szervezeti Szövetség szövetségi elnökségének a határozatai ér
telmében szép és sokoldalú üzemi könyvtárakat rendeztek be, vagy 
amely üzemek városi fiókkönyvtár közelében vannak«

A drezdai mozgőkönyvtár aktlT olvasóinak a száma 1954-ben 
50.32, a kikölcsönzött kötetek száma összesen 92«8l 2 vo lt« /А 
kölcsönzés ingyenes« A város minden lakója 6 éves korától a moz
gókönyvtár olvasója lehet,/ A mozgókönyvtár négy könyvtárosa éa 
három könyvtári segédmunkaereje nem győzi a napi munkát. Minden 
kartáre hetenkint átlag csak 9 órát dolgozik a mozgókönyt tar 
állomáshelyén. íz  alatt a 9 Óra alatt /amely az ^ész hétre e l- 
oszllk/ ke ll elvégeznlök a kartársaknak minden esedékes munkát.
A könyvtárosoknak sok technikai munkát 1з kell végezniük.« A 
státus kibővítését sürgősen meg kell oldani, ha még egyáltalában 
beszélni akarunk "egyéni" kölcsönzésről« Az olvasók és a kölcsön
zés állandóan növekvő száma mellett elengedhetetlen a "tömeges" 
kölcsönzés és:a kölcsönzés gépesítése, ha megmarad a mai elég
telen státus, amely kizárja a kölcsönzési idő meghosszabbítását.

Természetes azonban, hogy nem hangoztatjuk csupán "a status
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kibővítésének a szükségességét", hanem "a lu lró l" is segítünk, hogy 
javítsunk nehéz helyzetünkén» Ez év e le jé tő l fogva együtt intézünk 
különböző olyan munkákat, amiket eddig minden kocsira nézve külön 
végeztünk, /pl. a statisztikát, az előzetes megrendeléseket, a könyv 
kötési ügyeket, a tartalékraktár rendezését, a katalogizálást stb./. 
Ezáltal sok időt nyertünk, de ez még mind nem elég ahhoz, hogy a hi
bátlan és kifogástalan munkát biztosíthassuk. így azután a sietős 
munka nyomán mindig uj hibaforrások keletkeznek» Nem utolsó szempont 
hogy végre a munkatársak egészségére is gondolni kellene, mert azt a 
túlságos igénybevétel veszélyezteti.

Mint már említettük, az állványokon a könyveket támasztékokkal 
erősen össze k e ll szorítani, hogy a könyvek ki ne essenek. Ennek 
ellenére is a könyvek az utazás alatt erősen egymáshoz dörzsölöd» 
nek, aminek következtében a kötések gyorsan elhasználódnak. Fél év 
óta úgy segítünk ezen, hogy a vászonkötés nélküli könyveket zappon- 
lakkal vonjuk be. A vászonkötésea könyveket igelit-fcártyá'm tesszük. 
Pillanatnyilag mindez munkatöbbletet okoz, ez azonban bőven megtérül 
azzal, hogy kevesebb a könyvápolási munka. Mindamellett a könyvállo
mány elhasználódása 10=15 #°kal nagyobb, mint a helyhez kötött könyv 
tárakban.

További nehézség adódik abból, hogy olvasóink a kölcsönzött 
könyveket késedelmesen adják vissza. Látható je le l  ennek a késedel
mi dijakból és a postai megbízásokból származó "bevételek". A ne
hézség abból adódik, hogy az olvasók a meghatározott kölcsönzési és 
visszaszolgáltatási napokon nem érnek rá /műszakban végzett munka 
miatt/, vagy pedig másik városnegyedbe költöztek. A hiba másrész
ről magukban az olvasókban van, akik népi vagypnukat nem becsülik . 
meg úgy, mint azt kellene, Az olvasók állhatatos felvilágosítása 
mindeqrkartársunk egyik legfőbb feladata.

X mozgókönyvtár legjobb propagandája maga a kocsi. Különös 
propagandát biztosítanák a városi rádió közvetítéséi, a napilapok
ban közzétett hirek és riportok. Ezenfelül már négy ízben többezer 
röpcédulát nyomattunk s azokat az élelmiszerJegyekkel vagy úttörők 
révén juttattuk e l az egyes családokhoz. Legutóbbi propagandánk oly 
városnegyedekre terjedt k i, amelyekben uj kölcsönző állomásokat 
állítottunk fe l .  A propaganda egyik akadálya a "pénzügyi eszközök" 
hiánya. Költségvetésünk "propaganda" rovata igen korlátozott. Е?у- 
ideig a kellő pénzügyi eszközök hiánya miatt hiúsult meg az a tö
rekvésünk, hogy a legfontoaabb kölcsönző helyeken faliújság aкак- 
rényeket állíthassunk f e l ,  nagyobb hirdetési területeket ssereszíluk, 
a mozihirdetéseket felhasználhassuk stb. Amit propagandában magunk 
tudunk megtenni, azt megtesszük. Vannak azonban ezen a torsa 
dolgok, amelyeknek bizonyos színvonalat e l kell érniük, különben 
nincs propaganda hatásuk. Mégsem vagyunk reklámfestők, asztalosak 
vagy dekorációs szakemberek, hanem könyvtárosok és könyv tárt «schal = 
кивок» Reméljük, hogy a "Propaganda" rovatott l?5:-han nagyobb pénz
beli támogatást kapunk. ,

MozgókSnyvtár szervezésében a pénzkérdés döntő szerepet Ját
szik.» 19 54-be ö a mozgékönyvtárra ford ított frseseg 55.000 német márka
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vo lt« Ebben az összegben benne fogla ltatik  a kocsik bére /a kocsi
kat 1954 december 21.-ig Drezda város tanácsa a drezdai közlekedési 
üzemektől bérelte/,, a v ilág ítás , a gáz, a javítások átalányösszege, 
a vezető fizetése és egyéb kiadások. 1955 január 1- tő l a kocsik a 
város tulajdonába kerültek. Az utóbbi három évre nézve végzett át- 
lagázárnitás alapján ebben az évben előreláthatólag 10- 15.000 német 
hárkát takarítunk heg.

Nagyvárosban, mint amilyen például Drezda, a mozgókönyvtárnak 
még sincs hosszú jövője. A mozgókönyvtárat helyhez kötött fiókkönyv
tárak váltják fe l ,  amelyek dolgozóink, szempontjából minden eset
ben előnyösebbek és olcsóbbak. Más a helyzet a vidéken. I t t  a moz
gókönyvtárak beállítását csak helyeselni lehet. Példaként megemlí
tem a Lipcse kerületben lévő Döbeln járást. Döbeln Járásban 8.5 
községi könyvtár van /1953/» Szervezetileg 80 közaégi könyvtár 
ellátását egy mozgókönyvtárral /2 kocsival/ teljesen meg lehetne 
oldani. /5 községben a lakosság lélekszáma alapján helyhez kötött 
könyvtár mellett kell állást foglalni/. A kölcsönző helyeket a ko
csik minden 14 napban keresnék fe l.  Az olvasó átlagban 3 könyvet 
kölcsönözhetne egy alkalommal, a kölcsönzési határidőt pedig é hét
re kellene meghosszabbítani.
------- — — —■ Könyv- Olvasók Évi köl-

állomány száma csönzés

Döbeln Járás /1953/ 29.000 5̂ 944 44;347
Drezdai mozgókönyvtár /1954/ 17.ООО 5*032 92.000

Döbeln járásnak kb. 29*000 kötetből á lló  könyvállománya van, 
amely az említett 85 községre oszlik meg. A kisebb könyvtárakban 
/35O-I.OOO kötetig/ fennáll a "kiolvasás** veszélye. A mozgókönyv- 
táraak kb. 12.000 könyvvel kevesebb volt.az állománya, mint Döbeln 
járásnak /12.000 - kb. 84.000 német márka/. A mozgókönyvtár rendel-

. mint az
kezésére á lló  állomány azonban mégis gazdagabb és sokoldalúbb 
Döbeln Járás könyvállományé, mivel a legtöbb községi könyvtár 
utóbbi 5 évben létesült és majdnem mindegyikben ugyanaz a törzs
állomány ta lá lható... Mozgókönyvtár létesítése minden esetben olcsóbb 
megoldás, mint sok kis könyvtár létesítése és fenntartása. Ezenfelül 
a vidéki lakosságnak meg volna az az előnye, hogy több és sokoldalúbb 
irodalomban választhatna. S a sok könyvtárkezelő helyett, akik ezt 
mellékfoglalkozásként látják e l s akikre Döbeln járás évente kb.
26.000 német márka személyi kiadást fo rd ít, a mozgőkönyvtár 4 főfog
lalkozása könyvtárosa és 4 főfoglalkozású könyvtári segéderője iro 
dalmi szakpropagandát is tudna végezni...

Javaslom, hogy a Népművelési Minisztérium a Központi Könyvtár- 
ügyi In tézettel karöltve pontosan vizsgálja fe lü l Javaslatomat з 
az egyik megfelelő Járást példáként lássa e l mozgókönyvtárral. Biz
tos vagyok abban, hogy az eredmények nem keltenek csalódást. A já
rási könyvtári munka megjavulna, olcsóbb és kifizetődőbb lenne.

“ Der Bibliothekar, 1955. lo .sz. 598-боЗ.йар.
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Wejhertowa, I . :

EGY MUNKÁSSZÁLLÓ KÖNYVTÁRÁRÓL

Az elmúlt év januárjában a varsói óváros nevű kerület Nem
ze ti Tanácsa mellett működő Olvasás- és Könyvtárügyi Tanács az
zal a javaslattal fordult a varsói Egyetemi Könyvtár igazgató
ságához, hogy az olvasás népszerűsítésére és az óvárosi kerület 
ben való Elterjesztésére kössenek együttműködési megállapodást.

Ennek a munkának keretében vá lla lt védnökséget a varsói 
Egyetemi Könyvtár az egyik női munkásszállóban működő könyvtár 
fe le t t .

A kapott tájékoztatások szerint a női munkásszálló könyv
tárának állománya kb. ?oo kötet, de közülük sok könyv elveszett

Munkámat 5 kartársnőm segítségével kezdtem meg. A könyv- 
állomány előzetes átnézése és a művelődési otthon vezetőjével 
való beszélgetés után - a szóbanforgó vezető kezelte ugyanis 
egyidejűleg a könyvtárt is - meggyőződtünk arról, hogy az á llo 
mány összetétele eléggé véletlenszerű. A könyvek túlnyomórészt 
különféle intézmények á lta l adott ajándékokból származtak...

Annak ellenére, hogy a művelődési otthon vezetője igazán 
nagyon buzgó vo lt, a könyvtáron meglátszik a szakszerűtlen ve
zetés minden nyoma. A könyvkölcsönzés óráit azokra az időpon
tokra korlátozták, amikor a művelődési otthon foglalkozásai 
szünetelnek.

Az olvasók á lta l keresett könyvek nem voltak meg az á llo 
mányban. Nem csoda tehát, hogy a női munkásszálló lakói a 
szálló könyvtárán kívül eső helyekről látták el magukat olvas
mánnyal s a városból értéktelen ponyvakiadáányokat hoztak a 
szállóba.

A művelődési otthon vezetője a szálló vezetőségével kar
öltve úgy igyekezett megelőzni a rossz olvasmányok elterjedé
sét, hogy revíziót tartottak a szálló szobáiban.

Nekünk mindenekelőtt a könyvtár célszerűbb gyarapításáról 
ke llett gondoskodnunk, figyelembévévé a szálló lakóinak művelő
dési színvonalát, felkészültségét és érdeklődési körét.
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A feladat nem volt könnyű. Az a tény, hogy az olvasók félké
sz ülte ég ében Igen nagy volt a különbség /egyesek mindössze az e le
mi Iskola két osztályát végezték, mások pedig érettségiztek/, na
gyon megnehezítette a munkánkat.

Az olvasókkal való beszélgetés folyamán meggyőződtünk arról, 
hogy a könyvtárból mindenekelőtt a lengyel szépirodalomnak azok a 
müvei hiányoznak, amelyek a pozitivizmus idejéből származnak. Az 
olvasók igen élénk érdeklődést tanúsítottak Prus, Orzeszkove, 
Slenklewloz és Kraszowski munkássága lránt. Nagy népszerűségnek 
örvendtek a modern szovjet irodalom könyvel, amelyekben a könyv
tár aránylag bővelkedik} ezzel szemben hiányoztak a klasszikus 
orosz Irodalom - Puskin, Tolsztoj, Gorkij és Turgenyev -  alapvető 
müv e l.

A női munkásszálló könyvtárának gyűjteményében nem voltak 
meg továbbá a legismertebb Ismeretterjesztő könyvek és a müaaaki 
kézikönyvek sem, pedig ezekre egyrészt a szálló lakóinak, más
részt - mint később kiderült -  a szomszédos fé r f i  munkásszálló 
ltokéinak: is  nagy szükségük le tt volna. Ez utóbbiak ugyanis azt 
kérték, hogy használhassák a női szálló könyvtárát, benyújtva 
egyidejűleg a szükséges építésügyi szakkönyvek jegyzékét.

Mindezeket a kívánalmakat tehát gondosan figyelembe vettük 
azoknak a könyvjegyzékeknek az elkészítésénél, amelyek az újjá
szervezett könyvtár állományát k e lle tt, hogy gyarapítsák. Az 
állomány összetételére vonatkozó tervezetünket bemutattuk az 
Építésügyi'Dolgozók Szakszervezete Vezetőségének. A jegyzéket 
jóváhagyták és szinte te ljea  egészében végre is hajtották.

J-gy tehát hozzáfoghattunk munkánkhoz. A csonka és meg nem 
fe le lő  müveket eltávolltottuk. Felfektettük az uj leltárköny
vet és a 450 műből á lló  gyűjteményt betűrendes katalógusban dol
goztuk fe l.

A munkát úgy szerveztük meg, hogy két dolgozó a le ltá rt 
készítette, a többiek pedig a katalogizálást végezték. Elkészí
tettük a betűrendes katalógust. A jövőben majd szakkatalógust 
k e ll készíteni a következő három alapvető csoportosításban: 1. 
marxizmus-lenlnlzmus, 2. ismeretterjesztő irodalom, 3. szépiro
dalom.

A könyvtár rendbehozatala után az állományt, a leltárköny
vet és a katalógust átadtuk az Építésügyi Dolgozók Szakszerve
zete á lta l k ije lö lt  szakképzett könyvtárosnőnek. A hozzáértő 
irányítás alatt a könyvtár igen eredményes fejlődésnek indult. 
Állománygyarapítása tervszerűen fo ly ik . A Központi Könyvietét- 
te l valá megállapodás alapján a szálló könyvtára letétet kap. 
Ezenkívül e lőfizettek  mintegy loo folyóiratra.

A kölcsönzőt naponta lo-l2 személy látogatja, az állan
dó olvasók száma e lé ri a 7o-et. A munkásszálló könyvtárosának 
igen nehéz, de ugyanakkor Igen hálás feladata van. A szálló la
kói vonzódnak a könyvekhez.
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Az olvasókkal jó akarattal és nagy türelemmel kell bánni, 
diszkréten irányítani a kevésbé képzett olvasókat, akiknek elein
te könnyebb könyveket kell adni, majd fokozatosan nehezebb és nehe
zebb müvekkel lehet ókét ellátni.. A könyvtár valamennyi olvasóját 
meg kell tanítani az ismerettárjesztó irodalom és a műszaki kézi
könyvek használatára, hiszen azok nagy segítséget Jelentenek szak
mai munkájukhoz.

A következetesen és rendszeresen szervezett felolvasások még 
nagyobb mértékben felébresztik az olvasókban az érdeklődést a Jó 
könyvek iránt. /А felolvasás témájául novellákat vagy egy-egy na
gyobb mü szebb részlete it választják ki/.

A könyvtáros azonban lépten-nyomon elég nagy nehézségekkel 
is találkozik, Fájó hiányosság az, hogy az olvasók elvesztik a 
könyveket; s minthogy a szállóban sok az átutazó munkás, nem 
egyszer igen nehéz klsürgetnl a kölcsönadott könyvek visszaszol
gáltatását. A szálló vezetősége azonban reméli, hogy ezt a hi
bát kiküszöböli azá lta l, hogy különleges ellenőrzésnek veti alá 
a kiJelentkező lakók Jegyzékét, a könyvtárosnő pedig kötelezte 
magát arra, hogy hetenként egyszer beadja a női munkásszálló k i
jelentő irodájába az olvasók névjegyzékét.

A második fájó pont a könyvek vásárlására vonatkozik. A 
könyvtáros a bevásárlást /a könyvelés egyszerűsítése végett/ 
csak egy meghatározott boltban bonyolíthatja le. Igen gyakran 
előfordul azonban, hogy a k ije lö lt  könyvesboltban nincsenek meg 
a keresett és szükséges könyvek, ezért a könyvtáros egyéb - а 
beszerzési tervben nem szereplő - és a könyvtárba kevésbé alkal
mas könyveket is vásárol. A könyvek kiválasztása nem lehet vé
letlenszerű és nem függhet a könyvelési szempontpktól. A könyv- 
állomány tervszerűtlen, esetleges gyarapítása ellentétben van a 
tudatos fe lv ilágos ító  munka céljával. •*

•* B ib lio tek a rz ,  1955» 9 »sz . 279-281.lap.
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Dobrev, Mo G»s

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI KÖNYVTÁRAK KÖZT
/А Szófiai Állami Vaszil Kolarov Könyvtár igazgatójának levele a 
a Martinban székeli Matlca Slovenskához és a Prágai Nemzeti Könyv
tárhoz о/

Augusztus 31. óta szanatóriumi gyógykezelésen vagyok Önök
nél és valószínűleg október lo -13-ig  maradok i t t !

I t t  tartózkodásomat nemcsak megromlott egészségem helyre
állítására szeretném felhasználni, hanem a lehetőség szerint 
arra is , hogy elmélyítsem a kapcsolatokat és együttműködést a 
két testvéri, szövetséges állam nemzeti könyvtárai közt. E vég
ből élni szeretnék a népi demokratikus köztársaságaink közt fenn
álló  kulturális szerződések és az idevonatkozó évi tervek végrer 
hajtásából adódó lehetőségekkel.

Kedves Elvtársaim és Barátaim!
Az államaink közt fennálló és érvényben lévő kulturális 

együttműködési megállapodás értelmében könyvtárainknak nemosak, 
hogy módjában á l l ,  hanem kötelessége is , hogy a legszorosabb 
és legkiterjedtebb módon fejlessze:

lo a rendszeres, tematikailag megtervezett kiadványoserét, 
beleértve a jelen és в Ault kiadványaitj

2. a lehető legszélesebb körű könyvtárközi kölcsönzőszol
gálatot “0 amennyiben valamely könyv, ille tv e  időszaki kiadvány 
nem kölcsönözhető, a kért anyag mikrofilmje ille tv e  fénymásola
ta küldendő meg.

3« azoknak a törvényeknek, törvényerejű rendeleteknek, 
határozatoknak és az államhatalom á lta l kiadott egyéb jogsza
bályoknak kölcsönös cseréjét, amelyek országaink kulturális 
tevékenységét, tehát könyvtáraink, b ib liográ fia i intézményeink, 
művelődési otthonaink, klubjaink, levéltáraink munkáját és az 
országban folyó előadások tevékenységét, ille tv e  népművészeti 
munkát szabályozzák,

4. a munkatapasztalatok rendszeres cseréjét. Ez utóbbi k i
terjedne:

a/ a jelentések, statisztikai adatok s nemzeti könyvtáraink 
feladataira és tevékenységére vonatkozó adatok kicserélésére 
továbbá azokra az utasításokra és szabályokra, amelyek az á lló -
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mánygyarapitást és a fe ld o lgozás t  szabályozzák, különös te k in te t 
t e l  a különgyüjtöményekre! a osere k iter jedne  továbbá a? egyéb 
könyvtártudományi, módszertani anyagra, a sa já t kiadványok /bib
l io g rá f iá k  stbo/ caeré jé ra  és azokra a fontos sa já t  dokumentumokra, 
amelyek, nemzeti könyvtáraink tapasz ta la ta it  és munkáját ism erte t ik , 
b e leértve  az igazgatósági és a tudományos tanáoeok tevékenységéről 
sző lő  adatokat l e j

b/ a tapaszta la tcsere  további módja az lenne, hogy könyvtáraink 
k ép v ise lő i résztvennének azokban a ku ltu rá l is  delegációkban, amelyek 
a neves évfordulók és történelm i nevezetességű ünnepek, i l l e t v e  k i 
emelkedő p o l i t ik a i  események alkalmából országainkba érkeznek!

с/ végül a tapaszta la tcsere  k iter jedne arra i s ,  hogy egyes 
kádereinket 2 , 6 , 1 2  hónapra, vagy még ennél is  hoeaaabb időre k ö l
csönösen klküldenénk egymás könyvtáraiba, hogy megtanulják a nyel
v e t ,  megismerkedjenek a nép ku ltú rá jáva l! i t t  elsősorban könyvtári, 
b ib l i o g r á f ia i  és l e v é l t á r i  dolgozók, másodsorban népművelési dolgo
zók jönnének számításba« /А mi dolgozóink tehát Önökhöz mennének, 
az Önök do lgozó i pedig bennünket látogatnának meg Bulgáriában./

Könyvtárközi kapcsolataink ás együttműködésünk je le n le g i  á l l a 
potából k iindu lva , az alábbiakban akarom k i f e j t e n i  egyrészt sa ját 
hézeteim át, másrészt az Állami V a s z i l  Kolarov Könyvtár igazgatósá
gának véleményét, ismertetve javas la ta inkat.

I .

A kölcsönös könyvcsere

_1944 szeptember 9 - ig  könyvtárunk állományában mintegy 8 0 0  

kötetnyi cseh és szlovák könyv- i l l e t v e  fo ly ó i r a t  v o l t  / i l l e t v e  
gyű lt össze 6 5  év a la t t/ .  A 8 0 0  kötet kb. 6 0 0  müvet t e t t  k i .

1 9 5 4  december 3 1 -én /azaz a népi dámokratikus hatalom fenn
állásának lo .éve  után/ az Állami V a sz i l  Kolarov Könyvtár /а mai 
Nemzeti Könyvtárunk/ könyvállományában már mintegy Д. 0 0 0  mű 
/5.32é kötet/  cseh ás szlovák könyv i l l e t v e  period ika v o l t  ta 
lá lh a tó .  Nem tudom milyen mértékben gyarapodott az Önök "Bulga- 
r io a "  állománya az 19d5-1954“ ie  te r jedő  év t ized  a l a t t ,  nálunk a 
nBohemican és "Slovaca” állomány mintegy 7=szeresére nőtt. Remé
lem, hogy. ez a.gyarapodás Önöknél legalább i ly en  mértékű, ta lán  
még nagyobb i s .  Úgy vélem, hogy ez könyvtári munkánk és kölcsönös 
kapcsolataink nagy s ik e re ,  mely a népeink között fenná lló  együtt
működésből következik. A s iker kétségk ívü l az államaink k ö z t i  
ku ltu rá lis  együttműködési megállapodásnak és a népi demokratikus 
köztársaságaink közt fenná lló  barátságig együttműködési és kö l
csönös s e g i t é ó i  szerződésnek köszönhető. Ha azonban azokra a nagy 
lehetőségekre gondolunk, amelyeket az államaink k ö z t i  szerződések 
és megállapodások nyújtanak, és ha szem e lő t t  ta rt juk  népeink 
állandóan növekvő szükség le te it  -  melyeket az országainkban fo 
lyó  s z o c ia l is ta  ép ités  szüntelen fe j lő d és e  és lendülete v á lt  k i -
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meg kell állapitanunk e;jebet is . Egyrészt a Bulgáriában lévő 
"Bohemica**, ille tne ,,Slovaaa"-állomány összetételének elemzéset 
másrészt az Önök könyvtárában lévő "Bulgarica"«állomány analí
zise alapján nyilvánvaló, hogy ezek az egyébként igen nagyszert 
eredmények lemaradnak államaink szocialista fejlődése mögött$ le
maradnak az egyttttmüködés és kölcsönös segítség egyéb formái mö
gött és nyilvánvalóan nem elégítenek ki azoknak a céloknak és f e l 
adatoknak a szempontJából, amelyek a kölcsönös kulturális kapcso
latok és együttműködés terén népeink e lőtt állanak, fő leg ami a 
könyvtárközi és kulturális kapcsolatokat és az együttműködést i l 
l e t i . , .

Ezért az Állami Vaszll Kolarov Könyvtár igazgatóságának ne
vében Javaslom, hogy nemzeti könyvtáraink minél előbh tegyék meg 
a következő lépéseket:

1« Legkésőbb 1 9 5 6  márciusának végéig «seré.'i.J 4fc k l * i á t  Á l 
lam könyvtáraiban lévő könyvek és időszaki kiadványok b ib l io g rá 
f iá i t  Aagy b ib liográfia i kartotékjait/, a mi könyvtárunkban lé 
vő nbohemicákn és "szlovácumok" jegyzékét és az Önök könyvtárai
ban. található "bu lger icák" jegyzékét «

2. Ezeknek a bibliográfiáknak /vagy kartotékoknak, alapján 
nemzeti könyvtáraink elkészítik a m egfe le lő  tematikai terveket 
a Bolgár Nemzeti KönyvtárnBoheiaica* és nSIovaöa" álloaiáayáimk 
gyarapítására, ille tv e  az Önök könyvtárában lévő "Bu lgariea“ 
állomány kiegészítésére® A szóbanforgó állományok gyarapítását 
szolgáló tematikai tervek készítésénél mindenekelőtt s. je len k o r i  
kurrens kiadványokkal való gyarap ítást kell szem előtt tartan i, 
de nem szabad megfeledkezni a régi kiadványokkal való kiegészí
tésről asm* /Tehát az említett állományok kurrens és retrospek
t ív  gyarapításáról van szó./ A nemzeti bibliográfiák alapján 
nemzeti könyvtáraink bármelyike kérheti az említett állományok 
gyarapítását szolgáló tematikai tervek kibővítését.

I I .

A könyvtárközi kölcaönzőazolgálat

Nemzeti könyvtárainkban a könyvtárközi kölcsönzés még csak 
csirájában van meg, de nem kétséges, hogy fejlődésének luigy l e 
hetőségei és rendkívüli távlatai vannak. A siker a ttó l függ, 
milyen Jóakarattal kezeljük ezt a kérdést s milyen gondoskodás
ban részesítjük. A népi demokratikus államok nemzeti könyvtárai
nak dolgozóiban megvannak ezek a tulajdonságok. Az a fontos, hogy 
a doteghoz türelmesen és szívósan fogjunk hozzá éa fejlesszük 
mind szélességben, mind mélységben.

Úgy vélem, hogy nagyon hasznos lenne, ha a következőket 
megtennénks



1 / fogadjuk e l kiindulási ©lapul a nemzetközi könyvtárközi 
kölcsönzésre vonatkozó nemzetközi szabályokat;

2/ egészítsük ki ezeket a szabályokat, ha nemzeti könyv» 
táraink valamelyike ezt szükségesnek tartja .

3/ állapodjunk meg abban, hogyhh a kért kiadvány nem küldhe
tő meg a kölcsönző szolgálat utján, nemzeti könyvtáraink a kiad
ványokról készült mikrofilmeket ille tv e  fénymásolatokat küldik 
meg. /Vonatkozik ez a kiadványok egészére vagy azoknak egyes 
fe jezete ire , olkkekre stb./

4/ meg kell állapodnunk abban, hogy ez a szabály vonatkozzék 
a régi nyomtatványokra, rltkabecsü könyvekre és a történelmi jelen 
tőeégü levé ltá ri dokumentumokra is .

Könyvtáraink mihamar kicserélik a szóbanforgó Írásbeli meg
állapodásokat. Minél határozottabban megvalósítjuk ezeket, annál 
gyorsabban és szélesebb körben k ifejlőd ik  nemzeti könyvtáraink kö
zött a könyvtárközi kölcsönzőszolgálat és annál gyorsabban kibon
takozik az országaink közti együttműködés is .

I I I .
A népművelési munkára vonatkozó jelentősebb útmutatók cseréje 
/elsősorban a könyvtárügyi, b ib liográ fia i, levé ltá r i, a müvelő- 
désl otthonokkal és klubokkal, az előadó tevékenységével kap
csolatos anyag cseréje./

Meg ke ll állapítanunk, hogy ez a munka nemzeti könyvtára
ink között még meg sem Indult, annak ellenére, hogy egy a más 
kezdeményezés már történt ebben az irányban.

Nemzeti könyvtárunk igazgatósága nevében a következőket 
javaslom:

1/ Nemzeti könyvtáraink mindegyike e lkészíti saját orszá
gára vonatkozóan a fontos és iránymutató anyag b ib liográ fiá 
ját Aagy b ib liográ fia i kartotékját/ és megküldi a Jegyzéket / 
/vagy a kartotékot/ annak a partnernek, akivel a könyvtárközi 
együttműködés során kapcsolatban á ll /a magunk részéről a jegy
zéket az Önök nemzet $ könyvtárainak juttatjuk e l,  Önök pedig 
megküldik az Állami T asz ll Kolarov Könyvtárnak/, Ennek a jegy
zéknek / ille tve  kartotéknak/ az alapján nemzeti könyvtáraink 
megállapítják a gyűjteményeikben mutatkozó hézagokat és tema
tika i tervek segítségével kérni fogják e gyűjtemény teljessé 
té te lé t.

Különös figyelmet ke ll fordítani arra, hogy ez az igen 
fontos anyag te ljes  legyen és különösen hiánytalan legyen azok
nak a szabályzatoknak az anyaga, amelyek a kéziratosztályok, a 
régi nyomtatványok osztálya és a levé ltá ri osztályok funkcióját, 
feladatait és tevékenységét határozzák meg. Ez a kérdéskomplezum 
most igen előtérbe került Bulgáriában e ezért igen hasznos lesz 
szamunkra, ha a szovjet tapasztalatokon kivttl megismerjük az 
Önök Idevonatkozó tapasztalatait is .
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IV.

A tapasztalát- és kádercsere kérdése

Az Állami Veszti Kolarov Könyvtár igazgatósága igen fontod
nak és halaszthatatlannak tekinti ezt a cserét, mert agy v á ll, hogy 
az Ilyen tapasztalatcsere segítségével jobban és gyorsabban fe jleszt
hetjük nemzeti könyvtáraink együttműködésének minden formáját. Már 
a jelen cikk bevezető részében megemlítettem a tapasztalatosere 
formált. /Lásd a vonatkozó rész 4 .pontját./ Meg kell á llap ítani, 
hogy az együttműködésnek ezen a területén könyvtáraink nagyon le 
maradtak és még kevesebbet tettek mint az együttműködés többi há
rom területén.

Minden könyvtárnak arra kell saját országában törekednie,
hogy

1/ a legalkalmasabb és legtapasztaltabb könyvtári dolgozók 
tagjaivá váljanak a népi demokratikus országok közti kulturális 
együttműködés megvalósítását célzó nemzeti albizottságoknak és 
államközi bizottságoknak és a kulturális egyUttmüködésíévl ter
veinek kidolgozására és végrehajtására hivatott bizottságoknak;

2/ könyvtáraink képviselői vegyenek részt azokban a kulturá
l is  delegációkban, amelyek kölcsönösen meglátogatják államainkat 
a nevezetes nemzeti, szláv, csehszlovák, bolgár és nemzetközi ju
bileumok és események,illetve a kiemelkedő politikai és kulturális 
események alkalmával;

3/ könyvtáraink a káderek szakképzettségének emelése érdeké
ben kicseréljék könyvtári és b ib liográ fia i dolgozóikat /beleszá
mítva a le vé ltá r i, paleográfiai éa könyvtártudományi dolgozókat 
is/ és azokat 2, 6, 12 sőt több hónapra alkalmazzák, mégpedig 
úgy, hogy a vendéglátó állam gondoskodik közvetlenül a kiküldött 
dolgozók Illetményeinek és gazdasági ellátásának biztosításáról.

Kérem, hogy a lehetőség szerint addig válaszoljanak nekem, 
amíg i t t  vagyok, és a levél másolatát küldjék meg az Állami 
Vaszll Kolarov Könyvtárnak is-Szófiába.

Felhasználom az alkalmat arra, hogy az Állami Vaszll Kolarov 
Könyvtár és könyvtárügyünk, ille tv e  bibliográfiánk valamennyi 
dolgozója nevében kifejezzem forró testvéri üdvözletemet és sok 
sikert kívánjak a Csehszlovák Népköztársaság könyvtári dolgozói
nak.

Fejlődjék, erősödjék és mélyüljön az ezeréves testvéri bol
gár-csehszlovák viszony, s népeink és az összes többi nép nem
zetközi barátsága a nagy Szovjetunió népeivel, é ljen  a Szovjet
unió, «  béke, a demokrácia és a szocializmus világgyőzelmének 
legySibetetlen támaszai

Creorgi Mihailov Dobrev, 
parlamenti képviselő, a Szófia i Állami Vaszll 

Kolarov Könyvtár igazgatója.
— C ita t e l *  1J56. l.szám. 3 8 —4o.lap .
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ISKOLAI ÉS TANÁRI KÖNYVTÁRAK SZERVEZÉSE CSEHSZLOVÁKIÁBAN

A szocializmus építésének jelen legi szakaszán az uj iskolátör
vény nagy jelentőséget b iztosit az lakolának és az iskolai nevelés
nek Éppen ezért olyan fe ltételeket ke ll teremteni, amelyek támogat
ják és gyorsítják a szocialista Iskola éa a szocialista nevelés meg
valósulását. Nagy segítséget nyújt e tekintetben az, ha az iskolák 
dolgozói és a nevelők mind az elméleti, mind a gyakorlati nevelő mun
kánál tervszerűen felhasználják a pedagógiai irodalmat.

Ilyen vonatkozásban fontos feladat vár az iskolai éa a tanári 
könyvtárakra. Természetesen jó l  meg kell szervezni őket, hogy neve
lő feladataik jó l érvényesüljenek és meglegyen a kellő kapcsolat és 
együttműködés a többi könyvtárral.

A prágai, brnol és bratlslaval állami pedagógiai könyvtárak 
most dolgoznak az iskolai és tanári könyvtárak számára szóló könyv
tártechnikai minimumon. Most nyújtják be megvitatásra e könyvtárak 
szervezeti felépítésére vonatkozó javaslatukat is .

A. A könyvtárak szervezete

1 . Minden óvodában, elemi iskolában, 8 osztályos általános 
iskolában, 11 éves középiskolában, tanítóképző intézetekben és 
valamennyi szakiskolában - az Oktatásügyi Minisztérium felügyele
te alatt - I s k o l a i  k ö n y v t á r  létesül. A könyvtár
nak két része van: az egyik a tanulók könyvtára, a másik a tanárok 
könyvtára. A könyvtárnak az a feladata, hogy egyrészt elősegítse
a tanulók nevelését éa oktatását, másrészt segítséget nyújtson а 
tanári karnak a pedagógiai munka Jó ellátásához.

Az iskolai könyvtár fenntartásával kapcsolatos költségek an
nak az Iskolának a költségvetésében szerepelnek, amely mellett a 
könyvtár létesült.

Az iskolai könyvtár működésének felügyeletét azok a szervek 
látják e l, amelyek az iskola működésének felügyeletére hivatot
tak, együttműködve a járási A erü letl/  tanári könyvtárak könyvtá
rosaival*

2. Minden járásban J á r á s i  t a n á r i  k ö n y v 
t á r  létesül.

A járási tanári könyvtárnak az a feladata, hogy tanáccsal 
és segítséggel hozzájáruljon az iskolai könyvtárak igazgatásához
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és működéséhez és segítse a tanári testületet az Iskolai és lakó- 
lánkivüli munka megfelelő elvégzésében. Ezt a feladatot főleg a , 
szükséges irodalom kölcsönzésével látja el«

A Járási tanári könyvtárt a Járási nemzeti bizottság tartja
fenn.

A Járási tanári könyvtárak felügyeletét a Járási tanfelUgye-, 
lő látja el a kerületi tanári könyvtár könyvtárosának együttmükö- 
déae mellett.

3. Minden kerületben k e r ü l e t i  t a n á r i  
k ö n y v t á r  létesül. A kerületi székhelyeken /városokban/, 
ahol állami pedagógiai könyvtárak működnek, a kerületi tanári 
könyvtár funkcióját ezekre a könyvtárakra lehet ráruházni. A 
kerületi tanári könyvtárnak az a feladata, hogy tanáccsal 1« se
gítséggel hozzájáruljon a Járási tanári könyvtárak és az iskolai 
könyvtárak igazgatásához és működéséhez és segítse a tanári tes
tületet iskolai és lskolánklvüll névelőmunkájának elvégzésében. 
Feladatát főleg szakirodalom segítségével látja el.

A kerületi tahári könyvtár fenntartója a kerületi nemzeti 
bizottság.

A kerületi tanári könyvtár felügyeletét a kerületi tanfel
ügyelők látják el, az illetékes állami tudományos pedagógiai 
könyvtár vezetőjének közreműködésével.

4z iskolai könyvtárak, a Járási tanári köhyvtárek és a ke
rületi tanári könyvtárak szakmai és ideológiai munkájára vonat
kozó irányelveket az Oktatásügyi Minisztérium adja ki a prágai, 
brnol és bratislaval állami pedagógiai könyvtárak közreműködésé
vel.

B. Könyvtárosok

1. Az iskolai könyvtárak, a Járási tanári könyvtárak és a 
kerületi tanári könyvtárak könyvtárosi teendőit rendszerint а 
tanárok látják el, akiknek könyvtári munkáját a szolgálati kö
telezettségek keretében megfelelőképpen szabályozza az illetékes 
tanügyi hatóság. A szükségnek megfelelően esetleg kleegltő munka
erőt lp kaphatnak segítségül.

2. A Járási tanári könyvtárak, illetve a kerületi tanári 
könyvtárak könyvtárosai, amennyiben tanárok, kiegéstltlk peda
gógiai képzettségüket a szakmai könyvtárosi tanfolyamok látoga
tásával. A tanfolyamokat a prágai, brnol és bratislaval állami 
pedagógiai könyvtárak szervezik az érintett könyvtárosok számára.

A Járási tanári könyvtárak és a kerületi tanáil könyvtárak 
könyvtárosai tapasztalataik felhasználásával toktató tanfolyamo
kat rendeznek az iskolai könyvtárak dolgozói számára. Könyvtári 
főiskolai képzettséget a könyvtárosok levelező tanfolyam utján 
syerhetnek a bölosószeti karon tartott könyvtárosazak elvégzésével.



C« A könyvtárak együttműködése

1. Az Iskolai könyvtárak, a járási tanári könyvtárak éa a 
kerületi tanári könyvtárak szoros együttműködést fognak k ife jte -

. ni az állami tudományos könyvtárakkal és a kerület járási, il le tv e  
községi közművelődési könyvtáraival.

2. A prágai, brnol és bratlslavai állami pedagógiai könyvtá
rak központilag gondoskodnak a reájuk bízott könyvtárak igazgatá
sáról és működéséről:

а/ Az állami pedagógiai könyvtárak a kerületi il le tv e  já
rási tanári könyvtárakkal a kapcsolatot ée együttműködést a bi
zalmiak utján tartják fenn. A bizalmiak rendszerint a szóbanforgó 
könyvtárak könyvtárosai.

b/ Az állami pedagógiai könyvtárak le té t i állományt adnak a 
járási, ille tv e  kerületi tanári könyvtáraknak. Ebben megvannak a 
pedagógiai gyakorlat és a levelező szakmai tanfolyamhoz szükséges 
legféntosabb müvek, ille tv e  a kevésbé hozzáférhető irodalom.

с/ Az állami pedagógiai könyvtárak együttműködnek az állami 
munkaerőtartalékok tanintézeteivel és azoknak módszertani kabi
netje ive l, valamint a többi könyvtárral, főleg a pedagógiai prob
lémák területén.

d/ Az állami pedagógiai könyvtárak megismertetik az iskolai 
könyvtárakat, a járási, il le tv e  kerületi tanári könyvtárakat a 
legfrisebb b e lfö ld i, il le tv e  szovjet vagy népi demokratikus pe
dagógiai irodalommal éa instruálják a könyvtárosokat a szóbanfor
gó irodalommal való foglalkozást illetően . Ez a munka bibliográ
fiák segítségével történik.

e/ Az állami pedagógiai könyvtárak segítséget nyújtanak a 
tanári testületnek ahhoz, hogy a tanári szakképzettség uj szer
vezete szerint réaztvegyen az oktatásban.

f/  Az állami pedagógiai könyvtárak segítséget nyújtanak a 
tanároknak az iskolai törvény és a párt ille tv e  a kormány vala
mennyi határozatának végrehajtásánál.

3« Az állami tudományos könyvtárak szervezeti szabályzata 
értelmében a prágai Állami Pedagógiai Komensky Könyvtár Cseh
szlovákia Központi Pedagógiai Tudományos Könyvtára, továbbá 
Komensky életének és munkásságának, a tankönyvek és jegyzetek, 
valamint az ifjúsági irodalom tanulmányozásának központi könyv
tára. Az Iskolai könyvtárakkal való gondoskodás munkáját az 
Állami Ifjúsági Irodalom Suk Könyvtárára bízták, ez utóbbi а 
prágai Állami Pedagógiai Komensky Könyvtár külön osztályát ké
pezi.

A brnoi ille tv e  a bratlslavai Állami Pedagógiai Könyvtá
rak ugyancsak tudományos könyvtárai a pedagógia, a pedagógiai 
b ib liográfia tanulmányozásának és egyúttal módszertani központ
ul i  az iskolai könyvtáraknak, valamint a kerületi il le tv e  Járási 
tanári könyvtáraknak.
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D. A könyvtárak szervezetéi szabályzatai

Az Oktatásügyi Minisztérium egységes szabályzatokat ad ki 
az iskolai ille tv e  járási és kerületi tanári könyvtárak szerve
zetére, igazgatására és munkájára vonatkozóan.

-  Knihovnafc 1955« 6.ez. 102.lap.

Haggerty, Charles E.j

kísérlet a könyvtári szolqáhatások kiterjesztésére

"Azt hiszem, Nagyszerű ötlet volt ez a Könyvtárszolgála
ti Központi" -  Így kiáltott fel egy könyvtárosnó, miközben meg
rakott targoncáját odatolta a kölcsönző-pulthoz. "Olyan, mintha 
egy nagy könyvraktárban volnék, és ott válogatnám.ki a nekem 
való könyveket." -"Képzeld osak el, -  tette hozzá egy másik - 
egy helyen kaphatok, lemezeket, képeket, "vlearnester"-t /táv- 
csőformáju készülék panorámlkus képek nézésére,,Ford./ éppen úgy, 
mint könyveket." Meleg és lelkes szavakkal nyilatkoznak azok 
a könyvtárosok,.akik a mattoonl Könyvtárszolgálati Központot 
/Illinois/ használják.

Ez aSzervisz Központ, melynek működését az Illino is! 
Állami Könyvtár irányítja együttműködésben a Mattoonl Nyilvá
nos Könyvtárral, uj vállalkozás a könyvtárhálózat kibővítése 
terén. Sok éven keresztül az emberek esak postai szolgálat ut
ján, vagy kis alappal működő vándorkönyvtárakon, könyv-autó
buszokon keresztül Jutottak könyvhöz. A Szolgálni1 Központ v i
szont a "nagybani eladás" elve alapján működik. Csak könyvtára
kat szolgál ki. Segítséget nyújt ahhoz, hogy kibővítsék állo
mányukat, súlyt helyez uj szolgálati ágak kifejlesztésére, be
mutatja a könyv mozgatásának uj teohnlkal módszereit, támogat
ja a kooperáoiót, tanácsokat ad a könyvtárosoknak, meftazerve- 
zi a tapasztalatcserét és az egyéb szakmai találkozókat a 
könyvtárosok és a könyvtári tanáosok tagjai között.

A Könyvtárszolgálati Központ ötletét elaő Ízben 1952 
május 2o-án az llllno ls l DeKalbban valósították meg. Az ötlet 
olyan sikeresnek bizonyult,, hogy 1953 folyamán három hasonló
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központ nyílt meg Illinolsban: egy Savannában, egy Bloomington
ban és egy Mattoonban.

A központ tervezésekor először is olyan könyvtárat kellett 
keresni, amely fejlődőképes, nagyforgalmú helyen fekszik, és helyet 
tud biztosítani a szolgálat számára* Más fontos szempont volt még 
a s zá llítá s i lehetőségek kérdése, és, hogy sok könyvtár legyen a 
központ közelében* Mattoontől ötven mérföldes körzetben 23 állami 
könyvtár és hat magánosoktól fenntartott könyvtár működik» Ezek
kel a könyvtárakkal először is az l l l in o is l  Állami Könyvtár egy 
képviselője vette fe l  a kapcsolatot, aki elmagyarázta nekik a Szol
gá la ti Központ célkitűzéseit és előnyeit. Ezt követőleg meghívtuk 
őket a Központ augusztus 23~én és 26-án tartott megnyitójára. Az 
eredmény kielégítő vo lt: a könyvtárak kb. 73 százaléka vette igény
be a Központ juttatásait.

A Szolgálati Központ egy szép földszinti teremben nyert e l
helyezést, hogy könnyebben tudják megközelíteni az "ügyfelek"*
Ha belépünk a Központbe, jó l v ilá g íto tt szobát találunk, amely 
nyugodt pasztell színű fa la iva l fogad bennünket, fehér beépített 
polookkal éa elütő színű linoleum padlóval. Szembetűnő helyeken 
könyvklállitások vannak egy-egy tárgykör irodalmának népszerűsí
tésére* Más kiállítások a közönség egyes csoportjainak nyújtandó 
szolgálatot és a speciális alkalmakra szóló /pl* vakációra ajánl 
ható/ irodalmat szemléltetik. Az egyes részlegek feliratokkal 
vannak ellátva, ezek csoportokra osztják az anyagot az olvasok 
képzettsége és korcsoportok szerint. Ezenkívül - főleg a lo-Í4 évesek 
valamint a serdülőkori gyermekek polcain az olvasók érdeklődése 
szerint van csoportosítva az anyag. Ez az elrendezés kétfajta 
célt szolgál: 1 . seg íti a könyvtárost abban, hogy gyorsan és 
könnyen tudja kiválasztani a könyveket, 2. az i t t  megforduló 
könyvtárosoknak bemutat egy olyan elhelyezési módot, amely sok 
laikus olvasó számára rokonszenvesebb, mint a hagyományos tizedes 
rendszer* Híres festmények szép reprodukciói függnek a polcok 
fe le t t ,  és.ez szint és hangulatot ad a helyiségnek. Ez a minden 
hivatalos formaságtól mentes, nyugalmas és vonzó környezet kész
te t i  a könyvtárosokat arra, hogy szívesen jöjjenek e l, s hogy 
kedvvel időzzenek és böngésszenek i t t  a könyvek között*

Többnyire a Központi Szolgálattól kikölcsönzött könyvekkel 
egészítik ki a helyi könyvállományt, vagyis a törzsállományhoz 
uj müveket kölcsönöznek, hogy eleget tudjanak tenni az egyre 
növekvő igényeknek és hogy fe lfr is s ítsék  az állományt olyan te
rületeken, ahol az anyag elégr.' h i . '  yos. Néhány könyvtár kísér
le t i  célokra kölcsönöz. Meg akarnak győződni közönségük érdeklő
dési terü lete irő l, mielőtt egy tárgykör gyűjtéséhez kezdenének, 
mások eddig még ol два látott körzetekre akarják kiterjeszteni a 
könyvtári szolgálatot. Sok könyvtár olyan speciális jellegű 
könyveket kár kölcsön, amelyekre csak kevés jelentkező van, s 
Így e véte l nem volna kifizetődő.

A Könyvtárszolpálati Központ nyolc-tizezernyi , változó 
összetételű könyvgiájveménnyel dolgozik, amely úgy van össze-
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á llítv a , bogy a különböző korú, képzettségű ée érdeklődésű ol
vasókat kielégíthesse.} Az olyan könyvek, melyek néhány hónapra 
belül nem cserélnek gazdát, Visszakerülnek Springfleld-be, az 
I l l in o is ! Állami Könyvtárba, és uj müveket válogatnak ki a helyük 
r»o A havonta beérkező uj könyvek megfelelő anyagot biztositan^k 
a bő választékhoz* A letétek meg nem határozott Időtartamra e z ó l -  
nak* Olyan különleges kérdések könyvei, melyeket a Központ nem 
tud k ielégíten i, posta utján Sprlngfleidből kerülnek közvetlenül 
a résztvevő könyvtárakhoz*

Annak ellenére, hogy a forgalomban levő anyag fő részét a 
könyvek képezik, az "ügyfelek" még más könyvtári anyagot ia talál 
hatnak különböző érdeklődési körüknek és igényüknek megfelelően* 
Válogathatnak a gyermekek számára készült hangfelvételek gyűjte
ményéből, vagy a felnőtteknek szélé igen gazdag klasszikus, fé l-  
klasszikus, dokumentum- és irodalmi hangfelvételek anyaga között* 
Festmények reprodukciói, viewmaster-ek /sztereoszkép/ és hozzá
való tekercsek szintén szerepelnek a kölcsönözhető anyagban* Még 
a kiállításokat is ki lehet kölcsönözni* így a helyi könyvtárak- 
á lta l nyújtott szolgáltatások köre kitágul, és az olvasók olyan 
rétegeihez is eljutó amelyeket régebbe» a tradicionális eszközök
kel nem tudtak elérni.

A Szolgálati Központ nem kölcsönöz filmeket, de arra buzdít
ja a helyi könyvtárakat, hogy vegyék igénybe azt a film szerviezt, 
melyet az I l l in o is !  Állami Könyvtár tart fenn az I l l in o is i  Egye
tem Audiovizuális Segédeszközök Szolgálatával együttműködésben*
Ez a szolgálat több ezer oktató filmet tesz elérhetővé'teljesen 
ingyen, csak a visszaküldési postaköltséget kell megfizetni. Út
mutatást ad ez a Szervisz az anyag helyi felhasználására, a f i l 
mek kiválasztására és f  11т->-рговгатсь.х'& és ezzel kapcsolatos teen
dőkre vonatkozólag is.

Az anyagot a résztvevő könyvtárak .szállítják e l. A Szolgá
la t i Központ fogóval e llá to tt vászontáskákat bocsájt rendelkezés
re., melyeknek mindegyikébe kb* 3o-5o könyv fér be* A lemezek ré
szére különleges tartók kaphatók.

Bármely időpontban rendelkezésre á l l  egy tapasztalt ezafc- 
könyvtáros, aki tanácsokat ad a könyvek kiválasztására és bár
mely könyvtári munkára vonatkozólag. A tanácsadó csak kevés eset
ben tudja a könyvtárakat többször meglátogatni, mint évente egy
szer, de a Szolgálati Központon keresztül akár minden hónapban 
tudnak vele tanácskozni, ha szükségesnek találják. Gyakran 
nek megállapodást a helyi könyvtárak személyes látogatásokra vo- 
iatäozolag.

A Szolgálati Központot használó könyvtárak között a Központ 
szervezi a fölöspéldányesere mozgalmat. A cserére fe lk ínált 
könyveknek épeknek és lehetőleg fr iss  keletüeknek keli iennlök* 
Mindé, könyvtáros lerakhatja cserére szánt fölöspéldányait a 
csere-polcra és kiválaszthat bármely müvet, ami neki megfelel.



Az olyan fSlöspéldányanyagot, melyre nincsen szükség a körzet
ben, elküldik egyéb intézményeknek» Hogy egy példát említsek, 
az egyik kollégiumi könyvtár sok folyóiratkötetet kapott, a ezek
kel egészítette ki hiányos évfolyamait» Börtönkönyvtárak szintes 
sok gyűjteményt kaptak uj kiadása könyvekből.

A könyvtárosok részére, valamint a fenntartó hatóságok ré
szére gyakran rendezünk tapasztalatcaere-összeJöveteleket. Ennek 
az oktatói tevékenységnek az a cé lja , hogy a könyvtárosok Jobban 
megismerjék a könyvtári eljárásokat, hogy a résztvevők megvitat
hassák helyi problémáikat és végül, hogy mindehkit tájékoztasson a íccny 
cl szakterületen elért legújabb eredményekről» Mind a könyvtáro
sok, mind a fenntartók elragadtatással nyilatkoztak ezekről az 
összejövetelekről. I t t  u .l» találkozhatnak a körzetből mindazok
kal, akik érdekeltek a könyvtári munkában, és felhívják fig y e l
müket mindazokra a lehetőségekre, amelyek az olvasóközönség jobb 
kiszolgálására kínálkoznak.

Az eddig e lért eredmények nagyon biztatóak* A szolgálatban 
résztvevő könyvtárak forgalma megnöveksdstt. Az egyik könyvtá
ros arról számolt be, hogy a kölcsönzések száma ötven százalék
kal növekedett» De ez csak az egyik eredmény* A Központ ösztön
ző hatásának köszönhető, hogy sok könyvtáros újból dekorálta épü
le té t , könnyebben elérhetővé tette állományát, felemelte a szol
gálati időt, hirdetések utján népszerűsíti könyvtári szolgálatát, 
könyvállományát elevenebbé teszi ezá lta l, hogy a felesleges anya
got "kigyomlálja'7 belőle, uj beszerzéseinek a számát emeli éa 
a Központtól is  kölcsönöz» Es most slsőlzben kölcsönöznek egyes 
könyvtáraink - a kölcsönzők nagy őrömére - filmeket és különböző 
audiovizuális segédeszközöket.

- Library Journal. 78.évf. 1955» 6.ez. 624-é£6olap.



Fröhlich, Hertas

A VAKOK NÉMET KÖZPONTI KÖNYVTÁRÁNAK MUNKÁJÁRÓL

1954 április 23“án a Vakok Német Központi Könyvtára felavat
hatta uj otthonát, a Louis Braille Házat a Gustav Adolf utcában.
A szép épület, melyet államunk emelt, sok járókelő figyelmét von
ta magára, de legtöbben nem tudják elképzelni, mit értünk vakok 
könyvtára a latt. A »vakok könyvtára” azt fe lté te le z i,  hogy a va
kok olvasni tudnak. S valóban, a mutatJóujj tapintó képessége n&d- 
Ja a lehetőséget a vaknak ia , hogy az emelt pont-irást, melyet a 
francia Louis Braille ta lá lt f e l ,  folyékonyan olvassa. Ennek az 
Írásnak alap formáját hat /három párban egymáaközt álló/ pont ké
pezi, mely hatvanhárom variánst tesz lehetővé. Minden nyelvet ki 
lehet vele fe je zn i... Louis Braille azonban nemcsak a beszéd le 
írásával ajándékozta meg a vakokat, k ife jleszte tt ebből egy kotta- 
irásl rendszert is . . .

A Vakok Német Központi Könyvtára /Deutsche Zeutralbüoherei 
für Blinde, DZB./ az egyetlen nagy vakok intézete Németország
ban, amely azt a feladatot is maga elé tűzte, hogy a szocialista 
irodalmat pont-nyomtatásban elkészítse, terjessze és propagálja. 
Miután a régi DZB 1943-ban és 1945-ben rombadőlt, 1946 óta nagy
szabásúén újjáépült. A kölcsönzést 1802 kötettel nyitották meg 
1946 április 26-án. Az állomány most kétezer elmet fog la l magá
ban, 8600 kötettel, amelyhez a zenei osztály Járul /ez 4600 cím
mel, 7000 kötetnyi állománnyal rendelkezik/. A vakoknak való 
könyvek azonban Igen nagy te rJedelmüek.•«

Ahhoz, hogy a könyvtárat a kölcsönzési forgalom számára szük
séges irodalommal elláthassák, bőséges méretekben van szükség a 
könyvek készítésére is.-Ez a munka saját termelés, e ház többi 
helyiségében folyik és magában fog la lja  a nyomdát a betűszedővel, 
a könyvkötészetet, az úgynevezett kézírásos e lőá llítá s t, a kotta- 
készítést és a korrektúra osztályt. Végül a kiadót is a házban 
helyezték e l,

A könyvtár feladata hasonló a többi általános nyilvános 
könyvtár feladatához. Abból á l l ,  hogy az olvasót közelhozza a 
könyvhöz, művelje őt, tanítsa és egyben szórakoztassa. Sok vak 
olvasó tett már tanúságot levelében arról, hogy számára egyet
len szellemi táplálék a könyv éa ezért Boldog, hogy a vakok könyv
tárát igénybeveheti. A könyvtárral való kapcsolatuk kifejeződik 
jabban is , hogy bírálnak, figyelmeztetnek elnézett nyomdai hibák
ra, és a legkülönbözőbb Javításokat indítványozzák. A vak igény- 

-ítft.lc íg»£ /jrsnros, Msalmas kapcsolatuk van azokkal az em-
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berekkel, akik könyvekkel lá t já k  e l  okét. íg y  semmiképp&n sem 
r itkaság , hogy a megrendelő levelekben /leggyakrabban távkölcsön
ző forgalom á l l  fenn, mégpedig közvetlenül az o lvasóval /hivatá
sukkal kapcsolatos nehézségeket említenek és tanácsot kérnek, Д 
DZB könyvtárosainak különös fe la d a ta ,  hogy a későn megvakultaknak 
kedvet csináljanak a vak Írás  megtanulásához, vezessék őket az o l 
vasás technikájában, és az Irodalom helyes Irány ításáva l állandóan 
gondoskodjanak a r r ó l ,  hogy a vak olvasó továb b fe j lőd jék ,

A kikölcsönzésnél különös t e k in t e t t e l  k e l l  lenni arx^ hogy 
a r ö v id í t e t t  Í rá s t  vagy csak a t e l j e s  Írá s t  tudják-e. Agg vakok 
és olyanok, akiknek rossz a tapintóérzékük, valamint t í z  éven 
a lu l i  gyermekek csak t e l j e s  Írá s t  tudnak o lvasn i, A r ö v id í t e t t  
Írás s z ó je lek k e l ,  szótag és hangrövld itésekkel harmadára csökken, 
gyorsabban olvasható, anyagot ta k a r ít  m eg,..

Kétszer hetenként van kölcsönzés a könyvtárban a l ip c s e i  
vakok számára. Van még sok igénybevevő, aki te le fonon  állapodik 
meg a könyvtárral abban, hogy mit kíván o lvasn i. A könyvekért 
az I lyen  olvasók érte  küldenek vagy postán k é zb e s it te t lk .  Vakok 
Írásos küldeményei 7 kg - lg  portómentesek. Ez nagyon Megkönnyíti 
a távkölcsönző forgalm at, mely az összkölcsönzésnek 9 o Jt-át t e 
s z i  k i .  Nyugat-Németország ebben körü lbelü l egy heted részben ré
szesü l, a k ü l fö ld i  Irodalomban egy t izedrészben , zenemüvekben egy 
ötödrészben. A Német Demokratikus Köztársaságon k ívü l lévő  olvasók 
többnyire társadalomtudományi és haladó szép Irodalmi müvek miatt 
használják a l ip c s e i  Központi Könyvtárat, melyek az 6  országuk 
vakkőnyvtáralban nincsenek meg. A kölcsönzési határidő átlagosan 
négy hét, azonban tankönyveknél,.zenemüveknél, pontábécéknél há
rom hónapot tesz k i .  Kérésre engedélyezik a kölcsönzési határidő 
meghosszabbítását is ^ D e  gyakran k e l l  e lő je g y z é s s e l  do lgozn i, mi
v e l  a müvek csak egy példányban állanak rendelkezésre. Mindazon
á l t a l  gyakran lehetséges, hogy egy müvet ugyanazon időben több 
használó olvasson,mert igen sok munka többkötetes. A szakterü le
tek állományának százalékszerü ö sszeá l l í tá sa  a DZB-ben hasonló, 
mint az á lta lános nyilvános könyvtárakban. Természetesen elma
rad valamennyi képes munka, úgyszintén a technikai könyvek és 
á ltalában sok ábráju könyvek csak k o r lá tozo tt  mértékben hasz
nálhatok, A társadalomtudományi könyvek m e l le t t ,  melyeket gyak
ran kérnek /érdekes és örvendetes a vakok élénk érdeklődése tan
folyamok, Iskolák irán t/ , regények' és e lbeszé lések , kalandos 
könyvek, kutatásokról va ló  tudósítások, történelem és nyelvek, 
valamint népszerű orvosi könyvek ta lá lnak nagy é rdek lődésre .. .

■* Der B ib lio thekar, 1955» 8 .s z .  488-489.1.
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Kerimullln, A. :

A BIBLIOGRÁFIAI ISMERTEK NÉPSZERŰSÍTÉSE EGYETEMI HALLGATÓK
KÖZÖTT

/А Hsául Állami Uljanov-Lenih Egyetem LobacsevszklJ Központi
Könyvtárának*tapasztalatai./

A könyvtárunkban folyó munka tapasztalatai azt mutatják, 
bogy sok egyetemi hallgató nem tudja használni a katalógusokat 
és nem la gyanítja, hogy a nemzetközi könyvtári kölcsönzés ut
ján könyvekhez juthat, a nlnca tisztában azzal aem, hogy milyen 
b ib liográfia i anyag és milyen tájékoztat^ kiadványok állnak a 
könyvtárban rendelkezésére. Nem Ismeri ki magát a b ib liográfia 
felhasználásában, nem tudja a nyomdatermék leírásának legelemibb 
szabályait aem, nemcsak sok egyetemi hallgató, hanem számtalan 
fia ta l tudományos dolgozó sem.

Naponta előfordul, hogy a könyvtárosoknak meg ke ll magyaráz
atok az egyetemi hallgatóknak, hogyan töltsék kl a könyvkér? la
pot, milyen számokat kell lemásolniok a katalóguscéduláról, a 
hogy milyen katalógusokban találhatják meg a szükséges könyvet.
A könyvtárban folyó munka tapasztalatai azt mutatják, hogy a bib
liog rá fia i Ismeretek népszerUsitése az egyetemi hallgatók között 
fe ltétlenü l szükséges. Könyvtárunk a legkülönfélébb eszközöket 
felhasználja arra, hogy megtanítsa az egyetemi hallgatókat a mun
kájukhoz szükséges irodalom önálló kikeresésére, a könyvtári ka
talógusok, b ib liográ fia i kartotékok, bibliográfiák és segédköny
vek használatára, valamint arra is , hogyan kell a felhasznált 
Irodalom adatait összeállítani és a könyvkér? lapot kitölten i*

A könyvtári és b ib liográ fia i ismeretek népszerűsítésének 
egyik válfaja a könyvtárlátogatások megszervezése. Az ilyen lá
togatásokat a tanév elején szervezik meg az elsőéves egyetemi 
hallgatók részére. Beszélgetért folytatnak az elsőéves hallgatók
kal a könyvtár szerepéről a szakemberek kiképzésében, valamint 
arról Is , milyen könyvanyag és katalógusok állnak a könyvtárban 
rendelkezésre, és megmagyarázzák a könyvtár használatának szabá
lya it. A könyvtárlátogatás során az egyetemi hallgatókat megis
mertetik a raktárakkal, a katalógusokkal, a kölcsönzés módjával, 
az olvasótermekkel és a tudományos-bibliográfiai osztály működé
sével.

De felsőbb évfolyamok hallgatói, valamint a f ia ta l tudományos
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dolgozók részére Is rendeznek könyvtárlátogatásokat. Sok olvasócso- 
portot érdekel a ritka könyvek és kéziratok osztályának munkája, va
lamint a tudományos-bibliográfiai osztály működése is . Az olvasók 
igen érdeklődnek az állomány gyarapításának kérdései iránt is , valamint 
iránt,hogy miijenek a könyvcsere lehetőségei a Szovjetunió és a külföl
di államok tudományos kutatóintézetei között. A kérdések között szere
pel az is , lehetséges-e ritka kiadványokró^amikrofilmek beszerzése, 
hogyan történik a b ib liográ fia i tájékoztatók összeállítása, stb. A 
könyvtár az 1954<>évben 39 könyvtárlátogatást szervezett, ezeken 743-au 
vettek részt, köztük egyetemünk 470 hallgatója és tudományos munkatár
sa.

•

Az uj tanév kezdetén a könyvtár kiállításokat rendez a következő 
tárgykörökkel kapcsolatban: "Hogyan ke ll könyvet Írn i?", "A bibliográ
fia  segíti az egyetemi hallgató munkáját", "Hogyan használjuk a kata
lógust?". A könyvkiállitásokon â tanév folyamán részletesen bemutat
juk a b ib liográ fia i segédeszközöket s tájékoztató kiadványokat is , 
amelyeket a könyvtár időközben beszerzett. A könyvtár tudományos-bib
liog rá fia i osztályán megszervezzük az uj b ib liográfia i anyag külön k i
á llításá t, köztük a Tudományos Tájékoztató Intézet referáló fo lyó ira
ta it ,  valamint a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Központi Könyv
tárába beérkezett uj müvek jegyzékét is .

A könyvtár az egyetem sokszorosított lapját is felhasználja a 
b ib liográ fia i ismeretek népszerűsítésére, amennyiben közli benne az 
uj könyvekre vonatkozó adatokat és tájékoztatást ad az olvasóknak 
például a következő témákkal kapcsolatban: "A b ibliográfia seg íti az 
egyetemi hallgató munkáját!", "Hogyan kell összeállítani a disszertá
ciók irodalmának Jegyzékét", "A nemzetközi könyvtári kölcsönzés rend
szere", "A Központi Könyvtár I 50 éve", stb.

A már említett előadásokon és könyvtárlátogatásokon kivül a 
könyvtár megszervezi a hallgatók továbbképzését is a b ib liográ fia i 
munka módszereinek területén és megrendezi a bibliográfiák és segéd
könyvek bemutatóját is . Az 1934/35* tanévben lo alkalommal foglalkoz
tunk a hallgatókkal, a következő témákról szóló előadásokon: "A bib
liográ fia  tudományos módszerei", "A bib liográfia seg íti az egyetemi 
hallgatók munkáját". Ezeken az,előadásokon több, mint 200 felsőbb év
folyamú hallgató vett részt. A történelem-szakos hallgatók részére 
megrendeztük "Az ókor b ib liográfiá ja" cimü, a geológiai hallgatók ré
szére a "B ib liográfia i tájékoztató a,geológia irodalmához" cimü és a 
fiz ik a i tanszék hallgatói részére a "B ib liográfia i tájékoztató a f i 
zika irodalmához" cimü szemléket.

* Az egyetemi'hallgatókkal való foglalkozás szerves részét kell,' 
hogy képezze az egyetemi könyvtár munkájának és a b ib liográ fia i is 
meretek népszerűsítése érdekében fe l  k e ll használni minden lehető 
eszközt.

Megemlítettük fentebb, hogy az egyetemi hallgatók, de a fia ta l 
tudományos dolgozók nagy része is , nagyon hiányos b ib liográ fia i is 
merettel rendelkezik. Példákért nem szükséges messzire mennünk. Könyv
tárunkban találhatók a kazánl egyetemen megvédett disszertációk. Ele-



gendő, ha e disszertációk jegyzeteivel csupán futólag megismerke
dünk és megállapíthatjuk, hogy nagyon sok dlsszertáló még a legele
mibb b ib liográ fia i Ismeretekkel sem rendelkezik.

A Lobacsevszklj Központi Könyvtár előadást tartott a disszertá- 
16 hallgatók részére: "A b ib liográfia i módszerek alkalmazása à disszer- 
táoióhoz szükséges irodalom felkutatásában és a felhasznált irodalom 
jegyzékének összeállításában" cinen. Az előadásra Kazán város egyetemei 
nek összes dlsszertáló hallgatóját meghívtuk. Körülbelül 50-en jöttek 
e l. A megjelentekkel ismertettük a bibliográfia lényegét, a bibliográ
fia  jelentőségét a tudományos munka folyamán, a b ib liográfia felhaszná
lásának különféle módjait ás eszközeit, a nyomdatermékek leírásának 
szabályait, valamint a felhasznált irodalom feljegyzésének módszertani 
szabályait.

A megjelentek az előadást a legnagyobb figyelemmel hallgatták és 
sok kérdést tettek fe l  az előadónak. A könyvtár ezt követőleg is szá
mos előadást szervezett a b ib liográfia különböző kérdéseinek ismerte
tésére.

Nagy jelentősége van különféle nyomtatott segédkönyvek kibocsátá
sának, mivel ezek segítségére vannak az olvasóknak a könyvtár haszná
latában. Ezért adta közre a könyvtár 194o-ben "Útmutató a k a ta ló g u s o k 
hoz" clmü segédkönyvét, amely azonban már régen elfogyott. Ezidősze- 
rlnt ez az Útmutató már különben le elavultnak tekinthető, mert meg
jelenése óta a könyvtárban számos uj katalógus készült, amelyek ebben 
a kiadványban nem szerepelnek. 1955-ben előkészítettük az "Utasítás az 
olvasónak" clmü segédlet kiadását.

A könyvtári munka ismertetésének e különféle vá lfa ja i mind ered
ménnyel jártak, amennyiben számos egyetemi hallgató érdeklődését kel
tették fe l  a bibliográfia iránt és sokakat tanítottak meg a katalógu
sok és bibliográfiák használatára.

Teljesen nyilvánvaló azonban, hogy a könyvtár saját erejéből 
nem képes e llá tn i az összes olvasók megfelelő b ib liográ fia i előkészí
tését, 111. tájékoztatását. A könyvtár á lta l megszervezett előadások 
könyvtárlátogatások és szemlék, vagyis a könyvtári és b ib liográ fia i * 
ismeretek népszerűsítésének különféle módjai az egyetemi hallgatók és 
a tudományos dolgozók nagy részét nem érintik.

Egyetemünkön 4o tanszék működik, Így ha meg akarjuk ismertetni 
az összes hallgatókat, akár csupán az őket érdeklő szakbibliográfiák
kal, legalább 4o előadást kell megszerveznünk.

Fentiekből természetszerűleg következik, hogy a rendszeres elő
adásokat az egyes tanszékeken szakmai tanfolyamok formájában ke ll 
megtartani, esetleg külön szemináriumokon - vagy a fennálló viszonyok
tó l függően más és más formában - ke ll a hallgatókat a b ib liográ fia i 
ismeretekre oktatni. Véleményünk szerint kizárólag az ilyen tanfolya
mok rendszeres megrendezése, megszervezése biztosíthatja az egyetemi 
hallgatók könyvtári és b ib liográfia i jártasságát.

Bibliotekar*, 1956. 2.sz. 4o-41.1ap.



Aschmann, Bernhard:

KÖNYVTÁRI KÖNYTEK FÜZÉSMENTES KÖTÉSE

Sokat Írtak már a ragasztással való kötési eljárásról. A szak- 
társak véleménye azonban Igen eltérő vo lt. Én abból a szempontból 
szenteltem különös érdeklődést ennék az eljárásnak, hogy lehet-e e 
könyvtári köteteknél Is alkalmazni?

I

Milyen könyvek voltak azok, melyeket a könyvtáraktól bekötésre 
kaptam? Nagyrészt ifjúsági könyvek, melyek valóban a legerősebb 
igénybevételnek vannak kitéve, és felnőtt könyvtárakból való könyvsk, 
melyeket részben kétezer, sőt már háromszor átkötöttek. Ezeknél a 
példányoknál szállal való fűzés nem is jöhet szóba, mert a szétesett 
lapok papírcsíkokkal való összeragasztáea mértéktelen megvastagodást 
eredményezne a háton. Ezért alkalmaztam a ragasztással való kötési 
eljárást és az ilyen könyveket megmentettem a kölcsönzés számára. Azt, 
hogy a ragasztásos kötési eljárás könyvtári könyveknél fe lér-e a ss-ilai 
való fűzéssel, a jövő fogja bebizonyítani.

Mármost szeljünk ennek az uj technikának mesterségbeli módjáról. 
Miután kivettük a könyvtömböt a fedélből, igen gondosan k ijavítjuk, 
vagyis minden szakadást, egyéb sérülést eltüntetünk. A kijavítás után 
a könyv-hátat addig k e ll levágni, amíg valamennyi lap külön válik és 
a szál-füzésből semmi sem látszik, Előzékként kettős lapot használunk, 
ezt e lő l és hátul még az egyenesre vágás előtt a könyvhöz illesztjük . 
Azután a könyvet a levágott háttal fö lfe lé  - körülbelül a könyvtömb 
közepéig - beleszorltjuk a présbe. Hogy a speciális ragasztóanyag 
/Ligament OBI./ minden egyes lap közé behatolhasson, a tömböt a prés 
lekerekített szélein át előre és hátra hajlítjuk, hogy Így fe lla zu l
va annyi ragasztóanyagot vehessen fe l az egysa lapok közé» mJ nt ami
lyen a lapok vastagsága. Ezután fe lá llít ju k , még egyszer bekenjük: 
ragasztó anyaggal és azután hálószövettel oly mértékben raga?*» ,|uk 
át, hogy a szövet körülbelül 2 cm-rel átnyúljon az előzéken*. Aztán 
a hátat mégegyszer jó l átkenjük, hogy a hálószövet zárt fe lü letté 
alakuljon. A következő munkamenet a k ivétel, szögeilőbe való helye
zés száradás végett. Az ezután következő munka ugyanaz, mint a kéz
ze l fűzött könyvtömböknél.

Ezt a technikát 1953 nyara óta alkalmazom és még semmi k ifogást 
nem jegyeztem fe l .  Körülbelül húsz kölcsönzés után sem tudtak ssnual 
hátrányosat megállapítani. Meg akarom azonban jegyezni, hogy a sz i vó-  
papir jobbnak bizonyult, mert ennél a ragasztó jobban behatol, mint 
a Jól enyvezett vagy műnyomó papirosnál...

= Der Bibliothekar, 1 9 5 5 .  1 2 .  s z .



Tate, V. D. % *

A MIKROMÁSOLATOK. ÉS A BESZERZÉSI TERV

Ha a gyarapítással megbízott könyvtáros valamiképpen e l tud
ná érni, hogy könyvtárában minden könyv és dokumentum meglegyen, 
amit az olvasó kereshet, de ne legyen semmi felesleges, élete nyu
galmasan és örömteljesen telne. Csakhogy túl sok a könyv éa az 
egyéb Írásos dokumentum, s tú l kevés a pénz, nines elég hely, 
emellett a személyzet sem kelló számú. S a feladatok - ahelyett, 
hogy megoldódnának - inkább folyton nÓnek arányaikban is , bonyo
lultságukban is . Szinte paradoxonként hangzik, hogy a meglévó 
könyvtárak bővülésével és uj könyvtárak létesítésével párhuzamosan 
növekszik a kutatási alap-anyag megszerzése iránt megnyilvánuló 
kívánalmak áradata is . A különböző mikrotechnikai eljárások ezen 
a téren mind nagyobb és nagyobb felelősséget ébresztve lépnek elő
térbe, de alkalmazásuk eddig inkább ötletszerűen, mint előrolátó 
tervszerűséggel történt. Ennek sürgősen véget kell vetni*

Mikor a könyvtárügy borizœtjan az 192o-as évek végén először 
tűnt fe l  a legelső mikrofényképezesi eljárás, mellyel dokumentu
mokat lehetett másolni és sokszorosítani, ezt az eseményt sokan 
mint az Ígéret csillagát üdvözölték, mások viszont olyan szem
fényvesztést véltek benne látn i, amelytől inkább óvakodni, vagy 
legalább is tartózkodni ajánlatos. A mikromásolás fejlődésének 
vonala nem volt sem egyenesnek, sem zökkenőmentesnek mondható: 
hibák, balfogások, helytelen alkalmazások, eredménytelen kísér
letek és ellentmondások tarkítják* Eljárások, melyeknek felada
ta az együttműködés vagy a kölosönös kiegészítés le tt  volna, sok 
esetben versengő tényezőkként léptek fe l ,  miáltal az érdekelteket 
szemben álló táborokra szakították szét* S azok - együttműködés 
helyett - a legélesebb szóharcba keveredtek a helyzet áulypont- 
jának helyes felismerése nélkül. Merész úttörők eredményei, a 
könyvtárosok, az olvasók, a technikusok és talán legfőképpen a 
kereskedelmi érdekeltségek k ísérlete i és gyakorlati tapasztalatai 
végül mégis - biztosan és állandó je llegge l - a könyvtárosi te
vékenység színképébe iktatták be ezket a technikai eredményeket.
Ma már nélkülök beszerzési terv nem Is lehet egészséges. V.

V. D. Tate Massaohusettsben a Műszaki Főiskola könyvtárának
igazgatója*
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A mlkromásolatok a gyártmányok fiz ik a i természete ée alakja 
szerint két csoportba sorolhaték. Két nagy alosztályuk a "mikro- 
transparensek": szövegek, átlátszó alapanyagon, melyek átvilágítás 
utján olvashatók éa az átlátszatlan mlkromásolatok: szövegreproduk 
ciők át nem látszó alapanyagon /rendszerint papiroson/, melyek csac 
visszavert, reflek tá lt fénynél olvashatók. A "mikrotransparensek" 
további három alosoportra oszthatók.

1 . Hlkrotekercss 16 vagy 35 mm szélességű felcsavarható film 
szalag, melynek hosszúsága a 3o métert is meghaladhatja.

2. Ulkrolap: megfelelő méretű sikfllm , melyen a szöveget tar
talmazó képek több sorban kapnak helyet.

3* Mlkrofilm-cslk: rövid filmdgrab 3o cm hosszúságban vagy 
annál is kisebb méretben. Vagy osikokként használják és 
tárolják, vagy különféle nagyságú és anyagú kártyákra erő
s ítik  te ljes  hosszukban, esetleg egyes képkockákként.

Az átlátszatlan mlkromásolatok fényképészeti vagy nyomdai e l
járással készülnek. Az egyes válfajok a következőki

1 . Mlkrokártya; 7»5 x 12,5 cm nagyságú kártya szöveget ta rta l
mazó képsorokkal.

2. Mlkroszalag és mlkropapircslk: hosszú és keskeny enyveshá- 
tu papírszalagra készített képek. A szalagok gyakran 3o m 
hosszúságú tekercset is kiadnak, ezeket később megfelelő 
hosszban elvágva 7 t5 i  12,5 cm nagyságú vagy ennél nagyobb 
kártyákra ragasztják fe l .  3

3. Mikronyomat: kb. 2o z 25 cm nagyságú papírlap, mely sorok
ba rendezve,gyakran 2oo-3oo képet is tartalmaz.

Némely átlátszatlan mikromásolat sokszorosítása tehát nem 
fényképészeti uton0 hanem nyomtatással készül. Jelenleg egyedüli 
e lő á llító  a "Readez Mlkroprlnt Corporation", amely egy 15 x 22,5 cm 
nagyságú papírlap mindegyik oldalára száz oldalt képes nyomtatni.

A mikrotechnlkáknak és különböző eljárásaikra к a könyvtárak
ban való Jellegzetes használatát van hivatva megkönnyíteni a köz
lemény végén található táblását /ld. 4J,.ap./.A mlkroeljárás fent 
említett két csoportja a legfelső sorban /fejszövegben/ található, 
ugyanakkor a baloldalon /oldalszövegben/ négy fé le  tevékenységet 
tüntetünk fe l ,  minden esetben alcsoportokkal a kategóriák nem 
zárják ki kölcsönösen egymást. "Egyetlen másolat szükséges" azt 
je len ti, hogy egyszeri különleges igény k ielégítéséről van szó.
A többrendbeli másolat vagÿ ter^munka már olyan együttműködési 
szándékot jelent, melynél a könyvtárak egész csoportja hajlandó 
valamely különleges munka költségét egymás között felosztva vá lla l
ni, egy-egy kópia megszerzése ellenében. A negativ sorozatok ren
desen a könyvtárakban vagy más központban fo lytatott mimika ere&ná« 
nyel, s szükség esetén a további másolatok k é s z í t é s é n e k  í o r r á v á  - 
szolgálnak."pjibiiicáció'vagy "repubIlkádé'* az olya:! k i a d á s  k é s z í 
tését je len ti, melynek..rendeltetése az, hogy a te ljes  müveket vagy 
értékesebb anyag nagyobb egységeit tegye hozzáférhetővé olyan módon
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ahogyan a könyvkiadó készít e l egy kiadást a nagy nyilvánosság szá
mára*

Az e g y s z e r i ,  r e n  d e l  é s  r e  k é s z ü l ő  
m á s o l á s o k  három alsim alatt tekinthetők át. A gyors má
solás - pl* hírlapi cikkek másolása - rendesen egyéni szükséglet- 
re készül. A kéziratok és levé ltá ri anyag másolása egyéni szükség
le te t is k ielégíthet, de része lehet egy a könyvtár forrásmunkái
nak szaporítását célzó tervnek is . Ugyanígy az egész könyvek má
solása is kielégíthet akár egyéni, akár könyvtári igényeket, s 
gyakran a könyvtárközi kölcsönzések pótlását célozza. Az "egysze
r i"  másolat célja  rendszerint közvetlen, azonnali szükséglet k i
elégítése. Az a nagyobb program, amely nem különleges kívánalmak 
azonnali kielégítését tűzi ki célul, már a "másolási terv" ismér
vét meríti k i, kivéve, ha ilyen esetekben egyetlen könyvtár maga 
szervezheti, finanszírozhatja és k ivite lezheti programját. Sok 
könyvtárnak, levéltárnak és hasonló intézménynek van ma már meg 
a lehetősége arra, hogy mikromásólatokát rendelhessen.

De ha a másolatok n a g y o b b  s z á m b a n  szüksé
gesek, a vonatkozó tervek rendszerint kooperativ tevékenységet 
tesznek szükségessé. Így elhatározhatja a könyvtárak egy csoport
ja , hogy egyesíti anyagi erejét és finanszírozza egy bizonyos 
anyag sokszorosítását. Ennek fejében mindegyik kap másolatot. Az 
üzletember ugyanezt a tervet gyakyan e lő fize tés i alapon fogja 
megszervezni és megvalósítani. Illusztrációként sok példa á l l  
rendelkezésre. Egyike az első vállalkozásoknak, mely nyomtatott 
anyagot dolgozott fe l ,  Ann Arborban Jött lé tre . A másolatokat a 
Michigan University Inc. of Ann Arbor készítette az 1640 előtt 
megjelent angol könyvekről. Egy újabb keletű mikro filmvállalkozás, 
a "Corporation Annual Reports mikrokártya-kiadás, a "Microeard. 
Report Service" /Middleton, Connectiot/ utján hozzáférhető. A 
"British Sessional Papers" mikronyomasoa kiadása, a Név Yorki 
^Reader Mikroprlnt Corporation" óriási méretű vállalkozása, v i 
szont Jól illu sztrá lja  a nyomtatott mikro-ábrázolások egyik a l
kalmazását. Kéziratok többszörös mikromásolására jó példa az 
"Adame Manuscripts" mikrofilm sorozat, mely a "Massaohuaetsl 
Törtéhalmi Társulat" /Boston/ e lő fize tő i számára készült, ennek 
keretében З00.000 oldal eredeti kézirat vált hozzáférhetővé a 
megrendelő könyvtárak számára 55 mm-ee pozitív mlkrotekeros má
solatok alakjában. Különleges, arányaiban hatalmas problémákat 
vetnek fe l  a könyvtárakban a hírlapok, napilapok. A megőrzés, 
használat, raktározás, sőt a régi számok beszerzésének kérdései 
a mlkrotechnlka utján váltak megoldhatókká, különösképpen a mikro- 
tekercs utján, bár más különféle eljárásokkal la történtek kísér
letek. Az ilyen irányú tevékenység olyan elterjedtté és nagyará
nyúvá vá lt, hogy a "Kongresszusi Könyvtárinak" /'Library of 
Congress/ mikrofilm-csereosztálya /Microfilm Clearing House/ 
karöltve a "Kutató Könyvtárak Szövetségével" /Association of 
Research Libraries/ már Jegyzéket adott ki a mikro?? .'.men meg
szerezhető újságokról» Hasonló a helyzet a folyóiratokra variât-
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kozóan, melyek a "Clearing House^-ban szintén jegyzékbe Tannak fog
lalva 5 ez utóbbi a Kongresszusi Könyvtár "Information B u lle t in 
jéhez, csatolt külön, tájékoztatóban kerül nyilvánosságra.

Ami a n e g a t í v  s o r o z a t o k a t  I l l e t i ,  azok 
gyakran másképp jönnek1 létre. Ha pl. efejr könyvtár valamely. . avult, 
ritka könyvet másol, többnyire, azért őrzi a könyv negativját, hogy 
arról pozitiveket lehessen készíteni anélkül, hogy az eredeti könyvet 
újra kellene fotografáln i. A negatív sorozatokra vonatkozó tájékozó
dás legjobb forrása a Pennyslvaniai Egyetemen Elenor E. Campion á l
ta l kiadott Union List of Microfilms /А mikrofilmek összefoglaló 
jegyzéke^/ Voltak, természetesen* széleskörű tervek le olyan anyag 
szerzésére, amely azután - egészben vagy részben -  másolási célok
ra alkalmas.2/ W. S. Jenkins 1926-ban 15 éves programot kezdett meg, 
melynek eredménye az I .700 tekercset magában foglaló és a Kongresszu
si Könyvtárban elhelyezett mikrofilm okiratgyüjteményt "Microfilm 
Collection of Early State Records"» Érdemes megjegyezni« hogy tz  
Ilyen természetű vállalkozások csak olyan technika használata esetén 
sikeresek, amely mellett egyszerre egyetlen másolat készítése is 
gazdaságosnak mutatkozik. Gyakorlatban ez mlkrotekeroset /Európában 
gyakran mikrolapot/ jelent* . Ha végrehajtható is ugyanez a-művelet 
mikrokártyákkal, az eljárási, költség i t t  lényegesen magasabb. Kéz
iratok negativjal lényegükben megegyeznek a nyomtatott anyag nega- 
t iv ja iv a l. A Nemzeti Levéltár megindította a "F ile  Microcopy Prog- 
ramm"-ot, mely talán a teljesség kedvéért, vagy az esetleges érdek
lődést előlegezve, nemcsak olyan anyagot tartalmazott, amelynek 
mikrofilm formában kereslete vo lt, hanem olyan okiratokat is ,  melye
ket még egyáltalán nem kerestek. Ezt а 35 mm-es mikrofilm munkát 
eub-publikáclónak nevezik. Lényegében hasonló a helyzet a disszer
tációk terén} sok egyetem őrzi a disszertációk negativjait a később 
Jelentkező igények kielégítése céljára* A "Kongresszusi Könyvtár" 
igen lényeges különbséget tesz a "kiadható: expendable" negatívok 
között, melyek az olvasókészülékben használhatók s könnyen pótolha
tók ée a "ki nem adható: non expendable" negatívok között, melyeket 
kizárólag.csak reorodukcló céljából szabad használni.^/

A p u b l i k á c i ó k n á l  /közreadásnál/ é s rre  - 
p u b l i k á c i ó k n á l  /újabb kdéxeadásnál/ a mikrotechnika 
szerepe annyi, hogy sokszorosítási agáköz. Ez - egyszerűen k ife jez
ve - annyit Jelent, hogy a kiadé valamely kiadást vagy egy régebbi 
műnek újrakiadását nem nyomdabetűkkel vagy o ffse tte l oldjb meg, 
hanem mikro alakban hozza ki. Eredeti kéziratok /a gépírásos kéz-
1 /
f Onion l is t  of microfilms Ed. by Eleanor E. Campion. Ann Arbor,

J« W. Edwards, 1951* /Supplement 1953»/
2/

Brown University, Photographic Laboratory: Latin Americana 
available on miorofilm. /Tiimeograf»/ Providence, Brown University,
1943.

3/ Born, L. Ko! Microreproduction. -  Quarterly Journal of Current 
Acquisitions. 12Ô 1954. nov» 33-36 lap.
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iratok éppúgy ide tartoznak, mint a kézzel Írottak/ közreadását 
ma már mikrotekercs, mikrolap, mikrokártya, míkroszalag és mikro- 
nyomat utján is vállalják» Az Association of Research Libraries 
/Kutató Könyvtárak Szövetsége/ terve alapján az Egyesült Államok
ban elfogadott doktori értekezések több mint fe le  mikrofilmen ke
rül közzétételre» A rochesteri egyetem zenei, orvostudományi, 
könyvtártudományi stbo disszertációit mlkrokártyák formájában pub
liká lja » Egyéb példák ia vannak arra, hogy a mikromásolat az ere
detiben való közzététel szerepét tö l t i  be. A republikáció - mint 
amilyen a "The New York Times" és a folyamatosan megjelenő időaza- 
ki folyóiratok mikrofilm kiadásai - ma már ugyancsak általános. A 
"Mícrocard Foundation" katalógusai terjedelmesek és nagy választé
kot nyújtanak» Л "tlikrolex Corporation" /Rochester, New York/ jogi 
"könyvt^rskat" reprodukál különleges átlatszatlan lapokon» Hasonló
képpen a EReader Microprint Corporation" más mikronyomásos reproduk
ciókon fe lü l olyan magábanálló egységet is nyújt, amely Sebin, Evans 
Harrisse és Church te ljes  b ib liográ fiá it tartalmazza 5o dollárért 
/New York 1940-41./.

Táblázatunk légalsó rovatának a elme; g a z d a s á g o e s á g  
/edition economy/i- ez az e lőá llítás gazdasági kiértékelésérő’ szá
mol be valamennyi mikro-eljárással kapcsolatban, amelyek többszörös 
kópiáknál vagy kiadásoknál tekintetbe jönnek» A lényeges különbség 
a mikroábrázolások fényképi és nyomtatott másolatainál valójában az, 
hogy a fényképezéshez szükséges fényérzékeny anyag jelentősen drá
gább, mint a sima papiros» Nyilvánvaló, hogy a fényképmásolat költ
sége nem lehet kevesebb, mint amennyi a fényérzékeny anyag ára és 
az előhívás, valamint a használhatóság eléréséig ráfordított további 
eljárások költsége együttesen. Hasonlóképpen minden nyomtatott mikro 
kép költsége sem lehet soha kevesebb, mint a felhasznált papirmennyi 
ség ára hozzáadva a nyomtatás ás befejezett áruvá aiakitas költsé
geit .

A grafikonok nyelvén beszélve; a fényképi eljárás költségei
nek görbéje mintegy a közepesnél kezdődik, azután leesik az elő
á llítá s i költségek szintjére, majd egyenes vonalként folytatódik.
A nyomtatott mikro-ábrázolások görbéje ugyanakkor sokkal magasabban 
indul, de élesen esik le a fényképmásolatokénál sokkal alacsonyabb 
e lőá llítá s i költség szintjére. Bizonyos megtakarításokat/ a kiadási 
költségben e l lehet érni már a fényképészeti eljárás ai kalnLr.sásá- 
val. A mikrotekercsnél pl. a negativ elkészítéséhez operatőr és 
kézi munka szükséges, ezért ez sokkal drágább, mint pozitivet ké
szíteni^ ez utóbbit u .i. gépi utón folyamatosan lehet másolni és 
előhívni. Ugyanakkor tehát amikor a negativ másolási költsége o,3o 
dollár lábanként /3o ,5 cm/ a pozitivé lábanként 0,07 és 0,08 dollár 
között mozog. Ha viszont több pozitivet kell készíteni, mindegyikük 
költségéhez csak kis összeg járul, s az ilyen kis összegek együtte
sen fedezik a negativ költségeit. Egy bizonyos ponton túl a negativ 
költsége már amortizálódott, vagyis a következő mikrotekercs máso
lata gyakorlatban annyiba fog kerülni, mint elődjéé, a költség 
görbéje ekkor közelit! meg az egyenes vonalat. A mikrolapoknai ez.
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a tendencia még jobban szembeötlő, mert a mikrolap alappéldányának 
/matrix/ elkészítése viszonylag вokkal többe kerül,akár üsszeillesz- 
te tt mikr öcs lkok alapján ven egybeállitva, akár egy darabból van is , 
mint az u.n. "lép j és Ismételj" /step and repeat/ különleges fényké
pezőgép fe lté te le i^  viszont a pozitivek meg sokkalta olcsóbbak. Kor
látozó tényező a mlkrolapoknál az a tény, bogy a másolás, előhívás 
és befejezés műveletei még nincsenek gépesítve. Bár önműködő gépek 
tervezése és gyártása' Ilyen célra nem lehetetlenség, egyelőre ezt tá l 
nehéznek és tn l drágának tartják. A mlkrokártyák ugyanezekkel a prob
lémákkal állnak szemben, bár ezen a téren a gépesítés már sokkal elő
rehaladottabb mint a mlkrolapok területén. Igaz, hogy nyomtatott mikro- 
másolatok negatltjal és a nyomtatáshoz használt lemezek A llsék/  maga
sabb költségeket emésztenek f e l ,  viszont később a sima papírra törté
nő igen nagyszáma nyomás költsége a lehető legalsósonyabb. He. - tör
ténetesen - a nyomtatáshoz szükséges lemez e lőá llítá s i költségét
l.ooo kópiára osztjuk f e l ,  a lemez ára egészen elhanyagolhatóvá válik*

Az elmondottak alapján táblázatunk a gazdaságosság szempontjából 
azt mondja, hogy a mlkrotekercs, a mikrofilmcslk és a kártyára erősí
te tt filmdarab, mlkroszalag és mikropaplráalk a lig  gazdaságos, a mlk
rolap esetében a gazdaságosság már meglehetősfna mikrokártyáknál és, 
más átlátszatlan mlkromásólatoknál Jelentős, végül a mikronyomatoknál 
egyenesen "nagy". Az e lőá llítá s i költségek egyik szabálya, mely azon
ban bizonyos különleges esetekben nem alkalmazható pontosan, azt mond
ja , hogy 25 másolatig eredményesnek mutatkozik a mlkrotekercs, mig 
ugyanez az eljárás 25 és 50 másolat között már kevésbé lesz gazdasá
gos. Mlkrokártyák e lőá llítása rendszerint 25 példány alatt sem gazda
ságos! 25 és 50 között a helyzet. Javul! 5o és loo között lesz gazda
ságossá. Továbbmenően e Reader Mikro-nyomat nem Indokolt 2,5-ön a lu li 
kiadványoknál! 50- I 00 között fokozatosan kevésbé költségessé válik , 
s loo példánynál és azon fe lü l az eddig e lért legolcsóbb eljárásnak 
számit. Újra nyomatékosan hangsúlyoznom k e ll, hogy i t t  nagyon megje
gyezni való kivételek vannak az eljárást lllé tően . Például újságok 
számára a mlkrotekerea a létező legpraktikusabb megoldás, bizonyos 
helyzetekben a különleges körülmények súlyosan esnek latba az egyik 
vagy másik eljárás javára.

A táblázat általában azt mutatja, hogy mlkrotekercs előfordul 
minden fitt fe lsoro lt eljárással kapcsolatban, ami eléggé érthető 
le , mert az minden vagy legalább is legtöbb más módszer bázisa, 
alapja. A mlkroáipnak az Egyeeült Államokban Jelenleg kevés a gya
korlati jelentősége. Fllmoslk és kártyára erősített filmdarab lakó- ' 
lakönyvtárl célokra ta lá l korlátolt mértékben felhasználást /nem ez a 
helyzet a szakkönyvtárakra vonatkozólag és a kereskedelmi használat 
tekintetében/. Hlkrokártyákat és mikronyomatokát a publikációkhoz 
és republikáolókhoz használnak. A mikropaplreslk és mlkroszalag kü
lönleges célokat szolgáló eljárások, míg az átlátszatlan nagyobb mé
retű mikrofényképek a közzététel olyan eszközei, melyek használata 
eddig a törvénykönyvekre szorítkozott. Az állománygyarapítást inté
ző könyvtáros a mlkrokártyák kiválasztását illetően  jelenleg а 
Mlcroeard Corporation" saját gyártmányaira és az álta la engedélyezett 
gyártmányokra, a mikrofényképlapbkat Illetően  a "Mikrolex Corporation"
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gyártmányaira és a nyomtatott mikroszalagokát Illetően  a "Readex 
Microprint Corporation" kiadványaira van korlátozva, ezzel szemben 
a mikrotekercs igen sok forrásból beszerezheted

A mikromásolat bármelyik formájának előállítása és beszerzése 
azonban még csak a dolog fe lé t je len ti» Tudjak, hogy a mikromásolat 
tú l kicsiny ahhoz, hogy szabadszemmel lehessen olvasni, a nagyit6- 
fiveg pedig nem alkalmas másra, mint áttekintésre vagy rövid vizsgá
latra. Fapirnagyltások e lőá llításé túl költséges lenne, a tárolás pe 
dig nehézkeéj tehát különleges olvasógépekre van szükség. A 
mikromásolatок mindegyik típusához van olvasőkészülék, de nincsen 
olyan gép, amelynél a mikrotranszparenseket és átlátszatlan mikroaá- 
aólatókat egyaránt lehessen használni. S ami a közönség szempontjá
ból még sokkal rosszabb, egyetlen mikrofilm-olvasógép sincsen, ame
lyikben a mikrofilm valamennyi mérete és formája használható lenne 
és ugyanígy nincsen olvasókészülék, amely egyformán jó l adná vissza 
az átlátszatlan mikromásolatok összes változatait. Ez más szóval azt 
je len ti, hogy ezen a nagykiterjedéaü területen egyáltalán nem volt 
szabványosítás. Mellékesen meg kell jegyezni, hogy a reflek tá lt fény 
nyel való vetítéssel összefüggő nehézségek miatt •= melyek az á tv ilá 
gítással történő vetítésnél elesnek - a mlkrotranszparensek olvasó- 
készülékének vetítőfelü letén megjelenő kép minősége jobbnak látszik 
az átlátszatlan mikromásolatok olvasógépen feltűnő képnél, külön 
mindegyik mlkromásolásl eljáráshoz azonban könnyen lehet gondoskodni 
megfelelő olvaeóberendezésről, és e célból tekintélyes választék á ll 
rendelkezésbe. •

Mint mondtuk, az olyan olvasőkészülék hiánya, melyben egyaránt 
használhatók lennének mind az átlátszatlan mikromásolatok, mind a 
mlkrotranszparensek bármely fonnál, nehézzé tesz i, hogy a különféle 
mikrosokszorosltásl eljárásokat felvá ltva használjuk. Az ilyen olva- 
aógép jelentőségét mégsem kell túlbecsülni. Ha valamely beszerzés 
egyébként kívánatos, akkor a megfelelő olvasókészülék árát olybá 
kell venni, mint az egész eljárás költségeinek egy részét vagy még 
helyesebben, azt fe l  kell arányosan osztani mindazon dolgok között, 
melyeknek a gép használatából előnyük van. Végső elemzésben ha b i
zonyos könyvtári forrásanyag kiépítéséhez és használatához olvasó
készülékek szükségesek, akkor azok olyan részel lesznek a könyvtá
r i felszerelésnek, mint a könyvállványok, polcok,, katalógusfiókok, 
asztalok vagy székek. Sokszor mondják, hogy egy olvasőkészülék csak 
egy használót jelent egyszerre ás ez teljesen helytálló. De ha egy 
kicsit gondolkozunk, rájövünk arra a tényre, hogy a mikroalakben 
fe lle lhető  anyag nagyon ritkán olyan,amit a közönség nagy számban 
és azonegy időben akarna használni. Bármelyik nagy nyilvános könyv
tár, mely bőségesen tart újságokat mikrofilm formába*?, t aâ aáJ. kö
vesebb olvasógéppel ki tudja elégíten i a folyó szükségletet úgy, 
hogy egyszerre nincs is valamennyi gép használatban. Ezenkívül ért
hetetlen, hogy miért ne lehetne az olvasóberendezést 1 b ugyanúgy 
a tartalékok közé számítani, mint ahogy a kutatófülkék és zeneszo
bák esetében van. Néhány könyvtár bizonyos készletet tart hordoz
ható olvasógépekből le , és ezeket a mikromásolatokkal együtt ki is
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kölcsönzi az olvasóknak. Eddig viszonylagosan kevés tanult ember és 
tudós tudta magát a mikromásolatok számára személyes ktllön olvasőbe- 
rendezéssel fe lszereln i, de számuk állandóan növekedőben van. A hely
zet arra az időre emlékeztet, mikor az Írógép használata kezdett á l
talánossá válni. Az első Időszakban hóbortnak vagy fényűzésnek tar
tották, ma már elsőrangú szükségletté vált és napjainkban Igazán csak 
nagyon kevesen vannak olyanok, akiknek nincsen saját Írógépük vagy 
ilyenhez nem tudnak hozzáférni. Egy mikroreprodukclókra vonatkozó 
tervet érdemben mégsem lehet helyesen megítélni pusztán a berendezés, 
vagyis a fényképező készülékek és olvasókészülékek szemszögéből.

A mikromásolatokkal kapcsolatban már régen le járt mesék még 
most Is állandóan kísértenek. Ezek egyike az, hogy túlságosan erőlte
t i  a szemet. Kétségbevonhatatlanul bebizonyult, hogy semmiféle éssze
rű alapja nioosen az olyan feltevésnek, mintha a mikromásolatok he
lyes használata bármiben is különböznék a nyomtatott vagy kézírásos . 
eredeti példányok hasohló használatától. A szemet csak abban az eset
ben veszi túlságosan igénybe, ha kellő óvatosság nélkül használják. 
I t t  le , mint mindenütt másutt, a józan ész az irányadó. A másik - je 
lenleg nem közönséges hatású - agyrém az, hogy a mikromásolat nem 
időtá lló , nam tartós. Jól készítve, kezelve és tárolva a mikrofilm 
ugyanolyan tartós mint a szokásos rongypapírra történt nyomtatás.*/
Ez azonban nem azt je len ti, hogy pontosan úgy lehet kezelni, mint a 
szokványos rongypapíron lévő nyomtatást. A mikromásolatok más, de 
nem bonyolult kezelési előírást kívánnak és más problémákat vetnek 
fe l.  Negativ sorozatokat például sohasem szabad olvasógépben hasz
nálni, mert az ilyen használat éB a velejáró valószínű összekarco- 
lás a róluk készülő minden további másolat minőségének ártalmára van.

A harmadik tévedés az ötven dolláros olvasógép. Sok könyvtáros 
és olvasó sokszor csodálkozott, hogy miért nem lehet egy olvasógépet 
úgy e lőá llítan i, hogy annak ára ötven dollár legyen. Ilyen lehetőség 
valóban fennáll és ha valaki hive a "csináld meg magad" elvnek, még 
Jóval ezen összegen alul is beszerezheti a szükséges összes optikai 
és elektromos alkatrészt. Megfelelő Jő összeállítás után az Ilyen 
módon összeszerkesztett készülékkel mikromásolatokát e l lehet ugyan 
olvasni, de az mégsem lesz olyan,jnint a kereskedelemben szereplő 
nagy modellek. Hasonlattal é lve :1 .Lehetséges, hogy egy közepes minő
ségű automobil egyes alkatrészeit pár száz dollárért be lehet szerez
ni, ezek összeszerelése után a kocsi haladni fog ugyan, de az - árát 
kivéve - semmiféle tekintetben nem fogja klállanl .a versenyt egy 
1955-ös uj modellel.

Valamennyi közt a legnehezebben lehet megérteni azt az azelőtt 
nagyon általános véleményt, hogy az olvasók bizonyos kategóriái vagy

^  Scribner, В. iff.; Summary report of research at the National
Bureau of Standards on the stab ility  and preservation of records 
on photographic film . Washington D. C. Gov. Printing O ffice,
1939« /National Bureau of Standards Mise. Pub. M. 162*/ /А Szab
ványügyi Nemzeti Iroda összefoglaló jelentése a fotografikus 
film állékonyságát és karbantartását i l le tő  eredményekről./
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csoportJal nem akarják majd a mlkromáeólat okát használni, hanem &£ 
eredeti könyveket 111. okmányokat stb» fogják helyettük követelni. Ha 
ez valóban Így lenne, csak a következő alternatíva maradna: vagy be
szerezni a müvet eredetiben, vagy az óvatos olvasók számára gondoskod
ni arról, hogy elutazhassanak azokra a helyekre, ahol az eredetik eset
leg fellelhetők és ott ilyen vagy olyan megállapodásokat köthessenek, 
melyek alapján az eredetiket tényleg használatba is vehetnék. Â könyv
tárközi kölcsönzés gépezete, mely a múltban olyan jó l  bevált, most a 
töréspontra érkezett, olyan jelek mutatkoznak, hogy ez a bevált és 
nagyon hasznos szolgálat a jövőben inkább összezsugorodni, mint fe j 
lődni fog. S kutató könyvtáraknak az eredeti példányok alapján való 
kiépítése nem könnyen elérhető feladat, mert az ilyen anyag beszerzé
se, tárolása és karbantartása valóban igen nagy összegek mozgósításá
val jár, legfőképpen pedig rengeteg időt igényel, ami még nemzedékek
re is terjedhet. A pénzről való gondoskodás módja mindig elképzelhető, 
de időt nem lehet vásárolni. 3 a pénz nem is jön tekintetbe, ha az áru 
nem eladó. A gyűjtő filo zó fiá ja  szerint minden megvehető, de csak akkor 
ha az ember ki tudja várni, amíg az a piacon megjelenik; Kevés olvasó 
tud és akár várni. A jövőbeli kilátások nem kecsegtetők. A második v i 
lágháború rengeteg értéket pueztitott e l és ennek folyományaként - sze
rencsére - a könyvtárak anyagának pótlására, tökéletesítésére összpon
tos íto tt erőfeszítések világszerte olyan keresletet idéztek elő, amely 
állandóan úgy nő, mint az ár a használt könyvek piacán.

Tény az, hogy az egyetemi oktató személyzet ,magasabb évfolyamú 
egyetemi hallgatók és a nagyközönség egyaránt használja a mikrcmásóla
tokat; az öregebbek talán zsörtölődnek, de a fialatoknál mind kevesebb 
és kevesebb ellenállással találkozunk. >Ez a használat - nagy á lta lá
nosságban - nem korlátozódik a kutatáshoz szükséges anyagra, hanem 
r pl. a disszertációk esetében - mikroformában közzétett eredeti anya
got is fe lö le l .  A távolbalátás, a te lev íz ió  mindig növekedő népszerű
sége következtében egy uj generáció már puszta szórakozásból is fo 
kozatosan hozzászokott a vetltőernyőn megjelenő képhez és igy az át
menet a vetltőernyőn megjelenő szövegkép olvasásához -nem lesz nehéz. 
Ilyen Jelenségek voltak észlelhetők a XV. és XVI.században is , amikor 
a nyomtatás lépett a kézírás helyébe. A maradlak akkor is a szépség
nek, az egyéni jellegzetességnek és a kézírás értékének elvesztésén 
keseregtek és kitartóan szidták a csúf gépek utján e lőá llíto tt  köny
veket. Arról feledkeztek meg sokan, hogy nem a forma, hanem mindig a 
tartalom a lényeg; ma is hasonló szemellenző korlátozza sokkk látá
sát, akik napjainkban annyira ellene vannak a mlkrotechnikának.

A mikroelJárásokért való lelkesedésnek viszont nem szabad odá
ig menni, hogy elhomályosítsa a helyes Ítélőképességet a gyarapítá
si terv terén* Bizony vannak olyan területek, melyeknél a mikromásob
iatok nem szerepelhetnek az eredetiek vagy az eredeti nagyságban ké
szült utánzatok egyenlőértékü helyettesítőiként. Klasszikus példája 
ennek a magas színvonalú könyvészeti kutatás. Világos, hogy egy kéz
irat vagy ritka könyv nikromésolata valami kevés fogalmat adhat a 
papír minőségéről, a tin táró l, a v izjegyrő l, a kötésről és hasonlók
r ó l . . .  Olyan kézirat, amelyik tele van ókori irásproblémákkal vagy



tultömött irásrövidítésekkel, szükségessé teheti az oldalt o ldalla l 
•való egymásmelleit! összehasonlítást, amit az olvasókészüléken bajos 
megtenni. A képzőművészetekre vonatkozó, színes képekkel és lapokkal 
tarkított anyag Is nehézséget okoz és a költségek megfontolására kész
te t, bár elképzelhető mikroformában való sokszorosítása. Táblákból 
á lló  anyag olvasógépen való használata, ha az apró részletekben való 
tanulmányozásra és egymással vagy más szöveggel, ille tő le g  kártyával 
való egyidejű összehasonlításra egyaránt alkalmasnak kell lennie, 
némelykor több nehézséggel jár, mint az eredeti igénybevétele. B ibliog
ráfiák vagy mutatók eredeti, te ljes  nagyságban sokkal jobban használ
hatók, mint kicsinyítve* Minden forrásmunkának vagy tájékoztató kézi
könyvnek, mely állandó használatban van, valóban te ljes  nagyságúnak 
kell lennie. Néhány könyvtáros élesen ellenezte időszaki kiadványok
nak mikrokártyákra vagy mikrolapokra való kicsinyítését is . Egyes 
könyvtárakban más helyen tartják a mikromásolatokat, máu' t̂t az olvasód 
készülékeket és harmadikon azokat a könyveket és egyéb anyagot, ame
lyek a mikramásolatokhoz szükségesek lehetnek. Az a nagyszámú személy
zet, amely ezeknek a különböző helyeken lévő dolgoknak és az olvasónak 
együvéhozásához szükséges, szintén mérlegelés tárgya k e ll, hogy legyen. 
Az olvasőkészülék használatában gyakorlatlan vagy a mikromásolatok he
lyes kezelésében nem otthonos olvasók megfelelő kltanitása nemcsak 
alapvető, hanem égetően szükséges feladat.

A könyvtárhasználat egyik lényeges nézőpontja oktatásügyünkkel 
kapcsolatos. A felsőoktatás területéről jelenleg rendelkezésre á lló 
adatok összefoglaló^áttekintése ebből a szempontból igen érdekes té
nyekre v ilá g it  rá* ' A beiratkozók száma 1952-ben 2.148 m illió  vo lt, 
ami előre láthatólag 1960-ra 34 kai, 1970-re pedig 100 ^-kal 4,4 
m illióra fog emelkedni. A jelen legi 11,1 m illiónyi hallgatót alapul 
véve a 21o.35o létszámú /195о/ oktatói kar évi kb. 20.000-e l történő 
emelkedésével kell számolni 1955-tő l kezdődően. Évente kereken 
9. 000-en nyernek doktori fokot /16.000-rel kell számolni 1970-ben/ 
és ezeknek megközelítőleg a fe le  természettudományokból ille tő le g  a 
műszaki tudományokból doktorál. Az utóbbiaknak csak kb. 10 #-a he
lyezkedik e l az oktató munka terén, más tudományterületeken-az arány 
némileg jobb. Az 1.800 kollégium, egyetem és szakfőiskola közül 65 % 
magánjellegű, 490 iskola adhat doktori fokot, de a tanulmányok leg
nagyobb részét kb. hatvan intézmény bonyolítja le . Az egész vonalon 
tehát- szükséges a nagyarányú növekedés, szaporodási biztosra vehető, 
hogy magánintézetek evvel nem fognak tudni lépést tartani* Az adók
ból fenntartott intézményekre pedig az uj viszonyok óriási méretű 
építkezési programúinkat fognak rákényszeríteni,az uj iskolák .létesí
tését fogják megkövetelni. Az elkövetkező húsz év könyvtári kilátá
sai valóban különösen érdekesek lesznek. Könyvekről ke ll majd gondos
kodni, hogy azok uj é3 egyre több könnyítést jelentsenek s fo.yó шла
ка számára. Hasonló jelentőségű, de még nehezebb feladat lesz alátá
masztani azoknak a tanároknak a képzését, akik az uj intézményekben

^  Herman, Hamiltons The c r it ica l period for Americas, education. 
Cambridge. Massachusetts Institute of Technology, 195-. /Ая ame
rikai nevelésügy válságos időszaka./
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működűi fognak és k itö ltik  azt az űrt, mely a meglévő karok termé
szetes növekedése következtében á ll elő»

Józan számítás alapján biztosra lehet venni, hogy a szükséghez 
igazodva jelentős mennyiségű könyvet, folyóiratot stb. lehet és kell 
majd kinyomtatni« Sok alapvető tudományos mü te lje s , eredeti nagy
ságban való újranyomása élesen fe l fog szökni« A magasabb fokú kép
zés - különösen a humaniórákban és a természettudomány bizonyos te
rületein - elsőrangú kutatókönyvtárakat követel meg. Egyes alapve
tő fontosságú kiadványok pótlását viszont nem lehet máshonnan vár
ni, mint a mikromdsolatokról« A kutatási lehetőségek könnyebbé vá
lása, regionális tervek készítése stb. néha azt eredményezik, hogy 
bizonyos mennyiségű eredeti anyag felszabadulj erre valóban volt is 
már eset. Egy Keyes D. Metcalf /Harvard University/ elnöklete alatt 
működő bizottság pl. úgy döntött, hogy a bostoni "American Academy 
of Arts and Sciences" könyvtára eladható a Kansas City~i Linda Hall 
részére, ami mindenesetre kiváló példája az. okos és előrelátó, nagy 
perspektiváju könyvtárpolitikának. Az ilyen döntés eredménye u .i. 
az, hogy olyan kutatási forrásanyag, amely egy erős központban több
szörösen is fe lle lh ető , tehát valóban felesleges, egy kevésbé e llá 
tott területre kerül át. De az ilyenféle tranzakciók száma - sajnos - 
igen ritka.

A mikromásolat lényegét az teszi, hogy "másolás" i l l .  "ujranyom- 
tatás". /Kivételt képeznek természetesen azokt amelyek az eredeti k i
adást pótolják, ezeknek azonban a mostani fejtegetésben nincs szere
pük./ A házi újrasokszorosítás - melyet a "gyorsmásolással" és hason
ló eljárásokkal példáztunk - akkor készül mikroeljárással,.ha annak 
alkalmazása előnyösebbnek bizonyul, mint a fotókópia, ideértve az 
utóbbi legkülönfélébb vá lfa ja it. A könyvtártervezés magasabb szintjén 
a mikroeljárások olyan módokat és lehetőségeket nyújtanak hatalmas 
anyagtömegek sokszorosítására, hogy velük több vonatkozásban nem á l l 
hatják ki a versenyt az eddig szokásos módszerek... El fog jönni az 
idő, amikor egyetlen b ibliográfiát sem fogunk korszerűnek tartani, 
ha nem közli mindazon kiadványok mutatóját vagy jegyzékét, amelyek 
mikroalakban megszerezhetők valamely Intézménytől i l l .  kereskedelmi 
forrásból /egészben vagy részben/.

Ami a mikroeljárásokat i l l e t i ,  az elmúlt években számtalan 
együttműködési terv merült f e l ,  melyek rendszerint a mikrofilm a l
kalmazása körül forogtak. Könyvtárak álltak össze, hogy finanszíroz
zák egy ujságsorozat mester-negativjainak előállítását azért, hogy 
ennek fejében abból egy-egy példaryt megszerezhessenek. így néha t iz -  
busz reprodukció-sorozatot szórtak szét többé-kevéebé tervszerűtle
nül az országban. Persze nehezebb a jövő szükségletek komoly mérle
gelése alapján tisztázni a beszerzés indokoltságát, mint pusztán az 
együttműködésbe való beilleszkedés alapján Jogosultnak Íté ln i. Az 
ilyen törekvések eredményezték azt a javaslatot, mely szerint a

^  V.ö. áz "American Academy о? Arts and Sciences" /Boston/ ülésé
nek kézírásos jegyzőkönyvét /194 6/, mely a Keyes D. Metcalf 
vezetése alatt á lló  bizottság jelentését tartalmazza.
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könyvtárak évente befizetnének valamely mester negatívokat e lő á ll í
tó és pozitiveket kikölcsönző érdekeltség számára valamely viszony
lag csekély összeget* A résztvevő könyvtár fizetsége ellenében Így 
már nem egy példányt kapna meg, hanem ehelyett jogot biztosítana zu
gának arra, hogy az érdekeltségtől annyi pozitív lenyomatot kapjon. , 
kölcsön, amennyire folyó szükségleteinek fedezéséhez szüksége van* '

A most előadott tanulmány célja  az vo lt, hogy az állománygya
rapítás szempontjából megvilágítsa a mikroeljárások jelentőségét*
A példák felsorolását még sokáig lehetne fo lytatn i, de ennyi is b i
zonyltja, hogy a dokumentál!s reprodukció mindjobban fokozódó mér
tékben kap szerepet. Az újdonság hajtóereje, ahogy jö t t , e l is multj 
ugyanakkor kipróbált gyakorlatot, egyszersmint fe l  nem kutatott te
rületeket is hagyott hátra. Még hiányzik egy olyan könyv megírása, 
amely szabályozza i l l *  helyesen irányítja a mikromásolatokkal való 
munkát az állománygyarapítás területén. A hiányt eléggé megérteti, 
hogy Igen különfélék az egyes könyvtárak szükségletei és igen sok
félék a rendelkezésre á lló  eljárások, amelyekből a megfelelő kiválasz
tás történhetik* Bizonyos közös problémákhoz való együttes közele
dés gyorsabb előrehaladást biztosítana. A jelek arra mutatnak, hogy 
az ilyen irányú fejlődés nem fog sokáig magára váratni. Addig is  a 
komoly könyvtárosnak folytatnia ke ll a mlkrosokszorositások tanul
mányozását és adott esetben a probléma megoldásához legjobb tudása 
szerint alkalmaznia is ke ll a bevált módszereket. Egyben folytatnia 
kell az uj területek és alkalmazási módok felkutatását. Az uj e ljá 
rások majd megkapják a mindennapi használat családias közvetlensé
gének patináját* Akkor mérhetetlenül növelni fogják az e légtéte l
nek ezt az érzését, melyet egy jártas és szakmabeli munkás érez, 
mikor megmutatja, hogy mestere a művészetének*

Association of Research Libraries: Minutes of the 4~'. ms«*\:ji-.u 
21-25* June 195*. /Kutató Könyvtárak Szövetséges A Ay. érdeke?- 
let Jegyzőkönyve./ ,
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Jegyzetek a mikroeljárások: táblázatához

"A mikroeljárások Jellegzetes könyvtári alkalmazása" c. táb 
lázat.kísérő jegyzetelt abből a célból á llítattuk össze,.hogy az 
olvasóknak a táblázatban foglaltak bizonyításában és kiegészítésé
ben segítségére legyenek^ Így tisztán illu sztra tív  jellegűek és 
semmiképpen sem kimeritőek. A további tájékozódáshoz kitünőcválo- 
gatott jegyzék található: Blanche P. MacCrum: Mikrofilms and mik- 
rocardsj, their use in research /Mikrofilmek és mikrokártyák hasz
nálata a kutatásnál/, Washington, Library of Congress, I 93O.

lo Erre a szolgálatra vonatkozó adatok sok levéltárból és 
könyvtárból megszerezhetők»

2» Az "English Books" /Angol könyvek/ című tervet már 1935-ben 
megkezdték és fokozatosan.kiépítették, úgy, hogy az az I 66O előtt 
nyomtatott összes angol könyveket magában foglalhassa« Reprodukció
it  35 mm-es mikrofilmen adja« "University Mikrofilms", Ann Arbor, 
Michigan, I 943.

3« "Mikrofilms of the Adams Papers1' 1. Part. /Az Adams papí
rok mikrofilmjei/« Boston, Mass«, H istorical Sooiety. 1954«

4. "Newspapers on Mikrofilm" Ed. G. A« Schwegmann. Philadelphia, 
Office of Executive Secretary of.the Association of Research Libra
ries , I 948.

3« Jenkins, W. Sot Legislative documents microfilm project.
/А törvénykezési okmányokra vonatkozó mikrofilm terv./ - Library 
of Congress: Quarterly Journal of Current Acquisitions 1947» febr. 
60-64.lap. Jenkins, W« S .: Records of the States of the United 
States /Az Egyesült Államok. államainak okmányai. / = u.o. 194?.máj. 
3-7»lap.

6. List of f i l e  microcopies of the national archives /А nem
zeti levéltárak mikrokópia sorozatainak jegyzéke./ Washington,
I 95O. /National Archives Publication. 33. No.

7« Tate V» Dot Defrosting a frozen asset: The publication of 
doctoral dissertation. /Egy befagyott követwés felolvasztása: a 
doktori disszertációk közzététele./ - College and Research 
Libraries. 14. 1932« jan. 35” 38«lap«

8.American Documentation Institute: Çatalogus of auxiliary 
publications in microfilms and photoprints. Washington, 1946.

9« "The New York Times" rendszeresen megjelenik mikrofilmen 
is .

lo . Európában a mikrolapok használata igen elterjed t. Az 
Egyesült Államok könyvtárainál ezek használata k ísérle ti je lle g 
gel bir.

J. Ao Adams, az USA hatodik elnökének ira ta i. /Ford./



11. Filmeslkokkal sok könyvtár e l van látva« Kartonra szereit 
mikrofilm-csíkoknak fontos szerepe van bizonyos kereskedelmi vonat
kozásban.

12. Az "Eastman Kodak Company" szinelienőrző laboratóriuma 
nagyarányú mlkrokártya szolgálatot. szervezett meg jelentések én 
kutatási adatok számára. A szolgálat a társaság keretén belUl műkö
dik.

13« begjobb adatforrásai ezeknek az Ügyeknek a "Microcard 
Foundation" közleményeit "The Microcard Bulletin". /Indult 1948. 
júniusban./

14. Microcard Publications in music, medicine, library sience, 
Canadian studlea( historical manuscripts. /Mlkrokártya közlemények 
zenében, orvostudományban, könyvtártudományban, kanadai tanulmányok
ban, történelmi kéziratokban./ Rochester, N. Y. Rochesterl Egyetemi 
Nyomda, 1954.

15. Mikroszalagok /ml к retape / és mikropapircsikok /micro* rip/ előszűr 
bizonyos kereskedelmi célok szolgálatában fejlődtek ki, A könyv
tári használatra alkalmazást illetően  kísérletek vannak 'folyamat
ban.

16. Ismertetést mintákkal együtt a "Microlex Corporations"- 
tó l /Roohester, New York/ lehet beszerezni.

17 . Erickson, E. L .: The Sessional Papers project. «  Journal 
of Documentary Reproduction. 4. 1941. jun. 8jS-93.1ap. A le iró  iro 
dalom a "Readex Microprint Corporation"-nál /New York/ szerezhető 
meg.

18. Tapasztalatok alapján.
19. A "Readex Microprint Corporation" 1941-ben mikronyomás- 

ban sokszorosította Sabin, Evans, Harrisse és Church te ljes  bib
lio g rá fiá it . Az egész reprodukció egy vékony kis follő-kötet tér
fogatával b ir.

= Library Trends, 1955» 4.sz. 4pi-44'T. 1.
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Belaja, I « :

A RÉGI BŐRKÖTÉSEK MEGÓVÁSÁRÓL

«

Köztudomású, hogy a régi könyvek túlnyomó része bőrkötésű. 
Ezért a bőrkötés megóvásának kérdése rendkltül fontos a nagykönyv
tárak és a múzeumok szempontjából,

A régi Idők könyvkötői egyúttal ékszerészek, művészek, fa- 
és fémmetszők voltak. Az előzetesen kikészített bőrt sajtolással 
készült rajzokkal, sőt olykor igen költséges arany és drágakő dí
szítésekkel látták e l. Régen a könyvkötés művészet volt és a fes
tészethez, szobrászathoz hasonlóan saját stílusa vo lt, mely a vo
natkozó történelmi időszakot tükrözte. Fontos tehát, hogy a régi 
könyvek kötését te ljes  egészében és eredeti formában megőrizzük.

A régi kötések pergamenből vagy növényi cserzésü bőrökből 
/a kecske, juh, borjú, ritkábban szarvasmarha bőréből/ készültek. 
Igen használatos volt a pergamen formájában kikészített disznőbőr. 
A régi orosz könyvek kötése nem egyezer vörös bagaria bőrbfel ké
szült.

A bőr, mint kötésre használt anyag, számos előnyös tulajdon
sággal ' rendelkezik, de ugyanakkor, a többi szerves anyaghoz ha
sonlóan, idővel pusztulásnak indul. A bőr öregedésének folyamata 
nemosak a tulajdonképpeni anyag vegyi természetétől, hanem nagy
mértékben a tárolás fe lté te le itő l is függ.

A bőr, ez a bonyolult szerves anyag, lényegében kollagén fe 
hérjéből á ll és számos olyan kémiai és fiz ik a i sajátossággal ren
delkezik, amelyek a fehérjéket jellemzik. A savak és lúgok, i l l e t 
ve az egyes gázok, pl. a .kéngáz, hatására bomlásnak indul. A növé
nyi cserzésü bőr a levegő oxigénjének hatására könnyen oxidálódik.

A bőr higroszkópikus anyag, mely mindig olyan nedvességtar
talmat mutat ki, mint amilyen a környező levegő nedvessége és hő
mérséklete. Számos fiz ika i tulajdonsága /szilárdság, rugalmasság/ 
a benne fog la lt nedvességtől függ.

Mind a tú lzott, mind az elégtelen viszonylagos levegő nedves
ség, különösen pedig az ingadozások a bőr deformálására és megsem
misülésére vezetnek, üa alaesony a viszonylagos nedvesség, a bőr e l
veszti nedvességtartalmát, mely szerkezetileg egybe van kapcsolva 
a bőr alapanyagával, vagyis a kollagén fehérjével. Ha viszont a 
levegő viszonylagos nedvessége magas /70 ÿ-оп fe lü li/ , a bőr pené- 
szedik és pusztul. Különösen könnyen /a papírnál is gyorsabban/
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pusztul a nedves levegőn a pergamen.
A régi bőrkötésű könyvek raktározásánál figyelembe kell ven

nünk a bőr kémiai és fiz ik a i tulajdonságait. A bőrkötésű könyveket 
nem szabad éles fénnyel m egvilágított, il le tv e  a nap ált aj. melegí
te tt helyi aégekben raktározni. Az éles fény és a magas hőmérséklet 
a bőr pusztulására vezet. Annak a helyiségnek a hőmérsékletét, amely 
ben bőrkötésű könyveket tárolünk, 16-18 C -on kell tartani.

A könyvraktár levegőjének viszonylagos nedvessége kb. $0-60 % 
kell hogy legyen. Tekintettel arra, hogy egyem gázok, főleg a kén
gáz, bomlasztják a bőrt,'megengedhetetlen, hogy a könyvraktárak le 
vegőjében kéngáz legyen.

Azokban a helyiségekben, ahol bőrkötésű könyveket tárolnak, 
rendszeresen kell végezni a levegő fertőtlen ítését a penészes gom
bák ellen i harc éáljáből. Védekezni kell továbbá a bőrt pusztító 
rovarok ellen la.

A bőrkötések megóvása szempontjából - a tárolás fentebb megha
tározott kondicionált feltételeinek betartásán kívül - nagy jelentő
sége van a bőr rendszeres za irozásának. A zsíros anyag fokozze a bőr 
szilárdságát, vizhatatlanná tesz i, megóvja a bőr felső rétegét a 
túlságos kiszáradástól, merevségtől és törékenységtől.

A zsíros anyagok idővel eltűnnek a bőrről; részben a por nye
l i  e l azokat, részben pedig, oxidálás folytán, felbomlanak. Éppen 
ezért a bőrkészítmények megóvása érdekében arra ke ll törekednünk, 
hogy a különféle fa jtájú  .kenőanyagok segítségével helyreállítsuk 
a bőrök normális zsírtartalmát. Megjegyzendő, hogy nem mindenféle 
zs ír és olaj alkalmas a kötések bőrrészének megpuhltásarao Alkal
mat la nők erre a célra a levegő oxigénje á lta l könnyen oxidálódó 
zsírok és olajok, továbbá a ricinusolaj, a halzalr, a vazelin.

Különösen károsak a bőr szempontjából a terpentinnel készült 
kenőanyagok. A terpentin ugyanis könnyen oxidálódik, s olyan per- 
oxidokat képez, amelyek a későbbiekben, a bomlás folytán, oxigént 
választanak ki. Az oxigén kölcsönhatásba lép a bőrrel, aminek kö
vetkeztében a bőr oxidálódik, elég és pusztul. A Szovjetunió álla
mi Lenin Könyvtárának tudománysa kutató laboratóriuma, a régi 
könyvek megóvásának és restaurálásának kérdéseivel foglalkozva, 
természetes zsírokkal és olajokkal végzi a könyvkötések bőranyagá
nak zslrozását. A laboratórium az elsőrendű minőségű "Pobeda" már
kájú pataolaj használata mellett döntött. A ssóbaníorgó pataolaj 
igen kitűnő minőségű zsírozó anyag, mind a növényü eserzésü bőrök, 
mind pedig a króm eserzésü bőrök puhltásárao

A tiszta  pataolajon kívül a laboratórium kipróbálta & szóban- 
forgó olajnak más zsírokkal és olajokkal való keveréséből keletke
zett keverékeket le . A kísérlet eredményei bebizonyították, hogy 
mindazok a kenőanyagok, amelyek a pataolaj alapanyagként való fe l 
használásával keletkeztek, jő hatással vannak a bőr minőségére.
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A legjobb eredményeket az általunk készített 1.számú kenő
anyaggal történő-bSrzsirozásnál érttik e l. Ennek összetétele:

A fenti mennyiségű méhviaszt egy száraz porcelláncsészébe tesz- 
sztlk és vízfürdőn megolvasztjuk. A megolvadt viaszba keverés közben, 
fokozatosanpateolajat adagolunk.

A keverék masszát üvegből, vagy poroellánből készült kenőlapát
ta l történő óvatos keveréssel összeolvasztjuk. A megolvadt masszához 
paraoxidifenil&mln oxidálást gátló szert adagolunk. Keverés után а 
kenőanyagot levesszük a vízfürdőről és lehűtjük. A lehűlt kenőanyag
ba a kenőlapáttal t örténő"*elapos keverés mellett t ic o l nevű antiszep 
tlkumot teszünk, melynek mennyisége a kenőanyag ösazmennyiségének 
4 $-val egyenlő. A tinóit rint szeszes v^gyület^t adagoljuk. Ezután 
a kenőanyagot porcellán dörzscsészében alaposan szctkenjük.

Az 1.számú kenőcs világos sárga í.zir:ű, *._• tyvt a bőr igen könnyen 
beszlv. A bőr ezáltal kevésbé cerev lesz, de ugyanakkor tapintásra 
nem érezhető a zsírossága. Adataink szerint a régi könyvek kiszáradt 
bőrkötése 1,3 - 1,5 £ zsírt tartalmaz. A normális zsírtartalomnak 11 
12 #-nak kell lennie. Módszereinkkel a bőrkötések zsírtartalmát 11,5  
11,8 %-ra tudjuk emelni. Miután a bőr a kenőcsöt beszivta és a bőr 
fe lü letét poszt ódarabbal áttöröltük, felü lete fényessé válik , s Így 
a por nem tapad rá.

A zsirozás előtt a bőrkötést - a bőr öregedési fokának megfele
lően - kellőképpen megmunkáljuk. A régi, kiszáradt bőrkötéseket két
szer kell bezsirozni*, először az előzetes megmunkálás után tiszta  
pataolajjal, majd később kenőccsel. Azokat a bőrkötéseket, amelyek 
nem száradtak ki és a bőr megőrizte alapvető tulajdonságait, az elő
zetes megmunkálás után, csak egyszer kenjük be, s kizárólag csak az 
1 . számú kenőccsel.

pataolaj
méhvlaszk
timol

loo gr 
3o "

paraoxidifenilamln - o ,15n

■ Bibllotekar*, 1956. 2.szám. 42-43.lap.
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S Z E M L E

ÉJdel'man В. :

AZ INDIAI KÖNYVTÁRÜGY

A fia ta l Indiai Köztársaság sikeresen számolja fe l  a népmű
velés térén la megnyilvánuló gyarmati elnyomás súlyos következmé
nyeit« Különösen nagy fejlődést mutatnak az utóbbi években az or
szág könyvtárai.

Figyelemreméltó, hogy a könyvtári munkát Indiában terv szabá
lyozza. A könyvtárhálózat fejlesztésével és az olvasószolgálat kér 
déseivel már az első ötéves terv foglalkozott. Ezenkívül harminc 
évre szóló tervet dolgoztak kl a könyvtárhálózat fejlesztésére.

Valamennyi könyvtár aktív népművelési munkát végez a lakos- 
< aág körében. így például Bengáliában a hagyományos "könyvhét” - e t , 

Pandzsabbhn pedig a "könyvfesztivál"-okat rendezik meg évről-évre. 
Az Indiai könyvtárosok élénk érdeklődést mutatnak a tömegek könyv
ve l való ellátásának szovjet tapasztalatai lránt, főleg a mezőgaz
dasági szakismeritek propagálásánál.

Az Indiai könyvtárügy fejlesztésében nem kis szerepet játsza
nak a bengáliai, madrasl, pandzsabi, delhii és egyéb államok könyv 
tá rl egyesületei. Az első Ilyen egyesülés még 1925-ben jött létre 
Rabindranath Tagore, a nagy lró aktiv részvételével. /6 első elnö
ke volt a társulatnak./ Ma a bengáliai a legnagyobb és legaktívabb 
egyesület. Kiadja az Indian Librarian /Xjfadlai Könyvtáros/ cimü fo
lyó iratot, az állami könyvtárak-cím- és.adattárát, minden évben 
nyári tanfolyamokat rendez a könyvtári dolgozók szakképzettségé
nek emelésére, konferenciákat szervez és nagy figyelmet szentel a 
könyvtárosképzés és a könyvtári tervezés e lv i kérdéseinek.

Az Indiai tudományos könyvtárak közül a.legnagyobb a Kalkutta 
ban slékelő Nemzeti Könyvtár. Feladatait a Könyvtár fennállásának 
50. évfordulója alkalmából, 195?~ban, D. Nehru miniszterelnök ha
tározta meg a következő szavakkal: "Nem akarom, hogy a Belvedere 
csak könyvgyüjtéal célokat szolgáljon. A Belvederet nagyszerű köz
ponti könyvtárrá kell alakítani, ahol sok kutató dolgozhatik és 
használhatja a modern könyvtár minden vívmányát. Ez a kérdés nem 
is csak a kényelem kérdése, fontossága jóval nagyobb."

A kalkuttal Nemzeti Könyvtár állománya 7.50.000 könyv. Különö
sen gazdag az indiai történelemre, archeológiára, foklőrra és mű
vészetre vonatkozó könyvek és dokumentumok anyaga. Rítkabecatt kin« 
a szanszkrit, a pali /a dél buddhizmus irodalmi nyelve/ s a prak- 
l l t  /őeindiai népi nyelv/ nyelven Íro tt f i lo z ó f ia i,  tudományos és 
művészeti szépirodalom gyűjteménye. A könyvállományban tekintélyes 
helyet foglalnak el a kormány és a hatóságok á lta l kiadott iratok,
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valamint az indiai hírlapok igen gazdag gyűjteménye...
Igen értékes gyűjtemény van a kínai klasszikusokból, továbbá 

K elet.és Nyugat több népének ritkabeestt könyveiből. Nem hiába van
nak a raktár homlokzatára felvésve Gandhi szavai: nAzt akarom, hog; 
házam körül virágozzék minden nép kultúrája." - .

A nyolc tudományos kutató intézmény közül legnevezetesebb könyv 
tára az Ázsiai Társaságnak van Bambaybfcn, ennek állománya mintegy 
125-000 kötet. Indiában 33 pedagógiai, 30 orvosi, 29 műszaki, 1? me
zőgazdasági és sok egyéb szakkönyvtár van.

A tudományos könyvtárak egyúttal a levéltárak funkcióját is 
betöltik , és pálmalevélke, faháncsra, bőrre, rézlapokra és r izs- 
papírra Írott rltkabecsü kéziratokat őriznek. Ezek közül kétezer- 
éves kéziratok is találhatók.

A 27 egyetemi könyvtár közül kiemelkedik a kalkuttal, a mad
ras 1, az allahabadi, a bombayi, valamint a hajdarabadi könyvtár. 
Könyvtára van ezenkívül minden kollégiumnak /college/ is  /számuk 
447/.

' Indiában gondoskodnak a tudományos könyvtárak munkafeltéte
leinek megjavításáról. Az utóbbi években uj könyvtárépülettel gya
rapodott az uj delhii könyvtár, a muzulmán egyetem könyvtára, a 
b lr la l Központi Könyvtár, stb.

1952- tő l kezdve, amikoris lé tre jö tt Új-Delhiben a tudományos 
dokumentáció Indiai nemzeti központja, uj lehetőségek nyíltak a 
b ib liográ fia i munka terén. Nagy tudományos mű a Nemzeti Könyvtár 
á lta l kiadott indológiái b ib liográfia .

Újszerű az indiai könyvtárakban az, hogy hozzáférhetőek az 
olvasók széles tábora számára. Sok könyvtár egész éven át napon
ta 13 órát is  nyitva á l l ,  hogy kielégítse a könyv iránti szomjú
ságot .

A népművelés terjedésével fokozódik az uj könyvtárosok irán
t i  szükséglet is . Ezért az egész országban szorgalmasan propagál
ják a könyvtárosságot, mint szükséges és igen megtisztelő fog la l
kozást. Ebből a célból a delh ii, a bombayi és a benaresi egyete
meken könyvtáros tagozatot nyitottak. Ezenkívül Delhiben könyvtá- 
rosképző szakiskolát létesítettek. Ebben az Iskolában a végzett 
növendékek az egy évig tartó tanfolyam elvégzése után könyvtárosi 
diplomát kpphak. A két éves tanidő sikeres abszolválása esetén pe
dig akadémiai óimét nyernek. Újdonságként hat e tekintetben Indiá
ban a könyvtárosi doktorátus.

»  Szovetszkaja Kul*tura, 1955. H3»sz. 4.1
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