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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.


