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A második világháború előtt Szerbiában nem nagy figyelmet for
dítottak a közművelődési könyvtárakra« Csapán néhány fe j le t t  hagyo
mányokkal rendelkező intézmény jelentett k ivéte lt, mint a szabásai, 
pasazarovlol, kragujaváol, niai, újvidéki*, veresei stb. könyvtárét. 
Óriási érőfeszltésekekellettek hozzá, hogy az elpusztított ország 
újjáépítésén belül ezt a művelődési kérdést is  meg lehessen oldani. 
Mivel fontos szerepet játszanak a közművelődési könyvtárak a népmű
velés területén, 1945 óta a városokban és a vidéken könyvtárakat lé 
tesitettek . Ellenőrzés és teohnikal eszközök hiányában azonban saj
nos egyenlőtlenül fejlődtek a könyvtárak a helyi viszonyoktól éa 
vezetőik erő feszítéseitő l függően«

A Szerb Könyvtári Központ megalakulása

1952-ben a hatóságok, a Könyvtáros Szövetség és a belgrádi 
Nemzeti Könyvtár képviselői elhatározták, hogy technikai jellegű 
központot hoznak lé tre , amelynek feladata a Szerb Köztársaság könyv 
tárainak koordinálása és irányítása« így alakult meg 1953-ban a 
Szerb Könyvtári Központ. A belgrádi Nemzeti Könyvtár külön osztálya 
ként Jött lé t r e fe la d a ta ; "A könyvtári hálózat rendszeres kiépíté

ssé, a könyvtárak fejlődésének irányítása és a Szerb Népköztársaság 
területén működő könyvtárakban folyó munkák ellenőrzése a törvényes 
rendeletek és előírások végrehajtása szempontjából«"

A Központ megalakulás* e lőtt nem voltak pontos adataink a 
szerb könyvtárak számáról és helyzetéről. Most már tudjuk, hogy 
2.09I  könyvtárunk van, ezek közül I . I 76 állandó kapcsolatban á llí 
a Központtal.

A Központ egyik legelső célkitűzése az v o lt , hogy létrejö jjön  
a könyvtári törvény, amely meghatározza és szilárdan megalapozna A. 
könyvtárak státusát. Ennek a törvénynek a megszületésére várrá, a 
Központ az irányban tett erőfeszítéseket, hogy a könyvtárak anyagi 
terhe a népi közigazgatási egységek költségvetését terhelje. Erőfe
szítése i nem maradtak hiábavalók, mert a törTényterrezer a msjrálá- 
sulás állapotában van.



Az utóbbi években érezhető jelentős mértékű Javulás ellenére 
sem kielégítő a könyvtárak anyagi helyzete« A nagy városi könyvtárak, 
amelyek tudományos és közművelődési anyagot is gyűjtenek, Сош ké- 
pesek kielégíteni^szükségleteiket a rendelkezésűkre á lló , minimum 
alatt maradó költségvetésük keretein belül« /Az e lv ileg  elfogadott mi
nimum: lakosonként 200 dinár«/ Ugyanígy gátolja a könyvtárak munkáját 
mind a városokban, mind a vidéken megfeleld helyiségek hiánya«

A Központ ezeknek az alapproblémáknak a megoldására könyvtári 
hálózatot szervezett: felmérte a feladatokat, előkészítette a könyv
tárak ujjászervezését és elkészítette a már meglévő keretek szaksze
rű fejlesztésének a tervét. A közművelődési könyvtárakat három kate
góriába osztotta: 1» A nagy, városi könyvtárak, amelyek mind tudomá
nyos értékű, mind közművelődési állománnyal rendelkeznek, 2. kevésbé 
jelentős városi kölcsönkönyvtárak, 3« falusi közművelődési könyvtárak.

Az első csoportba tartozó, tudományos és közművelődési anyaggal 
rendelkező nagy városi könyvtárak feladata, hogy a szomszédos városok 
és kerületek számára központi könyvtárként működjenek. Ugyanakkor tech
nikai vonatkozásban központjai a város többi könyvtárának is « Tudomá
nyos részlegüket a Nemzeti Könyvtár mintájára szervezik, közművelődé
si anyagukat pedig decimális rendszerben csoportosítják«

A kisebb városi könyvtárak és a nagy városok kerületi könyvtá
rai jellegük szerint kölcsönkönyvtárak« Állományuk szintén decimális 
rendben sorakozik. Ezeknek a könyvtáraknak feladata, hogy a környező 
falusi könyvtárak munkáját ellenőrizzék és támogassák«

A vidéki könyvtárak újjászervezése

A vidéki és a városi kerületi könyvtárak újjászervezésének mun
kája az egész 1954« évet k itö ltö tte . Hogy célját elérhesse és munká
ját könnyebben elvégezhesse, tevékenységét a Központ két eaoportba 
osztotta: 1 . a belgrádi könyvtárak és 2. a vidéki könyvtárak újjá
szervezés! munkája.

A belgrádi könyvtárak újjászervezés! munkálatainak célja  az vo lt, 
hogy minden könyvtár állományát azonos rendszerbe - a decimális rend- 
szerb«”-  foglalják. Ezt a munkát helyezlnen az ottani könyvtárosokra 
bízták, a Központ csupán az irányítást és ellenőrzést tartotta fenn 
magának. A vidéki könyvtárak könyvtárosai gyakorlatképpen vettek 
részt ebben a munkában. A gyakorlatot kiegészítette a könyvtárak szer
vezéséről és vezetéséről tartott tanfolyam«

A vidéki könyvtárak újjászervezésének végrehajtása során a Könyv
tári Központ három kategóriát á l l íto t t  fe l:  1« Az újjászervezést & 
központ segítségével maguk a helyi könyvtárosok végezték e l. 2. Az 
újjászervezés a környékbeli könyvtárosok számára tartott gyakorlati 
tanfolyammal párhuzamosan ment« 3. A könyvtárakba a Központ dolgozói 
maguk szálltak k i, feltárták a megoldandó problémákat, в ismertették 
a gyors elintézéshez szükséges’ eszközöket. Ilyen módon Szerbia terü
letén az összes városi könyvtár újjászervezése megtörtént az 1554, év 
folyamán és 1955$ első felében«
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Szakmai képzés
1955 elején a Könyvtári Központ kétféle tipusu tanfolyamokat ren

dezett Belgrádban: az elsőt állami könyvtárosi vizsga letételéhez /Ide 
érettségi bizonyítvánnyal lehetett beiratkozni/', a másodikat bármely 
közművelődési könyvtáros számára» Ez utóbbi tanfolyam-sorozat a hall
gatókat a közművelődési könyvtárak állományának szerkezetével és je l le 
gével ismertette meg«

Ezen a területen a leghatásosabb intézkedés kétségkívül a belgrá
di könyvtáros iskola megalapítása v o lt ,1948-ban. Az iskola a városi és 
falusi könyvtároskáderek szakmai képzését végzi. Azonban az innen ki
kerülő könyvtárosok száma még hosszú ideig kevés lesz ahhoz, hogy ki 
lehessen elégíten i a közművelődési könyvtárak szükségleteit.

A Központ kiadványai

A Központ utasításokat dolgozott ki a közművelődési könyvtárak 
szervezetét és munkáját illetően . Ezenkívül keresztülvitté a kiadóvál
lalatoknál, hogy minden megjelent könyvhöz címleírást mellékeljenek, 
s ezzel megkönnyítsék a könyvtárosok munkáját.

A "Bibliotekar* c. lap a Szerb Könyvtári Központnak és a Vajda
sági Könyvtáros Szövetség terü leti bizottságának közős orgánuma. Ér
dekes kérdéseket vet fe l  a közművelődési könyvtárak tevékenysége szem
pontjából is . Ez a fo lyóirat az egyetlen ilyen fajta kiadvány egész 
Jugoszláviai terü letéről, tehát helyi megkülönböztetés nélkül minden 
könyvtáros cikkét leközll, aki a közös kérdésekhez szól hozzá.

Szabaápolcrendszer és ingyenes JcBlcaünzes

Mindenhol, ahol ez egyáltalán lehetséges vo lt, a Könyvtári Köz
pont bevezette a szabadprlcrendszert még a könyvtárosok némi ellen
állása dacára is . Ez az intézkedés kitűnő eredményeket hozott: megnő-’ 
vekedett az olvasók érdeklődése és ezzel együtt létszámuk is ..A  Köz
pont kezdeményezésére a a második szerb könyvtároskpnferencia részt
vevőinek nagy többségének hozzájárulásával vezették1be az ingyenes 
kölcsönzést. Ez az intézkedés az olvasók számának még rohamosabb nö
vekedését eredményezte, számuk 1955» folyamán megkétszereződött.

A Szerb Könyvtári Központ erőfeszítései kedvező visszhangra ta
láltak a többi köztársaságban is. így a macedón könyvtári központ máris 
felhasználja a Szerb Könyvtári Központ tapasztalataitj hasonló közpon
tok létesítésének e lő fe lté te le it  tanulmányozzák a többi köztársaságban 
is.

* Bulletin dé l*Unesco a l ’ intention des bibliothèques, 195б0 
l.sz« 4-6.lap.


