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AZ 1DSGENNYELVÜ IRODALOM KÖNYVTÁRA
Trta: Rudomino, M. 
könyvit úr Igazgató

Az idén lesz ?5 éves az Idegannyelvtl Irodaion Állami Könyvtára.
A Könyvtár e szovjet hatalom igazi gyermeke. 1921 júliusában szer

vezték meg az OSzSzSzK Népművelési Népbiztossága Neofilo lógiai Intéze
te mellettp Az intézetet nemsokára ugyan bezárták, a Könyvtár azonban 
tovább é lt és 19bl októberétől az OSzSzSzK Népművelési Népbiztosságá
nak önálló intézeteként tartották nyilván. Fennállásának е1зб évei az 
uj munkaformák keresésének, az olvasótoborzásnak, a külföldi könyvek 
és periodikák fokozott gyűjtésének a periódusa.

Ebben az időben elég gyakran kellett bizonygatni, hogy szilkség 
van a Könyvtárra és gyakran kellett visszaverni a Könyvtár megszűnte
tésére és más intézménybe való beolvasztására irányuló kísérleteket. 
Azután, hogy 19 ,Я-Ьвп az SzK/b/P-Kr.~ ponti Hizottsága határozatot ho- 
fcbtt arról, hogy a pártaktivák aajátitsáic e l a i idegen nyelveket 9 a 
Könyvtár létének szükségessége nyilvánvalóvá le tt . Bár állománya ekkor 
még nem volt nagy, a Könyvtár az idegen nyelvek tanulmányozására meg- 
szervezte első fiók ja it és tanulóköreit. Ilyenek működtek a főváros 
legnagyobb vállalataiban - a Sztálin autógyárban, az Elektromos müvek
nél, a Golyósceapágy gyárban - valamint a kultúra és pihenés parkjai
ban. A Könyvtár csoportos és egyéni konzultációit az idegen nyelveket 
tanuló emberek ezrei látogatták. 35 év alatt több mint fé lm illió  ilyen 
konzultációt tartottak. Sok olvasó, aki ma folyékonyan beszél egy vagy 
több idegen nyelven, annak idején úgy jö tt a Könyvtárba, hogy nem is 
merte a latin  betűket. A Könyvtár i ly  módon maga "termelte ki" a maga 
olvasóit. Az általa 19?6-ban inditott felsőfokú idegen nyelvtanfolya
mokat néhány év múlva az Idegen Nyelvek Intézete újjászervezte.

A Könyvtár legérdekesebb munkája ezekben az években azok a nem
zetközi estek voltak, amelyeket a VOKSZ-szal, a Nemzetközi Vörös 
Segéllyel, a Szakszervezetek Központi Tanácsával, a Szovjet Írók Szö
vetségével közösen rendeztek. Ezeken az esteken sok ország közéleti 
személyiségei é* haladó iró i szólaltak fe l ,  köztük Henri Barbusse, 
Martin Andersen Nexö, v * iliant-Couturier, Louis Aragon, Erich Weinert, 
Emi Sziao, W illi Bredel,, Johannes Fec>**r, Jean Richard Bloch, Cesar * 
Arkonada, Paul Robeat?:*. á u .uywt»r j barát je volt Klara Zetkin, ki 
sokat tett a könyvállomány gyarapításáért.

Az Idegennyelvü Irodalom Állami Könyvtára igen nagy kulturális 
értéket képvisel. Gazdag könyvgyü 'temánye van az egyes ismeretágak 
idegennyelvü kiadványaiból. Különösen gazdag az állománya nyelvtudo
mányi, irodalomtudományi, kultúrtörténeti, külföldi művészeti és szép-
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Irodaijai müvek tekintetében» Leginkább az angol, német, francié, cseh, 
lengyel ás spanyol nyelvil gyűjteményei teljesek.

1947-ig  főleg a humán tudományok anyagát gyűjtötte a Könyvtár.
1948-tó l kezdve gyűjti a matémát lkai, f iz ik a i,  kémiai, b io lógia i, e l
méleti mechanikai, mezőgazdasági irodalmat és a technika egyes ágaira, 
/alkalmazott kémia és fizika/ vonatkozó kiadványokat is . Jelenleg a 
természettudományi osztálynak már 21o.oco könyve ille tv e  folyóirata 
van.A 2.500 folyóiratnak, melyeket a Könyvtár évente a világ 48 orszá
gából kap, a fe le  természettudományi, il le tv e  mezőgazdasági fo lyóirat.

A Könyvtárban megvan több évre visszamenőleg minden fontosabb 
külföldi tájékoztató kiadvány, nemzeti bibliográfiák, szemlejellegű 
munkák, é le tra jz i lexikonok, enoiklopediák. Az utóbbi években a refe
rence-1 roda Imát kiegészítették az Encyclopaedia Americana, az Encyclo
paedia Britannica, a francia Larousse, a német Brockhaue legújabb kiadá
saival és még sok más enciklopédiával. Nemrég értékes kínai refereace- 
gyüjteményt vásárolt a Könyvtár, köztük több uj szótárat.

A világirodalom müveinek mind első,mind pedig az utóbbi években 
megjelent kiadásait gyűjti a Könyvtár. A klasszikusok akadémiai, ma
gyarázatos, illu s z trá lt , röv id íte tt, átdolgozott, chrestomatia-jelle- 
gü kiadásait gyűjti a világ minden nyelvén.

Könyvtárunknak hires gyűjteménye van a világ minden népének iro 
dalmi emlékeiből, a népdalok, közmondások gyűjteményeiből, különböző 
népművészeti dolgozatokból. Az olvasók gyakran használják a XVIII.-XX. 
századi irodalmi sorozatokat - a Parnassо Ita liano-t, World's Classics-t.

Old English Texts-et, Deutsche Literatur-t, Les poetes du pre
mier et du second ordre-t, Biblloteca de los autores espanoles-t és 
sok különböző antológiát.

A mai haladó nyugati Írók szinte hiánytalanul szerepelnek Könyv
tárunk állományában. Nagy értéket képvisel a hosszú évek alatt össze
gyűjtött szovjetlka ás rosszika gyűjtemény /orosz és szovjet szépiro
dalom ldegennyelvü fordításai./.

A Könyvtár nyelvtudományi gyűjteményében a világ minden országá
nak számtalan nyelvészeti dokumentuma van összegyűjtve. A Könyvtár 
fennállásának első éveitől kezdve nagy időt és erőt fordított arra, 
hogy lehetőleg te ljes  gyűjteményt léteeitsen a külföldi nyelvek tan
könyveiből és tansegédleteiből, és hogy összegyűjtse a különböző 
szótárakat - összehasonlító, értelmező, etimológiai, idiomatikus, he
lyes írás i, frazeológiai ás szakszótárakat. Igen érdekes az összehason
l ító  és történeti nyelvtudományi, kézikönyveknek, valamint a különböze 
nyalvsk elméleti és történeti nyelvtanainak a gyűjteménye, köztük 
olyan ritka nyelveké, mint a pe^li, hethite, rotoromén, ó-izlandi, 
welsl, stb.

A Könyvtár specializálta magát a kultúrtörténeti munkák gyűjté
sére, különösen amelyek az erkölcsöket, a szokásokat, a v ise le té t, 
lakásokat Írják le . Történelmi vonatkozásban alapjában véve az olyan 
kiadványokat gyűjtik, amelyek a nemzetközi viszonyokkal, a legújabb 
kor történetével és a mai nemzetközi politikával foglalkoznak. Nagy 
a memoár-gyűjtemény az összes eurrpai Wsüvi-kene a XVII. századtól kezd
ve napjainkig. A fö ld ra jz i restfben sok nagy tudományos mü,(különböző
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sorozatok, atlaszok, föle. a jz i refjrenca-köayvek, útleírások Tannak.
Büszkesége a Könyvtárnak a külföldi művészeti osztály, melyben 

több mint 5 0 . 00c kötet ven orosz és 28 Idegen nyelven. Jelentős helyet 
fog la l e l benne a renaissance művészete. Kiemelkedik a nagy művészekről - 
Leonardo da c incirő l, Michslangelcról, Raffeelról, Rembrandtról, Dürer
ről,Goyáról szóló gazdag Irodalom. A különböző országokban kiadott mű
vészeti könyvek gazdag gyűjteményét válogatták össze, köztük építészet
te l,  szobrászattal, festészette l, színházművészettel foglalkozókat. 
'ógvannaK a világ legnagyobb múzeuméinak a gyűjteményei /a londoni 

Nemzeti Galéria, a párizsi Louvre és Luxembourg Muzeum, a római Vati
káni Muzeum és a Galéria Borghese; a Galéria U ff lz l ,  a madridi Prado 
az amszterdami Királyi Muzeum, a hágai Állami Képtár, a newyorki 
Metropolitan Muzeum, a prágai Nemzeti Galéria, stb./.

Annak ellenére, hogy soha sem volt célja  a Könyvtárnak a ritka 
könyvek gyűjtése csak azért, mert csekély példányszámban jelentek meg, 
jelentős állományt gyűjtöttek össze ilyen kiadványokból. A Könyvtárnak 
vannak korabeli Eraemus, Bocacoio, Petraroa, Newton, Voltaire, Diderot 
kiadásai, а XXX. század majdnem minden klasszikusának korabeli kiadásai, 
aok szerzői aláírással e llá to tt könyve, valamint ősnyomtatványai, elze- 
v ire i,  stb.

Nagy értéket képvisel a világirodalom klasszikusainak és a róluk 
szóló monográfiáknak gyűjteménye= Így meg kell említeni a Szovjetunió
ban és külföldön egyaránt ismert Shakespeare gyűjteményt /6.000 kötet/ 
és a róla szóló irodalmat a világ minden nyelvén.

Jelentős antifasiszta állománya van a Könyvtárnak: periodikák, 
antlfasisztá Írók müvei, dokumentumgyűjtemények, pamfletok, ille g á lis  
kiadványok, emlékiratok.

A Könyvtár munkatársainak állandó gondja az utóbbi években, hogy 
lehetőleg minél teljesebb gyűjteményt állítsanak fe l  a népi demokrá
ciák nyelvelnek irodalmából. E tekintetben már sok eredményt értünk 
e l: 1956 elejére több mint 100.000 albán, bolgár, magyar, lengyel, ro
mán, oseh, szlovák, kínai és koreai könyv# volt a Könyvtárnak. Rendsze
resen megkapják a Némát Demokratikus Köztársaság legfontosabb könyvter
mését.

Д múlt év óta intenziven gyarapítják állományukat keleti nyelvű 
könyvekkel. Lerakták már a kínai osztály a lap ja it, gyorsan gyarapod
nak az indiai nyelvek osztálya, a japán, koreai, perz&e, arab, török, 
stb. osztályok.

Különböző időkben ajándékként is kerültek a Könyvtárba bizonyos 
könyvgyűjtemények. Így 1958-ban a Spanyol Demokratikus Köztársaság a 
Szovjetuniónak ajándékozta a spanyol irodalom értékes gyűjteményét, 
mely kb. ezer kötetet számlált з Spanyolország történetével foglalko
zó művekből á llt  a legrégibb időktől napjainkig. Meg kell említenünk, 
bogy ennek a gyűjteménynek a kiválasztására kormánybizottságot lé te 
sítettek Spanyolországban, mely a polgárháború napjaiban válogatta ki 
e könyveket Franco repülőinek tűzésen.

A Könyvtár gondost,n őrzi barátai -  Henri Barbusse, Jean Blchard



Bloch, Zdenek Nejedly cseh akadémikus, etb. - ajándékait.
Sok kiadványt kap a Könyvtár a nemzetközi csere keretében a Né

met Demokratikue Köztársaságból, Csehszlovákiából, Bolgáriából, Magyal'1 
országból, Romániából, Lengyelországból és Kínából. Felujult a könyv
esére Jugoszláviával, Franciaországgal, Angliával és más országokkal. 
Kapcsolatok létesülnek több keleti ország könyvtáraival.

Komoly feladatokat á llít  a Könyvtár elé a Szovjetunió Kommunis
ta Pártja Központi Bizottságának, júliusi plénumán hozott határozat. A 
párt és a kormány nagy figyelmet fordít a külföldi tudományos intéze
tekkel való tudományos és műszaki információ©ееre kiszélesítésére. 
Iparunk és mezőgazdaságunk érdekei megkívánják a külföld tudományos 
és műszaki eredményeinek tanulmányozását, a Könyvtárunk köteleséégo, 
hogy segítsen olvasóinak ebben a dologban, 1?;6-t61 kezdve a Könyvtár 
meg fogja kapni a profiljába tartozó összes alapvető külföldi, tudomá
nyos munkát és a legértékesebb szépirodalmi müveket.

Jelenleg az a feladat á ll a Könyvtár kollektívája előtt, hogy 
gondosan tanulmányozza a világ könyvpiaoát, hogy helyesen válassza ki 
á külföldi irodalmat. Együtt kall dolgoznunk a többi tudományos könyv
tárral annak érdekében, hogy minden külfBXdl kiadvány meg legyen ha
zánkban legalább egy példányban. Minden könyvtár, mely külföldi irodai' 
mat kap, meg fogja küldeni Könyvtárunknak a hozzá befutott külföldi ki' 
adványok katalóguscéduláit*. Ez lehetővé teszi, hogy Jelentősen kiszé
lesítsük az 1949 óta kiadott.közös tájékoztatót, mely a Szovjetunióba 
beérkezett uj külföldi könyveket tartalmazza.

Jelenleg az Idegennyelvü Irodalom Könyvtárának, mely a Szovjet
unió egyik legnagyobb könyvtára, körülbelül két millió kötet könyve 
van Í Z  idegen nyelven, évente körülbelül félmillió könyvet adnak ki az 
olvasóknak. A Könyvtár igyekszik feltárni gazdag könyvállományát és se
gíteni az olvasóknak, hogy minél jobban felhasználhassák azt.

Az egész állományt katalógusokban tüntetik fe l, melyekben össze
sen több mint öt millió eédula van. A következő katalógusokat á llítot
ták fel: általános és szolgálati betűrendes katalógust, szakkatalógust, 
a perszonállák katalógusát, egy sor tematikus katalógust, az uj szer
zemények kartotékalt. A könyvtérbe Járó összes periodikát feltüntetik 
a nagyszámú kartotékban, katalógusokban és nyomtatott jegyzékekben* A 
periodikus kiadványok kartétékalhoz több tematikus mutató és országok 
szerinti mutató van.

Az Idegennyelvü Irodalom Könyvtárának 2o.ooc olvasója van /köz
tük akadémikusok, a tudományok doktorai és kandidátusai, professzorok, 
docensek/. A tudományos dolgozók Jobb kiszolgálása érdekében természet
tudományi és társadalomtudományi-politikai szakosított olvasótermeket 
létesítettek a Könyvtárban. Ezenkívül általános olvasóterem is működik 
külön kézikönyvtárral és ajánló katalógusokkal.

Aktivs szolgálja ki olvasóit /pedagógusokat, aspiránsokat, diá
kokat, tisztviselőket, katonákat/ a külföldi szépirodalom kölcsönzési 
osztálya.

évről-évrs nő a Könyvtár könyvtárközi kölcsönzése. 1946-ban pél
dául 143 helyre kölcsönöztünk, 19»-ben  pedig 956-ra /a Szovjetunió ,
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196 városába/» A könyvtárközi kölcsönzés továbbfejlődését akadályoz
za a gyakrabban keresett könyvek elégtelen példányazáma. A mikrofil
mezés széleskörű alkalmazását eddig megnehezítette a mikfofilmleolva
só-készülékek hiánya sok könyvtárban. Ideje, hogy a Szovjetunió Kul
turális ügyelnek Minisztériuma megszervezze az ilyen készülékek gyár
tását.

A Könyvtár felújította a régi tradioióját -  fiókok szervezését 
más intézmények mellett. Néhány éve már működik egy fiók az Idegennyel- 
vü Irodalom Kiadója mellett. Tavaly fiókot szervezett a Könyvtár Kiev- 
ben, mely szorosan együtt működik az SzKP kievl területi, bizottságáról 
elnevezett könyvtárral. Ez a fiók népszerűvé vált az USzSzK fővárosa 
tudományos dolgozói, tanulói és nyelvtanárai között, s 195$ végére már 
több mint 1300 olvasója volt« Könyvtárunk szoros kapcsolatban van ás 
teljes erőből támogatja a Ívovi városi ldegennyelvü könyvtárat, ellát
va könyvekkol kölcsönző állományából és bibliográfiai tájékoztatást ad
va kérésükre.

Nagy segítséget nyújt 9o4 ldegennyelvü irodalommal dolgozó vidé
ki könyvtárnak. Rendszeresen küld nekik módszertani anyagot és bib
liográfiákat. Ezenkívül ezeknek a könyvtáraknak a kívánsága alapján 
bibliográfiai tájékoztatásokat végez. Az SzKP Központi Bizottsága jú
liusi plénuma után különösen fokozódott a.külföldi természettudományi 
és műszaki irodalom iránti kereslet. Elkezdték tájékoztatni a könyvtá
rakat a tudomány és a technika egyes ágaival kapcsolatban a külföldi 
periodikákban megjelent olkkek felől. így az autómatlkával, telemecha
nikával, a vegyipar egyes ágaival és a.mezőgazdasággal kapcsolatos kül
földi anyagokról küldtek tájékoztatásokat. Ezeket megküldve segíteni 
akartak a könyvtáraknak, hogy önállóan meg tudják szervezni az ilyen 
tájékoztatást a könyvtárakban meglévő bibliográfiák alapján. Sok ref
lexiót kaptak ezekre a módszertani levelekre. így, az a ltá jl határvi
déki könyvtár azonnal kapcsolatba lépett az övezeti mezőgazdasági éa 
állattenyésztési tudományos kutatóintézet szakembereivel, akik 11 kül
földi folyólratelkk fotókópiájának megküldését kérték. Ilyen az egyik 
reagálás erre az uj tájékoztatási módra.

Nagy éa sokoldalú munkát végez e Könyvtár Tájékoztató Irodája. 
Szolgálatait állandóan igénybe veszik a párt- éa kormányszervek, a 
Tudományoa Akadémia, a TASzSz, a Szövinformbjuro, a Rádió Bizottság, 
a VOKSz, a Szovjet írók.Szövetsége, az egyetemek, tudományos-kutató 
intézetek, üzemek, folyóirat- és hírlap szerkesztőségek, valamint az 
egyes olvasók. Egy év alatt az Iroda kb« 20.000 bibliográfiai tájékoz
tatást adott.

A Könyvtár legfontosabb feladata, hogy minél közelebb vigye a 
legértékesebb külföldi irodalmat az olvasóhoz. Ennek érdekében nagy 
bibliográfiai tevékenységet fejtünk ki. A Könyvtár tudományos munka
társai regisztrálJók a beérkezett fontosabb külföldi kiadványokat, 
speciális kartotékokat vezetnek a külföldi szerzőkről, a tudományos 
ée irodalmi élet eseményeiről, a fordításokról különböző szempontok
ból, összegyűjtik a recenziókat. Ezt az anyagot rendszerezik a bibliog
ráfiai kartotékokban, melyek a tájékoztató munka főbázleát képezik.
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V Kartotékaink alapul szolgálnak r- Könyvtár á lta l kiadott nagyszámú 
bibliográfiák és tájékoztató bulletinek elkészítéséhez. Hála az Idegen- 
nyelvű Irodalom Kiadójával való szoros kapcsolatunknak és a részérói 
megnyilvánuló állandó segítségnek, a Könyvtár széleskörű kiadói tevé
kenységet fejthet ki. 1949-1955-ig több mint 450 munkát adtak ki 3500 
nyomtatott iv terjedelemben. 1956~ra I 05 b ib liográ fia i mii kiadását ter
vezik, I 0I 5 nyomtatott iv terjedelemben.

Már nyolcadik éve jelenik meg ®. "Szvodnüj Bjulleten* Novüh Knig", 
mely a Szovjetunió nagy könyvtáraiba érkezett külföldi könyvek közpon
t i  Jegyzéke. Ebben a jegyzékben több mint ötven tudományos könyvtár 
anyaga szerepel. 1956- tó l kezdve a résztvevő könyvtárak száma jelen
tősen emelkedni fog. A bulletin negyedévenként jelenik meg két sorozat
ban: "A" sorozat - természettudományok, orvostudomány, technika és me
zőgazdaság; "B" sorozat - társadalomtudományok.

Évente megjelenik a nyelvtudományi és a nyelvek tanításával fog
lalkozó módszertani müvek központi címjegyzéke. Nemrégen adták ki a 
"Llteraturovedenie za 5 le t" /öt év Irodalomtudományi müvei/ központi 
címjegyzéket, ás az "Iszkussztvcvedenie za 5 le t" /'Művészeti kiadvá
nyok/ cimü jegyzéket.. /1949-1953/» 1954-től kezdve az irodalomtudományi 
ée művészeti könyvek is belekerülnek a központi jegyzék "B" sorozatá
ba. 1956-tó l kezdve a bulletinek közölni fogják a elmek fordítását és 
rövid annotációt is fognak, adni. Ezenkívül meg fog jelenni a "Szvodnüj 
katalog zsurnalov po esztesztvennüm aaukem, tehnike i  szel'szkomu hoz- 
jajsztvu", a Szovjetunió legnagyobb tudományos könyvtáraiba érkezett 
természettudományi, műszaki ás mezőgazdasági folyóiratok központi jegy
zéke.

Mindezek a központi jegyzékek és bulletinek segítik az olvasókat 
abban, hogy a legrövidebb idő alatt megtalálják a szükséges irodalmat. 
Ezeknek a jegyzékeknek a kiadása teljesen helyesnek bizonyult. A Könyv
tár e lőtt most az a feladat ü li, hogy'visszamenőleg is kiadja a Szov
jetunió könyvtáraiban meglévő külföldi irodalom központi jegyzékeit.

Különös figyelmet ford ít a Könyvtár ez olvasók tájékoztatáséra 
a külföldi folyóiratcikkek fe lő l ,  első sorban a természettudomány te
rületén. E célból havonta szakjegyzékeket adnak ki a fiz ika , kémia, 
biológia és a mezőgazdaság kérdéseivel foglalkozó cikkekről. Csak a 
természettudományok területén több mint looo folyóiratot referálnak. 
I 950 óta negyedévenként megjelenik a "Periodicneszkaja pecsat* üer- 
manszkoj Demokraticseszi.oj Reszpubliki" szakjegyzék. 1956-tól kezdve 
tervbe vettük ilyen jegyzékek összeállítását és kiadását Anglia, az 
Egyesült Államok és Franciaország társadalomtudományi-politikai irodal
máról. Második éve jelenik meg a szovjet ás külföldi sajtóban megjelent 
nyelvtudományi és nyelvtanitásl módszertani folyóirertcikkek szakjegyzé
ke.

A tudományos-bibliográfiai osztály kiadja a bolgár, román, cseh
szlovák és német demokratikus szépirodalom és irodalomtudomány év
könyvét. Rendszeresen megjelenik a "Kalender* literéturnüh pamjatnüh 
dat" /Évforduló naptár/. Több éve kiadják a "Literature i iszkussztvo 
za rubezsom” /szovjet sajtó anyag alapján összeállított külföldi iro 
dalmi és művészeti kérdésekkel foglalkozó/ tájékoztató bulletint és ь
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"Bor*ba za mir" elműt, melybea külföldi sajtóanyag Is szerepel.
A Szovjet írók Szövetségen«k1 külföldi bizottságévá1 közösen bib

liográ fiá t adtak ki a . sov iet ivók második kongresszusára. /"Froizve- 
der.ija szovetszkih piszatelej v perevodah na inosztrunnüt. jazüki 1945- 
1955.*/, melynek terjedelme több mint ssáy. nyomtatott iv* A 'logoi4, Hugo 
és hicki^vick évfovd’-x? óyo. - h?bv í о* várj#».! oeztály összeállította és k i
ad* - ’ 'Og'.'1 #j.-'J<3g* - aye?- en megjelent aPv ’ inek és Hugo, valamint Mickieviez 
orosz'«1 .n»f. j e l ' 0+ kr.«., jegy: á' nleg. a könyvtár ugyanilyen
bib liográfiát készít л,. То в " te j,  к. «î .̂-hov, és Gorkij müveinek ford ítá
saiból. Nyomdób'- adtóí« я k <p ' í i r «  < --"«».«i ovosznyeIvli fordításainak jegy
zékét. Még a háború éveibe» ki * -чг».*7+-.г ~ szláv Írók orosz nyel
ven megjelent müveinek bibllogrófi«'.^ i ódén :k Nejedly előszavával, \fem- 
régen jelentősen kibővítették ezt és ladt ik néhány sorozatban«

A közmüveiddéai olvasók segítését szolgálják a külföldi Írókról 
készített b ib li ^ --.fia i ».'ulékeztetők. Az utóbbi években a Könyvtár 4o 
emlékeztetőt adott k i, melyek A* oegher^, J. Amado, J. Fucik, J. Becher, 
A. S t i l ,  H, Faat, J. Aldridge, L. Aragon, fl. Bracht,.H. Fielding, A» 
Firaaek, J. Verne, .1« Marti, vb. írókkal foglalkoztak. Ezeket a népsze
rű kiadványokat, ingyen megküldik a Szovjetunió összee könyvtárainak, 
amelyekkel .szoros kapcsolatot tartunk fenn«

A Könyvtár kollektívája Igyekszik miné? gyorsabban reagálni a nem
zetközi élet összes eseményeire. Szinte nine, olyan irodalmi évforduló, 
amit a Könyvtár ne ünnepelt voi*.r. meg« Közi rima etek k iá llításainkm elyek  
«gyes nagy emberekkel foglalkoznak: Leonardo de Vinci születésének 5oo* 
évfordulójára, Francisco Goya születésének ; oo. évfordulójára, François 
Rabelais halálának 4оо. évfordulójára, Oh. Perrault halálának 250. év
fordulójára. • « etb. Könyvtárunkban tr&dicióvá le tt  k iállítások rendezé
se a népek barátsági, hónapjaira, a népi demokraeiók jubileumaira, stb.

Külön a f ia ta l olvasók иг áruéra szerveznek ilyen témájú k iá llítá 
sokat: "A béke városa11, ’’А XIX.század realista regénye", "A Drezdai 
Képtér", " I tá lia  művészete a Renaissance idején", "A francia.színház” ,
"A külföldi könyvek k iá llítása” , "A mai Csehszlovákia művészete", "A. 
Hamlet előadásai", A szovjet Írók jubileumaira rendszerint k iá llításo
kat is készítenek müveik fordításaiból.

A természettudományi Irodalom olvasótermében l?54-1955-bea k iá l l í 
tásokat rendeztek az orosz tudomány olyan vezéralakjainak életérő l és 
tevékenységéről, mint Mendeleev, Pavlov, Micsurin.

A Könyvtár gyakran rendez vándor-kiállítást az üzemekben, parkok
ban, mozikban, színházakban. Az ilyen kiállításokat rendszerint olyan
kor á llít já k  fe l ,  amikor külföldi Írók érkeznek hazánkba, amikor ju
bileumi emlékestet tartanak, külföldi filmek bemutatásakor, barátsági 
Hónap alkalmából.

A moszkvaiak előtt ig «r  népszerűek lettek a könyvtár előadóter
mei , melyek tevékenysége fT'^g nz utóbbi években élénkült meg. Meg 
kell említeni a külföldi Írókkal való talá?.kozásokat: az angol Jack 
Hindsayvel, a koreai Li Gi linóval, а г ausztráliai WKaufmannal, Ahmet 
Abbas indiai Íróval éa rendezővel, Leonarú Frankkal, a legöregebb né
met íróval. A Könyvtárban tartottak Rudolf Nilsen norvég költő, lose



Hernandez argentin к1аеч?1киэ, Tope de 7e ga -panyoi кКеяя-Лкия emlék- 
es tjé t, valamint Cerwnt is bon vní.1 »te-jt meg ; elenésén* k. *j>o. évfordu
lója alkalmát'" rendezett est ч*«. Ш ndezeke .’.a. iában véve a megfelelő 
idegen ny«- L~r •* tartották.

7. H;go • *- <m v ’ else iToedésának IÍI5. évfordulójéról érdekes 
esten erl >’.e .*• fr meg, melyen réazv vett a drámai kör /a Könyvtár o l
vasói még 1 : áP bac alapították/Ali3?. Oran ^e^evesével francia nyelven 
adva elő a darabot.

A Könyvtár á lta l rendezett iv ek e t 8E.i.veaen látogatják. Kár, hogy 
a 200.férőhelyes előadóterem пет tud mindenkit befogadnia Az irókkrl 
való találko-áaok megiemét ésére vonatkozó számtalan kérés gyakran ar
ra kényszeríti a Könyvtárat, hogy áaját falain kívül keressen menhe- 
lyet. Hók о?.лásónk emléke Лк Koui  ̂ Aragon "Kommunisták" cimU könyvé
nek megvitatására, mely a sz&rző rénzvételével az összerósz Színházi 
Társaság helyiségében za jlo tt le. Heg kell azonban.jegyezni, hogy az 
ilyen könyvtáron kívüli rendezvények eok nehézséggel járnak.

Küldünk módszertani leveleket más városok könyvtárainak. Szék se
gítik , a könyvtárakat a k iállítások megszervezésében és az irodalmi em
lékestek megrendezésében.

Állandó látagatói a nyelvtanárok a Könyvtárunkban rendezett meg
beszéléseknek és előadásoknak, melyeken nyelvészeti és az idegen nyel
vek tanulásával 'rapoaolatos módszertani kérdésekkel foglalkoznak* 
ügyane hallgatóság számára rendez -a Könyvtár vitákat az uj nyelvköny
vekről. Megvitatják a külföldi irodalom kiadói te rv e it , vitákat ren
deznek a. s t ilis z t ik a , a lexikológiaá a szókincs egyes kérdéseiről. 
ueg ke ll említeni 7. Georglev bolgár akadémikus előadását "A krétai 
/minoai/ feliratok olvasásának és értelmezésének jelenlegi, helyezetéh
rő l. Közismert, hogy Gaorgiev fe jte tte  meg először ezeket a fe líra tó » 
kát. .

4. Könyvtár mellett rendszeresen működnek ford ító i szemináriumok, 
így A. A. Rudnlkov már tizenöt éve vezet egy számin&riumot, melyen 
orosz szépirodalom francia nyelvre való fordításával foglalkoznak. 
Minden vasárnap összejön a Könyvtárban körülbelül száz pedagógus, for
dító, irodalmár, akik igen aktivan vesznek részt ezen a szemináriumon. 
Sok olvasót vonz S. R ize l’ nek, a f i lo ló g ia i tudományok doktorának né
met s t ilis z t ik a i szemináriuma, valamint 7. Faszil'evnek, a f i lo ló g ia i 
tudományok kandidátusának angol fonetikai szemináriuma. Az idegen nyel
veket önállóan tanulmányozók segítségére lingafou-rendszerü foglalko
zásokat tartanak -  ahol ez olvasók szöveges hanglemezeket hallgatnak, 
melyekről Idegen művészek és fonetikusok beszélnek. A Könyvtár mellett 
film vetítő kezdett működni, melyen idegen nyelvű filmeket pergetnek.

Nagy támasza a Könyvtárnak munkájában a tudományos tanács, mely
ben a Könyvtár vezető munkatársai mellett a tudományos Intézetek kép
v ise lő i és néhány olvasó vesz részt. Üléseiken megvitatják & Könyvtár 
tudományos munkatervét, egyse kiadványait, gyűjtőkörét, stb. .

Évente összehívják az általános olvasóértekezleiet éa az egyes 
olvasótermek értekezleteit. Ezek z gyűlések segítenek a kollektívának
az olvasók к \varsáé*ínsk jobb megismerésében.
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A 3 5 éves évforduló alkalmából megemlítve a Könyvtár eredményeit, 
beszélni kell azokról a nehézségekről, amelyek a további fejlődés út
jában állnak. Különösen kellemetlen az olvasók számára, hogy sok könyv 
"nincs a helyén*. Jelentős mértékben megmagyarázza ezt a raktári hely
hiány, a Könyvtár -gyes részlegeinek nem mindig pontos munkája. A helyi
ség kérdése fennállása óta fájdalmas kérdés. 35 év alatt hétszer változ
tatta helyét a Könyvtár. Nem lehet letagadni, hogy minden újabb helyiség 
Jobb és nagyobb volt a réginél, de egyik sem fe le lt  meg a Könyvtár f e j 
lődési üteméhek és ez állomány növekedésének. Jelenleg a Könyvtár öt 
különböző épületben v,tn éld«tyezve, és mindazonáltal állományaikat mind 
megőrizték. Csak uj épület ad lehetőséget arra, hogy te ljes  mértékben 
felhasználják gazdag könyvállományát. Jelenleg tervezik a Könyvtár uj 
épületét, melyben 5 milliód raktár lesz, 1,: olvasóterem, nagy előadóte
rem, konferencia-teram és k iá llítá s i helyiségek. Mindent el k e ll követ
ni, »hogy az építkezést befejezzék a kitűzött határidőre, 1959-re.

A Könyvtár sokoldalú munkájáról beszélve, szólni kell szilárd, jó 
összetételű, munkáját szerető kollektívájáról. Több mint 250 könyvtá
ros dolgozik i t t ,  majdnem mind főiskola ' végzettaégü, nem egy idegen 
nyelvet tudó dolgozó. Sokan közülük már 15-0 éve dolgoznak a Könyvtár
ban, de egyesek még régebben. Az utóv-bi ívekben f ia ta l szakemberek jö t 
tek f. Könyvtárba a az időnabb káderek igyekeznek tapasztalat*ik*t tad- 
ni nekik. Sok munkatér* aspiráns, -ag> könyvtári főiskolán, az j....íg<»n 
nyelvek főiskoláján., ч»чг x i zára s - 'enJ.niv.nmp egyetemén tanul, A káderek
szakk *pz* * -égének еав. tear* magáb  ̂ a Könyvtárban is tanfolyamok működ
nek e fi-. :-1 szakemovr к számára, könyvtártudományi és b ib liográ fia i 
szemináriumokat szerv *nek, nyelvtanfolyamokat tartanak, rendszereden 
rendeznek könyvismerteke■eket.

Az ! heg nny*jlvl:< Irodalom Könyvtára hazunkban egyik legaktivw ' 
munkása a népek közötti kulturális -tözc ledésnek; benne gyűjtőt vük Ösw- 
sze a vi'ágirodalom "kincsestár**. rt Kzek a kulturális értékek a Szov
jetunió ml-idén polgára számára b.;»z • »férhetőek.

Az üege -tu.yc 1 vü Irodaion) Könyvtár*. tevékenységének példáján egy
re Jobban iótjuk, mily nagy munka folyik  hazunkban az emberiség leg
jobb alkotásai Összegyűjt*не ■í --- fe ltárás« tekintetében a tudomány, az 
irodaiam és a művészet tervi ekén és hogy miként veszik birtokukba а 
szovjet emberek a világkultúra kincseit.

- öiVÍvor-kar*, I 956. 3.sz. 32-40.lap.


