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A SZOVJET KÖNYVTÁRTUDOMÁNY LEGFONTOSABB FELADATA

A könyvtári munka megjavítása, vagyis az a feladat, amit az 
SzKP XX. Kongresszusának a Szovjetunió 1956-1960.évi hatodik ötéves 
tervéhez adott irányelvei tűznek elénk, megköveteli, hogy a legrö
videbb időn belUl oldjuk meg a szovjet könyvtártudomány egyik leg
fontosabb elméleti és gyakorlati kérdését, teremtsük meg a szovjet 
könyvtári osztályozást.

A könyvtárak, bib liográfiai intézmények, könyvkiadók évek óta 
várják az uj, egységes szovjet könyvtári osztályozási rendszert.
A rendszer azonban mindeddig nem készült e l ,  sót alapelveit sem 
hagyták jóvá.

Miért húzódik ilyen sokáig ez a munka? Milyen stádiumban van 
Jelenleg? Mit kellene tenni a befejezés meggyorsítása érdekében? 
Szék a kérdések Izgatják a könyvtári közvéleményt.

Mindenekelőtt arra kell emlékeznünk, hogy az utóbbi évtized 
alatt a szovjet könyvtári osztályozás megteremtésének munkaterve. 
Jelentős mértékben kibővült. 1945-ben még azt határozták e l ,  hogy 
rendszert állítanak fe l  az Állami Lenin Könyvtár szolgálati szak
katalógusa számára. Csak később lépett előtérbe egy olyan könyvtá
r i  osztályozási rendszer megteremtésének feladata, amely a legkü
lönbözőbb állományú és jellegüia nagy tudományos könyvtárakat és 
a kis közművelődési könyvtárakat fe lö le lő  kör igényeinek is meg
fe le l .  Ez a feladat olyan különös követelményeket támaszt mind tar-



2

talmi, mind alaki szempontból az osztályozás metalkotásának megszer
vezésével szemben, amelyek 1945-beü még ismeretlenek voltak.

A közmüvelődési könyvtárak számára készülő egységes osztályozá
si táblázatok kidolgozása nemcsak uj módszertani kérdéseket vetett 
f e l ,  de megkövetelte, bogy a táblázatok megvitatásába, gyakorlati 
kipróbálásába és finomításába a közművelődési könyvtárakat is be 
kellett vonni» A számos igény, hozzászólás, kérés, amivel a szakkönyv
tárak jelentkeztek,' arra kötelezték az összeállítókét, hogy e lehető
ségek határain belül vegyék ezt is f i g y e l embe . Az  utóbbi években a 
népi demokratikus országok könyvtárai egyre gyakrabban fordulnak hoz
zánk azzal a javaslattal, hogy az uj osztályozás kidolgozásakor le 
gyünk figyelemmel annak felhasználási lehetőségére az egész szocialis
ta táboron belül»

Az egységes osztályozásnak különböző könyvtárak igényeit kell ki
elégítenie. Miután az osztályozás alapelveit nyilvánosan megvitattuk 
és azokat a könyvtári közvélemény jóváh. :,rta,az OSzSzSzK Művelődésügyi 
Minisztériumának utasítására az összeállítók munkához láttak. A felada
tot Idejekorán vetették f e l ,  megoldására éppen most van szükség, amikor 
a rendszer már elkészült, de azt a gyakorlati kísérletek még nem hagy
ták jóvá ée nem terjesztették el. Tömeges mértékben még nincsen hasz
nálatban, a Így a szükséges változtatások végrehajthatók.

Mindezideig nincsen olyan irányitó és módszertani központ, amely 
különböző hatóságok könyvtárainak osztályozó tevékenységét egybehan
golná. Ezért, noha osztályozással minden nagykönyvtár, minden bibliog
rá fia i intézet foglalkozik, de erőfeszítéseik nincsenek összehangolva, 
az erők szétforgácsolódnak. Még a Szovjetunió Népmüvelésügyi Minisz
tériumában a Kulturális Intézmények Főigazgatóságán belül működő tudo
mányos módszertani tanácsnak sincsen olyan osztályozási csoportja, 
amely az Állami Lenin Könyvtár, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
könyvtárhálózatának, a Moszkvai Állami Egyetem Könyvtárának, a Szov
jetunió Felsőoktatási Minisztériuma Állami Tudományos Könyvtárának, 
a Központi Politechnikai Könyvtár és más könyvtár osztályozóit ösz- 
szefogná. Ezt a fontos, sajátos és nagytérJedelmü munkát az állomány
áé katalógusoeoport irányítja, amely, természetesen, nem fordíthat 
rá kellő figyelmet.

^Közöljük azoknak a könyvtáraknak a nem is egészen te ljes jegyzékét, 
amelyek 1955 folyamán hozzászóltak az egységes osztályozási terve
zethez, vagy annak egyes főosztályaihoz; a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának Géptani Intézete, a Szovjetunió Felsőoktatási Minisz
tériumának Állami Tudományos Könyvtára, a Szovjetunió Faipari Mi
nisztériumának Központi Műszaki Szakkönyvtára, a Graz Tudományos 
Akadémia nSz. N. Dzsanasia" Állami Múzeuma, a Központi Mezőgazda
sági Tudományos Könyvtár /leniográdi fiók/, a Szovjetunió Tudomá
nyos Akadémiájának Könyvtára, a nSz. M. Kirov" Katonaorvosi Akadé
mia, a Moszkvai építészeti Intézet, a Szovjetunió Tudományos Aka
démiájának Anyagi Művelődéstörténeti Intézete, az Ukrán SzSzK 
Egészségügyi Mi ni sz.t éri urnának Állami Orvostudományi Könyvtára, a 
Leningrádi Állami Filharmónia Zenei Könyvtára stb.
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A széleskörű nyilvánosság bevonása az aj könyvtári osztályozás 
kidolgozásába« az egyes vitás kérdések nyilvános megtárgyalása«, a 
táblázattervezet nyilvánosságrahozatala* stb. annakidején fontos sze
repet játszott« a továbbiakban is szükség van rá« jelenleg azonban 
már egyedül nem elég« A négy változatban /nagy tudományos könyvtárak, 
terü leti, járási és falusi könyvtárak/ kidolgozott osztályozási rend
szer a befejezés és a változatok egyeztetésének stádiumában van» Nem
csak arra van szükség, hogy széles körben megvitassuk, hanem arra is ,  
hogy gyakorlatban kipróbáljuk a különböző tipusu könyvtárak eleven á l
lományán, katalógusain. Ehhez a könyvtárak sokkal szorosabb, kooperá
ción és munkamegosztáson alapulftpsgyüttmüködésére van szükség.

Szükség van arra, hogy a Szovjetunió Művelődésügyi Minisztériuma 
összeállítsa ás kiadja az osztályozási munkák távlati tervét, amely a 
könyvtárak erőfeszítéseit ez egységes osztályozás változatainak meg
vitatására és gyakorlati kipróbálására hangolja össze. Ütemezni kell 
a munkát és gondoskodni kell annak elvég-'ésérői, amire éppen szükség 
van.

•
Minthogy egy ilyen állami fontosságú kollektív tudományos, munka 

végzésének fe lté te le i  nem voltak meg, szomorúan kell azt a tényt meg
állapítanunk, hogy az egységes osztályozás rendszer, amelynek nemcsak 
alapjai voltak már készen 1933-ban, hanem számos részlete is, még min
dig nem készült e l. A főosztályok és az alapelvek tervezete, amelyeket 
1953 augusztusában az OSzSzSzK Művelődésügyi Minisztérium Kollégiuma 
jóváhagyott, 195З decembere óta a Szovjetunió Müvelődésüsyi Minin-**!*--« um» 
előtt fekszik felülvizsgálat végett, de mindmáig jóváhagyást nem nyert 
éppúgy mint a 'járási és falusi könyvtárak táblázatai sem.

A területi könyvtárak táblázatainak Összeállítása 1934 nyarán 
elkészült, szerkesztése félben maradt.A járási könyvtarak táblázatai 
1955« májusában készültek e l,  szerkesztésük azonban nem fejeződött be.
A falusi táblázattervezet kidolgozása szintúgy félben maradt.

Ennek következtében, minthogy ki kellett adni a járási könyvtá
rak mintakatalógusát, nyilvánvalóan hosszú évekre halasztódik az uj 
osztályozás bevezetése a közművelődési könyvtáraknál ée hosszú ideig 
érvényben marad a táblázatok sokfélesége az állami könyvtárhálózaton 
belül.

Fokozódik a zavar a nagy tudományos könyvtárakban ie , ahol szé
les körben használják az Állami Lenin Könyvtár még jóvá nem hagyott 
táblázatait, az összeállítók hozzájárulása hSZtül módosításokat vé
geznek rajta s Így komoly akadályt gördítenek a központi osztályozás 
jövendő bevezetése « lé .

Biztosítani kell az osztályozással kapcsolatos munka szervezeti 
ée anyagi fe lté te le it  azért, hogy a legrövidebb idő alatt be lehessen
vezetni az uj osztályozási táblázatokat a Szovjetunió könyvtáraiba, 
így emelkediK a szovjet könyvtarak katalógusainak tudományos és po
l i t ik a i  színvonala, szerkesztésük viozont ugyanakkor olcsóbbá válik.

A könyvtári osztályozás kidolgozásában mutatkozó lemaradás oka
i t  kutatva rá kell mutatni arra az állapotra, amiben a tudományok 
osztályozásának kérdése jelenleg van. Hogy ez milyen nehéz kérdés, 
arra B. M. Kedrov mutat rá nA tudományok osztályozása" clmü cikkében, 
ahol "kivezető utat keres" a kérdés megoldásához. B. M. Kedrov ezt
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Ír ja : "ezt a kérdést mindezidáig kevéssé dolgozták k i, в az Így je 
lentős mértékben vitatható mind az általános elvek, mind pádig k ivá lt
képp a konkrét osztályozási formák és az «gyes tudományok helyének te
kintetében"^/. A cikkben javasolt osztályozást a szerző maga is úgy 
tek in ti, mint "törekvést, amely mindenekelőtt à fe lem lített elvek lé 
nyegét v ilá g ít ja  meg..., de semmiképp sem adja a kérdés végleges meg
oldásét".2/ Hangsúlyozza, hogy ez a fenntartás az egyvonalas /egydi- 
menziós/osztályozás kísérletére vonatkozik.

Így tehát a tudományok marxista-leninista osztályozása, ami- a 
többi alkalmazott osztályozás alapja, kevéssé kidolgozott állapotban 
van. Innen ered az osztályozás főosztályainak és osztályok egymásután
ja kérdésében fe lvetett megoldások vitás i l l .  fe lté te les  volta. Ezért 
bizonytalan a szovjet könyvtári osztályozás alapelveinek és főosztá
lyainak felülvizsgálatára és jóváhagyására rendelt bizottság.

Helytelen volna azt hinni, hogy a kö yvtárosoknak nincs anyaguk 
az osztályozás tudományos-filozófiai alapjainak kidolgozásához. Az 
anyag igen bőséges. Éspedig: a marxizmus-leninizmus megalapítóinak 
módszertani útmutatásai a tudományok osztályozását, eredetét, törté
netét ille tően ; az egyes tudományok tárgyáról, a tudományos ismeret
rendszerben elfotfalt helyérőlm ás tudományokkal való kapcsolatáról 
szóló cikkek, viták anyaga, amelyek a társadalmi jelenségek osztályo
zásával foglalkoztak; stb. A fe lsoro lt anyag azonban nincs még kellő
képpen rendszerezves mivel a tudományok osztályozásának kérdése nem 
tartozik a Szovjetunió Tudományos Akadémiája F ilozó fia i Intézetének 
és más kutatóintézetek munkatervébe. Az osztályozó könyvtárosoknak 
maguknak kell vállaniok az anyag rendszerbefoglalésát.

Felmerül az a kérdés, nem volna-e helyesebb, ha a könyvtári 
osztályozás kidolgozásának munkájához az után fognánk hozzá, ha . 
a Szovjetunió Tudományos Akadémiája a tudományok osztályozását már 
kidolgozta?

Azt véljük, hogy a könyvtári osztályozás nagy és önálló kérdés, 
s bár szoros kapcsolatban á l l  a tudományok osztályozásának kérdésé
ve l, még sem azonos azzal, A tudományos intézetek segíthetnek és kell 
is hogy segítsenek a könyvtárosoknak e kérdések kidolgozásánál, de a 
tudományok osztályozásának e lvo lt a könyvtári osztályozás elveivé vá l
toztatni a könyvtári sajátosságok figyelembevétele nélkül nem lehet.
A könyvtári osztályozás kidolgozása persze tucatjával vet fe l  érdekes 
f i lo z ó fia i kérdéseket. Elég ha csak az alábbiakra mutatunk rá: a tár
sadalmi tudományok és jelenségek osztályozásának e lve i, a tudományok 
soros /lineáris/ felosztása, a politikai ideológia és a politika i in
tézmények helye a társadalmi Ismeretek rendszereben, a történelmi ma
terializmus és a tudományos kommunizmus elméletének elhatárolása, az 
általános eseménytörténet és a társadalmi élet egyes ágai /gazdaság«, 
politika, kultúra/ történetének kölcsönhatásai, stb.
1 / ■ I ■ —
' Kedrov, В. M.; о klászszifikacii nauk-Voproszü F ilo s zo fii,

1955« 2,sz. 49.láp. Magyarul: - F ilo zó fia i Értesítő. 195$* l.az« 
5t21.lap.

2 /' I.h . 67«lap. Magyarul: i .  h.
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1955°ben a "Kommuniszt" és a "Voproszü F iloszofll?  felvetették 
a "társadalomtudományok osztályozása elmélyítésének" kérdését. Meg
van tehát a remény arra, hogy a tudományos kutató intézetek terviikbe 
veszik akár csak néhány olyan kérdés feldolgozását, ami a könyvtári 
közvéleményt foglalkoztatja. A kérdést azonban élére kell á llítan i»
A tudományok osztályozása nincsen meg, azt a könyvtárak kívánságára 
rövid idő alatt nem is lehet kidolgozni, f e l  kell használnunk azt a 
hatalmas anyagot, ami a szovjet könyvtárosok rendelkezésére á l l ,  a 
tudományos kutató intézetek segítségére támaszkodva bátran meg kell 
oldani a szovjet könyvár! osztályozás kidolgozásának, jóváhagyatásé 
nak és bevezetésének feladatát»

Azok a tudományos munkatársak, akik a könyvtári osztályozás ter 
vezetét kidolgozták, megoldották i z  ismeretek rendszerezésének nehéz 
és vitás kérdéseit azokob a határokon belül, amelyek a könyvek osz° 
tályozásához szükségesek. Most arra van iikség, hogy vagy jóváhagy
ják azokat, vagy átdolgozásukhoz uta\ mutassanak.

* A szovjet könyvtári osztályozási rendszer kidolgozásakor az 
összeállítók figyelmüket főként a rendszer tudományos, fi lo z ó fia i és 
politikai oldalára összpontosították, valamint a külföldi rendszerek 
ideológiai nézőpontból való bírálatára. Ez a munka azonban nem merí
t i  ki valamennyi feladatunkat. A könyvtári osztályozásnak nemcsak 
tudományos tartalma, hanem sajátos formája van: elosztások, jelzetek 
utalások, betűrendes tárgymutató stb. Az osztályozás összeállító i 
arra törekedtek, hogy figyelembevegyék és felhasználják a könyvtár
tan elméleti és gyakorlati eredményeit ezen a téren. Csakhogy a 
könyvtári osztályozás formája jelentősen kisebb figyelemben része
sül, mint maga a f i lo z ó fia i alapvetés. Az osztályozás sorrendjéről 
szóló vitákat rendesen nem követi a jelzetek vagy a közös elosztá
sok bírálata. Néhány nagykönyvtár a Jelzetek rendszerét technikai 
kérdésnek tek in ti, számos szakkönyvtár szakkatalógusait jelzetek 
nélkül szerkeszti. Sem a nagykönyvtárak gyakorlatában, sem pedig a 
módszertani irodalomban nem dolgozták ki kellőképpen az elosztások 
rendszerének kérdését. Ezek a körülmények nem teszik könnyűvé a je l 
zetek és a közös elosztások rendszerének alkotó kidolgozását és meg
vitatását.

Komoly hiány az, hogy gyengén tájékozódunk a külföldi osztá
lyozási elvekről. Pedig egy olyan kérdésnél, mint az osztályozás, 
ahol számos általános érvényű módszertani és technikai művelet adó
dik, a külföldi tapasztalat tanulmányozása.feltétűénül szükséges.

A könyvtári osztályozás formáját csak könyvtárosok találhat
ják meg és csiszolhatják ki. I t t  a f i lo z ó f ia i Intézet nem segíthet. 
Hogy munkánk e fontos és sajátos része megfelelhessen a szovjet 
könyvtárak igényeinek, fe l  kmll hagynunk az osztályozás lebecsülé
sével és széles körben kell megvitatnunk az osztályozási javaslat
ban alkalmazott könyvtártechnikai eljárásokat.

Mindek könyvtáros, aki osztályoz, tudja, hogy ez nehéz munka.
De mérhetetlenül bonyolultabb kérdések merülnek fe l valamennyi szov
jet könyvtár számára szóló egységes osztályozási rendszer kidolgo
zói e lő tt, mert kidolgozása nemcsak a kooperációt és a munkamegosz
tást, a munka egybehangolását, a széleskörű megvitatást stb. kíván-
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Ja meg, hanem ráadásul számos tudományos ás könyvtári kérdés megoldá
sát „ Is.

Az uj osztályozásnak nemcsak a tudományos ás f i lo z ó fia i alapve
tés szempontjából kell vgsépveaek lejinle, hanem a könyvtári szerkezet 
és a jelzetrendszer szempontjából.is. Ez alapvető irányelv. Eleinte, 
amikor a tervezet összeállító i a Lenin Könyvtár általános szakkata
lógusa számára szerkesztették rendszerüket, nem vették figyelembe a 
terü le ti, jár ám. és falusi könyvtárak igényeit. Később azután, amikor 
a közművelődési könyvtárak számára rövid ített táblázatok összeállítá
sán dolgoztak , ki kellett próbálnlok az«uj tervezet hajlékonyságát, 
át ke llett vizsgálniok a főtáblázatokat, a jelzetek és a közös e l
osztások rendszerét. Az osztályozás minden egyes eleme megállta helyét 
alkalmas volt mind a nagykönyvtárak, mind a terü le ti, járási és falusi 
könyvtárak számára. Mindegyik változat egyazon lánc egy-egy szeme.

A közművelődési könyvtárak és a nagyKönyvtárak dolgozói nem egy 
alkalommal emeltek szót az egységes osztályozás bevezetése érdekében. 
Viszont a falusi könyvtárak részére készült táblázatok főosztályainak, 
osztályainak és szakágazatainak megvitatása során k iv ilá g lo tt, hogy 
ezen a téren nincsen egyetértés. Néhány elvtárs úgy t é l i ,  különböző 
osztályozási rendszereket ke ll kidolgozni a nagy tudományos könyvtá
rak és a kis közművelődési könyvtárak számára. Mások viszont azt Ja
vasolják, hogy minden könyvtártípus számára egységes f i lo z ó fia i,  tu
dományos és politikai alapvetéjaü táblázatok készüljenek, de különfé
le Jelzeteket kell alkalmazni: a közművelődési könyvtárak táblázatai
ban tizedes Jelzeteket, a nagy tudományos könyvtárak számára vegyes, 
betű és számjelből á lló  jelzeteket.

Gyakran az egységes osztályozás hivei olyan változtatások beve
zetését szorgalmazzák, amelyek bizonyos előnyt jelentenek a könyvtá
rak egyik osoportja számára, de teljepea használhatatlanok egy másik 
számára. Néhány nagykönyvtár dolgozói például a főosztályok sorában 
külön önálló helyet akarnak juttatni a geofizikának, geodéziának, 
geokémiának, talajtannak, néprajznak,' orientalisztikának, Szlavisz
tikának etb. A főosztályok ilyen mérvű felszaporitása teljesen alkal
matlan a kis közművelődési könyvtárak számára, következésképpen a l
kalmatlan az egységes osztályozási rendszer számára. A közművelődési 
könyvtárak dolgozói pedig a mintakatalógus rendszeréből vett osztá
lyozási megoldást Javasolnak, s megfeledkeznek arró l, hogy ezek a 
nagykönyvtárak számára használhatalanok s igy nem alkalmazhatók.

Teljesen nyilvánvaló, meg kell egyeznünk abban, mit értünk a 
könyvtári osztályozás egységes voltán, milyen mértékben kell ezt az 
egységességet megőriznünk, és milyen mértékben térhetünk el a ttó l.
Ez a kérdés olyan fontos, hogy érdemes kissé megállapodnunk és rész
letesebben megvizsgálnunk. Az a kétely, hogy lehetséges-e egységes 
osztályozás, első pillanatban teljesen Indokoltnak látszik. Tagad
hatatlan, hogy egy nagy tudományos könyvtár szakkatalógusa nagy
mértékben különbözik egy fa lu s i, járási-sőt még egy terü leti könyv
tár szakkatalógusától is . Kell-e hát egységes osztályozást teremte
ni olyan könyvtárak számára, amelyek az állomány száma és minősége, 
az olvasók összetétele és az olvasói érdeklődés tekintetében olyan 
különbözőek?
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Mielőtt válaszolnánk erre a bonyolult kérdésre, világítsunk meg 
egy egyszerűbbet: célszerűbe egyazon könyvtár katalógusában különbö
ző osztályozási rendszert alkalmazni? Vitathatatlan, hogy nem. Minden 
könyvtár eszménye a valamennyi állomábyrészleg és katalógus számára 
azonos osztályozási rendszer. A rendszer legyen elég hajlékony ahhoz, 
hogy necsak az általános szakkatalógus számára lehessen igen részle
tező táblázatot összeállítani, heuern rövid ített táblázatot a különgyüj- 
temények, szakosított olvasótermek, a kölcsönzés stb. számára. Ehhez 
mind a könyvtárosok mind az olvasók számára egységes jelzet-rendszerre 
van szükség. Következésképp a legnagyobb könyvtárak osztályozási rend
szerének alkalmasnak kell lennie a legkülönfélébb méretű gyűjtemények 
és katalógusok számára: a sokmillióstól a néhány ezresig. A rendszer
ben nemcsak a további részletezés lehetőségének kell meglennie, hanem 
a rövidítés lehetőségének is /anélkül, hogy az egységes jelzet-rend
szer csorbát szenvedne/ a kézikönyvtár számára is , ami nem haladja meg 
egy falusi könyvtár állományát.

Az állomány nagyságánál sokkal nagyobb hatással van az osztályo
zásra annak összetétele. A közművelődési könyvtárak állománya főként 
olyan nyomdatermékekből áll,'Helyeket szovjet szerzők vagy a forradalom
e lő tt i Oroszország vagy a külföld haladó Író i és tudósai Írtak, ami 
megkönnyíti osztályozási táblák összeállítását ilyen tipueu könyvtárak 
számára. A. nagy tudományos könyvtárak általános szakkatalógusai nem
csak időszerű, hanem elévü lt, nemcsak haladó, hanem reakciós irodalmat 
is tükröznek. De az uj osztályozási rendszer főosztályait és fe lép íté 
sét nem ez az elévült és reakciós Irodalom á llap ítja  mes, A szovjet 
könyvtári osztályozás a marxista-leninista ideológiára, a haladó tudo
mányra támaszkodik és azt az ismeretrendszert tükrözi, amely a Szovjet
unióban alakult ki. S minthogy az állomány legértékesebb részét tartja 
szem e lő tt , osztályozásának alapelve olyan egységes rendszer lehet és 
k e ll hogy legyen,amely egyaránt alkalmas mind a tudományos, mind a fa
lusi könyvtár számára. Az egységes rendszer főosztályai és osztályai 
olyanok legyenek, hogy az elavult tárgyak és kérdések a rendszer és 
a jelzetek sérelme nélkül "leoperálhatók" legyenek. Erre szükség van 
mind a közművelődési könyvtári táblázatok összeállításánál, mind pe
dig a nagykönyvtárak segédkönyvtára, általános és szakolvaaótermel ré
szére- készített rövid ített táblázatok szerkesztésénél, mert ott olyan 
irodaiam található, amelynek tudományos és történeti értéke van, de az 
elavult irodalom nem tükröződik.

Minden nagykönyvtárnak olyan osztályozási rendszerre van szüksé
ge, amely minőségileg különféle állományrészek tükrözésére alkalmas.
Így hát kijelenthetjük, hogy, noha a nagykönyvtárak és a kis közműve
lődési könyvtárak között mind az állomány száma, mind összetétele 
szempontjából lényeges különbség á l l  fenn, mégis lehetséges és szüksé
ges az egységes osztályozás megteremtése.

A nagykönyvtárat és a kis közművelődési könyvtárat hasonlítottuk 
összv't pedig ezenkívül vannak még járási, városi, terü leti és köztár
sasági könyvtárek is . Ezt az egész hálózatot egységes módszertan* és 
szervezési vezetés fogja össze, ezért az egységes osztályozási rend
szer ’felvezetése olyan szükségszerű fe lté te l,  amely e könyvtárak kata
lógusának és állományának eredményes irányátáaát, a könyvek és folyó
iratcikkek központi osztályozásának megvalósítását lehetővé teszi.
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Az uj osztályozásnak az ágazati szakkönyvtáradban való alkalmazá
sáról a sajtóban még nem esett szó. Néhány könyvtáros, utalva a tizedes 
osztályozás tapasztalataira úgy v é li ,  hogy ez feltétlenü l, lehetséges. 
Viszont az is közismert, hogy e kérdésben a legkülönfélébb szempontok 
és a legkülönfélébb gyakorlat érvényesül.

Sok szakkönyvtár maga dolgoz ki saját osztályozási rendszert, az 
egységes osztályozási tervezetet csak mint segédeszközt tek inti. Ez 
az ut járható olyan szakkönyvtárak számára, amelyek jó módszertani 
munkatársakkal rendelkeznek, de alapjában véve helytelen, mert csak 
fokozza a már meglévő zavart. Sokkal helyesebb a másik ut: az egységes 
osztályozás alkalmazása. Lehetőséget nyit az általános és a szakkönyv
tárak együttes kollektiv munkájához az általános alapelvek és módszer
tani eljárások kidolgozása terén, s igy az egységes osztályozási rend
szer hajlékonyságát fokozza és lehetővé teszi alkalmazását különböző 
profilú könyvtárakban.

Ilyen együttműködésre már van példa. j. Lenin Könyvtár a Központi 
Politechnikai Könyvtárral együtt dolgozta ki a "Technika" szakot.
1955 folyamán az Állami Lenin Könyvtár és á Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának szakkönyvtári hálózata kísérletet tett az ágazati táb
lák megvitatására, gyakorlati kipróbálására és finomítására.

A Szovjetunióban kidolgozásra kerülő könyvtári osztályozás nagy 
érdeklődést vált ki a külföldi, különösen a népi demokratikus orszá
gok könyvtárosainál. Az utóbbi években Kínából, Bulgáriából, Cseh
szlovákiából, a Német Demokratikus Köztársaságból és más országokból 
számos levél érkezett« amelyben az uj szovjet osztályozási rendszer 
megküldését kérik. A szocialista tábor országaiban nemcsak az érvény
ben levő szovjet osztályozási táblázatokat fordítják le ,  hanem a meg
vitatásra szánt tervezetet is .

Így például a prágai Szláv Könyvtár kiadta az uj szovjet osztá
lyozás főosztályait. 19̂ 5 óta az Uj Szovjet Könyvek cimü csehszlovák 
b ib liográfia i közlönyben próbaképpen ezeket az osztályokat használják. 
Vitát folytattak az uj osztályozás e lve irő l. Határozatot hoztak árról, 
hogy a csehszlovák könyvtárak számára ennek alapján ideiglenes osztá
lyozási táblázatot állítanak össze és mintakatalógust adnak ki a falu
si könyvtárak számára. Kísérletképpen az uj rendszert két járási és 
két területi könyvtárban be is vezették. A csehszlovák könyvtárosok 
a rendszer egységének sérelme nélkül részletezték a jelzeteket saját 
nemzeti tárgyköreik számára a történelem, közgazdaság, politika, jog, 
stb. területén Azt javasolják,, vegyünk tekintetbe az uj osztály ozás
ban számos olyan megoldást ami annak használatát más országok számá
ra Is megkönnyíti. Ezek a javaslatok a jelzetek és a fö ld ra jzi elosz
tások rendszerét érintik, valamint a népi demokratikus országok tör
téneti, gazdasági, po litika i, irodalmi,művészeti osztályainak kidolgo
zását I l le t ik .

A csehszlovák könyvtárosok aktiv részvétele az uj osztályozási 
rendszer megvitatásában és kipróbálásában értékes anyagot nyújt az 
egységes szovjet könyvtári osztályozási rendszer tervezetének fino
mításához és hajlékonyabbá tételéhez.

Ezzel ismét csak arra a következtetésre jutunk, hogy a szovjet 
osztályozás egységes ke ll, hogy legyen nemcsak tudományos és filo zó -
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f ia i  alapelveit.. ĥ nem könyvtári formáját tekintve is , a ez nen . ; 
lehetetlen« Az egységtől való eltéréseket, amit a közművelődési,ezak~ 
vagy nemzeti könyvtárak sajátossága okoz, most akarjuk feltárni^ ami
kor még van idő ez osztályozási változatok egységes összehangolására.

Az uj osztályozás tervezetét különféle tipusu szovjet könyvtár
ban vitatták meg. 1954-ben a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának egy 
bizottsága, amely a Társadalomtudomány? Központi Könyvtár és az akadé
miai szakKönyvtárhálózat dolgozóiból áülott, megvizsgálta az uj osztá
lyozás három főosztályát, valamint a járási táblázatok tervezetét, ami
ről határozatot i<? hozott. 19 54 végén az Állami Szaltükov-Scsedrin 
Könyvtár katalogizálási osztályénak tudományos módszertani tanácsa tár
gyalta meg a főosztályokat. .1959 folyamán a kis könyvtárak táblázatter
vezetét tárgyalták meg és próbálták ki a köztársasági, terü leti és já
rási könyvtáraknál, a Szovjetunió Művelődésügyi Minisztériumának tudo
mányos módszertani tanácsa cedig vitapontként napirendre tűzte. Hozzá
szólások és határozatok érkeztek számos nagjkönyvtártól, tudományos in
tézettő l és néhány osztályozó csoportvói.

A tervezet megvitatása a t á r h á z a t o k  r e g  .-vitásához nagymecny iségü 
anyagot adott, ezt a jelen c i k k b e n  még áttekinteni sem l e i é t ,  üppen 
ezért csak néhány olyan kérdést emelünk ki, amelynek az egosz osztályo
zási rendezer ozinpont iából van (jelentősége és amely komoly nézetelté
réseket váltul i k i .

Az első kér«'és a természeti és társadalmi tudományok sorrendjének 
kérdése a fooazvu.yjk egymásután iában. "A könyvtári osztályozás terve
zete" című cikkünkben 7̂ felsoroltuk azokat az indokokat, amelyek alap
ján a marxizwus-ieninizmus után n társadalmi tudományok következnek в 
ez után a természeti tudományok. Ezt a döntést 1952-ben számos tudomá
nyos és közművelődési könyvtár, valamint az CÍsszszövetségi Könyvkamara 
véleménye alapján fogadtuk e l és az'OSzSzSzK Művelődésügyi Minisztériu
mának tudományos módszertani tanácsa olyan fe lt*4 « u.-,<cicáéként hagy
ta jóvá, amely néhány nehézséget megold s amely nr- к közismert kor?.at í
előnyei vannak. Csakhogy a Lenin Könyvtár és máé , • * lg őzéi
között nem volt egyetértés ebben a kérdésben. M i n t h o g y  a főosztályok 
sorrendje sincs még jóváhagyva, felülvizsgálatának semmi akadálya nin
csen.

A könyvtári osztályozás főcsoportjaival kapcsolatban igen érdekes 
В. M. Kedrov már említett "A tudományok osztályozása" című cikke. A. 
szerző rámutat arra milyen végtelenül bonyolult feladat egy rendszer
ben ábrázolni, visszatükrözni a tudományok között fennálló valamennyi 
összefüggést és kiemeli, hogy a tudományok sokágú, valójában sehol meg 
nem szakadó sorát, ha áttérünk a lineáris osztályozásra, tulajdonképpen 
bármely tetszés szerinti helyen megszakíthatjuk. В. M. Kedrov véleménye 
szerint a legkevésbé mesterkélt ez a szétválasztás a f i lo z ó fia i és tár
sadalmi tudományok összekapcsol ódéí.nnak pontján volna. Az olkclmazpvt 
osztályozásban B. 11. Kedrov véleménye szerint megengedhető a lineáris 
felép ítés a f i lo z ó fia i tudományokról a társnő? Imi tudományokra való 
átmenet formájában, 1

1 , Teezleûko, 0. P .: A könyvtári osztályozás tervezete. /Alapelvek és 
fontosabb osztályok/. « Szovetszkaja B ibliografi ja ,  36. vüp. 1954. 
5 - 4 0 . lap, magyarul: Könyvtári Tájékoztató. Külföldi Lapszemle.

1955. l.s z . 1-54«lap.
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Az Állami Szaltttkov-Scsedrln Könyvtár kollektívájának vitáján 
az előadó, Timofeev elvtárs e kérdéssel kapcsolatban k ije len tette, hogy 
"a társadalmi tudományok első helyre való á llítása nem sérti meg az 
osztályozás logikáját” és hogy "ez a felép ítés sokkal arányosabb"* "A 
természeti és a társadalmi tudományok - mondotta - mint regionális tu
dományágak Jelentkeznek és a marxlzmus-lenlnizmushoz viszonyítva egyen
értékű helyet foglalnak e l, két önálló tudománycsoportot alkotva, ame
lyek közűi az egyik a társadalom, másik a természet törvényeit kutatja* 
Mas felszólalók ellentmondtak ennek és utaltak Engels ismert megállapít 
tására a tudományok osztályozásáról és a logikai és történeti megismeré 
si folyamat egységéről.

Az összszövetségl Könyv kamara tudományos módszertani osztálya 
1955-ben ismét megerősítette 1951-ben megfogalmazott álláspontját. E 
szerint a társadalomtudományok előrehozása a lehetséges két megoldás 
közül a szerencsésebb. Azokban a hozzászólásokban, amelyeket a köztár
sasági , terü leti és járási könyvtárak kül< i.Utek be, kevés k ivéte lle l 
nincs ellenvetés a társadalomtudományok első helye ellen.

Véleményünk szerint a főosztályokról folyó vita  sokkal terméke
nyebb lenne, ha azt nemcsak f i lo z ó fia i szemszögből, hanem könyvtári 
szempontból is vizsgálnék, és azt elemeznők, hogy a fe lté te le ze tt meg
oldások közül melyik alkalmasabb a szovjet könyvtári osztályozás szem
pontjából, melyik fe je z i ki jobban eszmei és politikai irányzat osságát, 
melyik fe le l  meg jobban a könyvtárak igényeinek.

Kost, amikor már az annak idején Jóvhagyott főosztályok alapján 
kidolgozták az osztályozás egész rendszerét, összehangolt szerkezetét 
és je lz e te it ,  a főosztályok sorrendjének megváltoztatása felettéb bo
nyolult dolog. Csak abban az esetben tekinthető indokoltnak, ha a fő
osztályok sorrendjének uj tervezete f i lo z ó f ia i,  po litika i és könyvtá
r i szempontból jelentősen magasabb színvonalú lesz a jelenleginél, s 
ha annak hivatalos jóváhagyása véget vet a munka befejezését akadályo
zó végeláthatatlan sok vitának.

A másik kérdés, amely komoly nézetkülönbségekre adott okot az, 
hogy kell-e "Politika" clmü főosztály? Az Állami Szaltükov-Scsedrin 
Könyvtár és a Moszkvai Állami Egyetemi Könyvtár dolgozói ezt kategó- 
rikusan tagadják. Elhamarkodott lenne az az á llítá s , amely szerint
ezt a nézetet a tudományos könyvtárak sajátos feladatai, állománya, 
katalógusrendszere és az olvasók igénye indokolná. Elég arra rámutat
nunk, hogy az Állami Lenin Könyvtárban teljesen ellentétes nézetek 
uralkodnak; évek óta elkeseredett harc ául a ^Politika. Társadalmi 
é le t" c. főosztály hlvai és ellenzői között. 1955-ban került bele ez 
a főosztály az osztályozási rendszer minden változatába. 1955-ben az 
Állami Lenin Könyvtárban az igazgató elnökletével tartott értekezlet 
határozata szerint meg kell szüntetni a "Politika" főosztályt s anya
gát a többi főosztály között ke ll elosztani. Eltérő a b ib liográ fia i 
gyakorlat is . Az Állami Idegennyalvü Könyvtár "Külföldi könyvek ösz- 
szefoglaló katalógusában" /Szvodnüj katalog inosztrannüh knlg/ a po
lit ik a i irodalom a "Történelem", "Állam ás ^og", valamint a "F ilozó
fia  és szociológia". szakokba kerül. Az "Uj külföldi könyvek a Szov
jetunió Akadémiai Könyvtárában éa a szövetséges köztársaságok akadé
miai könyvtáraiban?* /Nova ja inosz »ranne Ja kniga v bibliotekah Aka-
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demi! Nauk SzSzSzR 1 akad?mij паи к szojuznüh reszpublik/clmü kiad» 
vány a könyvek jelentős részét a "gazdaság és politika" szakba sorol
ja. Az Összszövetségl Kgnyvkamara,amely hatalmas könyv- és fo lyó irat- 

ф osztályozási tapasztalattal rendelkezik, szükségesnek tartja , hogy 
rendszerében a Szovjetunió és a külföldi országok folyó eseményeiről 
szóló irodalom számára külön "Politika" c. rovat álljon rendelkezés
re. Jellemző., hogy egyetlen közművelődési könyvtár sem tiltakozott ez 
ellen a főosztály ellen-, jzámoe elvtárs helyesli, hogy a tervezetnek 
van "P o lit itta. Társadalmi é le t" cinül főosztálya, mások kisebb javítá
sokat eszközölnek rajta, de senki sem vonja kétségbe szükséges voltát.

Igen érdekes számunkra a csehszlovák könyvtárosok pozitív á llás- 
foglalása, akik gyakorlatban az irodalmat a "Politika. Társadalmi 
é let" je lzetével osztályozzák az "üj szovjet könyvek" és "Társadalom- 
tudományok a szovjet folyóiratokban" cimü kiadványaikban.

A "Politika. Társadalmi é le t" főosz.á lyr61 folyó vita  komoly do
log. Egyik vagy másik megoldása nagy hatással lehet az egész osztá
lyozás rendszerére; a főosztályok sorrendjére, a "Történelem"', "Á l
lam és jog", "Közgazdaság" főosztályok terjedelmére és tartalmára, 
és talán az egész osztályozási rendszer egységére.

A harmadik kérdés, amely az uj osztályozás és a központi kata
logizálás szempontjából nagy jelentőségű, a valamennyi szovjet könyv
tár számára alkalmas jelzetrendszer kérdése.

Az Állami Szaltükov-Scsedrin Könyvtár vegyes, betü-szám je lze 
teket alkalmaz: az első fokot mnemotechnikus betű je l le l ,  a második, 
harmadik stb. fokot sorszámokkal.

A Moszkvai Állami Egyetemi Könyvtár betűket és számokat alkal
maz, rendszerük tizedes, a b-tük a második és a harmadik lépcsőt je 
lentik. A közművelődési könyvtarak szintén vegyes jelzeteket használ
nak, ahol a betűknek jobbára, de nem mindenkor mnemotechnikai'jelen
tésük van /1М,. 1F, 3K, 5A, 61, 6Sz, 7Й stb./.

Az uj osztályozás tervezetében vegyes jelzetek kerülnek alkal
mazásra, felépítésük azonban fokozatosan bontható az orosz betűrend 
és az arab számok sorrendje alapján /tizedes rendszer/. Ezt a rend
szert az osztályozás minden változata megtartja, a részletesebb bon
tás éppoly könnyű, mint a rövidítés, összevonás.

így tehát a könyvtárosok nézetei a jelzetrendszer tekintetében 
jelentősen eltérnek egymástól és széleskörű megvitatásra szorulnak» 
Véleményünk szerint a jelzetrendszernek meg kell Delelnie az egységes 
osztályozás követelményeinek és ebből a szempontból az uj táblázat 
tervezetének je lze te i a legszerencsésebbek. *

Az osztályozási tervezethez beküldött hozzászólások két ellen
tétes nézetet tükröznek:

1/ vegyes jelzetek, betűkkel az első és a másodfokú bontásban;
2/ kizárólag számjelzetek, arab számokkal tizedes rendszer sze

rin t.
Az Észt, Lett és Litván SzSzKöztársaságok fe lve tik  az orosz .be

tűk használatának nehézségét olyan köztársaságok és autonom terüle-
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tek könyvtáraiban, ahol eltérő Írásmód van* Különös figyelemmel kell 
ezt a véleményt meghallgatni és megvitatni azokat aZ eljárásokat, ame
lyek enyhíthetik„ ha végleg ki nem küszöbölik is ezt a nehézséget.

+

Szék azok az általános kérdések, amelyek a tervezet v itá ja  során 
felmerültek,, jelentősek a eudszer egészére nézve, és amelyeket a 
nagykönyv tárak, szakkönyvtárak és közművelődési könyvtárak dolgozói« 
nak részvételével keli megoldanunk.

A főosztályok egységes sorrendje és az egységes jelzetek alapján 
az osztályozás különböző változatai készültek e l. Most vannak kipróbá
lás alatt számos könyvtár állományán és katalógusaiban. így tehát mó
dunkban á ll  nemcsak az alapelvek megvitatása,hanem a különböző bontá
si fokú változatok konkrét megvalósítása.

Az Állami Lenin Könyvtár az uj osztályozást első sorban a szako
s íto tt olvasótermek /biológia, orvostudomány és mezőgazdaságtan; ma
tematika, fiz ika  és műszaki tudományok, földtani és fö ld ra jz i tudomá
nyok; humaniórák/ kézikönyvtárának megszervezésénél, valamint szakka
talógusukban használta fe l .  Ezeknek az olvasótermeknek az együttes á l
lománya *a munka kezdetekor 50. 0OO kötetet tett ki, 1956-ra viszont
150.000 kötetre kell emelkednie.

Az osztályozás azoknak a táblázatoknak az alapján történik, ame
lyeket 1953-ban az egységes rendszer alapján a járási könyvtárak szá
mára dolgoztak ki. Ezeket a táblázatokat azonban kissé meg kellett vál 
toztatni és ki kellett egészíteni, figyelembevéve a tudományos olvasó
termek könyvállományának minőségi sajátosságait és várható növekedését

Á szakolvasótermek katalógusaiban a főosztályok sorrendjének min
den néven nevezendő változtatása nélkül találjuk meg az egységes rend
szert. Sőt megállapíthatjuk, hogy a társadalmi tudományok e lő l való 
elhelyezése különösen előnyösnek bizonyult, minthogy ez tette lehető
vé, hogy előtérbe hozzuk & társadalmi-politikai irodalom jó l megválo
gatott alapgyüjteményét. Szintúgy változatlan az egységes jelzetrend- 
szer. Központi osztályozást és központi katalógusszerkesztást vezet
tünk be a szakosított tudományos .olvasótermek uj szerzeményeinek f e l 
dolgozásánál.

Az uj osztályozásnak tényleges állományon és katalógusokon való 
kipróbálásának ez az első kísérlete. Megérdemelné, hogy az általános 
és a szakkönyvtárak széles körben megvitassák.

1956-ban a fő faladat a rendszer legteljesebb változatának és 
a közös alosztások rendszerének kidolgozása. 1956 folyamán ezt ez anya 
got, amelyet a Lenin Könyvtárban fognak elkalmazni, jóváhagyásra be 
kell mutatni a Könyvtár igazgatója mellett működő osztályozási tanács
nak.

A részletcsoportokkal kapcsolatos ama értékes tapasztalatok, 
amelyeket az uj szerzemények uj rendszerű óaáályozása során szereztek, 
alapjául szolgálnak a végleges kidolgozásnak. Ezenkívül rendelkezésre 
állanak az Állami Szaltttkov-Sosedrin Könyvtárnak, a Szovjetunió Tudo
mányos Akadémiája Könyvtárának, a Moszkvai Állami Egyetem. Könyvtárának
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a Központi Politechnikai Könyvtárnak és számos más nagykönyvtárnak 
hozzászólásai. Így a részletes táblázatok alkalmazását illetően  az 
Állami Lenin Könyvtár és más könyvtárak katalógusai és kartotékjai 
alapján jelentős tapasztalattal rendelkezünk. Módunk van tehát követ
keztetéseket levonni arra vonatkozólag, hogy a táblázatok rendszere 
és a jelzetek mennyiben alkalmasak különféle bontási fokú rövid ített 
táblák összeállításához.

Különösen széleskörű megvitatásra és gyakorlati kipróbálásra ke
rül a kis könyvtárak számára készített tervezet. 1955* márciusában 
ezt a tervezetet^*/ megvitatásra szétküldtük a köztársasági, te rü le t i ,  
járási és néhány fa lusi könyvtárnak a könyvtáros főiskoláknak és 
technikumoknak. A köztársasági könyvtárak igazgatóinak 1955* márciu
s i  értekezlete elhatározta, hogy e tervezetet gyakorlatilag is kipró
bálják valamennyi köztársaságban, köztársaságonként legalább egy köz
ségi könyvtárban. Harminc hozzászólás éri;.,',:ett, amelyeket szakképzett 
könyvtárosok százai á ll íto ttak  össze.* 2/ A hozzászólásokban nagyon ér
dekes és értékes anyag á l l  rendelkezésre a táblázatok végleges kidol
gozásához, de néhány fontos, általános je llegű kérdés is felmerül.

A hozzászólások nemcsak általában értékelik a táblázatot, hanem 
megtárgyalják a főosztályok sorrendjét, az osztályok szerkezetét, a 
párhuzamos fe lvé te lt és az utalást, a je Izetrendszert és a bontás 
fokát. Rámutatnak olyan szakszámokra, amelyekre kis könyvtárakban 
szükség van, de a tervezetben hiányoznak, vagy olyanokra, amelyek e l
hagyhatók lennének. Közük, melyik szak cimét kellene másképpen fogal
mazni.

Gyakorlati kipróbálás, sajnos, csak két könyvtárban fo ly t: az 
otkaznenszki községi könyvtárban /íztavropoli határterület, 10.000 
kötet/ és a ldbedlnoi községi könyvtárban /Kirgiz SzSzK, 5000 kötet/.

'Közművelődési könyvtárak osztályozási táblázatai /legfeljebb 
'10.000 kötetnyi állományig/. Tervezet, Moszkva, 1955. /Áll. Lenin 
Könyvtár./

2 /'Hozzászólásaikat beküldték az Üzbég, Észt, K irg iz, Turkmén és L it 
ván szövetségi köztársaságok, a Dagesztánl, Észak-Őszét és Mari 
autonóm köztársaságok, a novoszibirazkl, brjanszki, kosztromai, 
pszkovl, ore li, ivanovoi, jaroszla lvi, tá la i területek, a Szavatazki 
városi, a Porehóvoi /pszkovl terület/ és az Otkaznenszki /sztavrö- 
poli határterület/ községi könyvtárak.

Hozzászólás érkezett ezenkívül a leningrádi Krupszkaja Könyv
táros Főiskolától, a moszkvai, vladimirí., óbajani, buzuluki, kiro- 
v l ,  eszszentuki és velikousztjuzsszki könyvtáros technikumoktól.

1955» áprilisában a Szovjetunió Művelődésügyi Minisztériumá
ban a könyvtári osztályon működő tudományos-módszertani tanács 
ülésén*megvitatták a táblázat tervezetét, Határozat született, 
amely e lő í r ja ,  hogy az ülésen elhangzott megjegyzések figyelembe
vételével véglegesen ki ke ll dolgozni a táblázatokat.
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A falusi könyvtárak számira készült osztályozási tervezőt az 
egyáéges rendszer egyik láncszeme , értékelése ezért nemcsak részleges 
érdeklődésre tarthat számot mint kis föiyvtári táblázat, hanem álta lá
nos érdeklődésre is ,  mint az egységes rendszer rövid ített táblázata»

A beérkezett hozzászólások azt mutatják, hogy a könvtári közvé
lemény pozitiven értékeli az uj osztályozás legrövidebb változatát» 
Egyetlen negativ hozzászólás érkezett a Joskar-Ola-i Városi Könyvtár
ból /Mari ASZK/. B írálattal i l le t ik  az "SzKP” ."Ateizmus” , "Testneve
lés és sport" szakok helyét és terjedelmét« Ellenvéleményük van a 
"Marxizmus-leninizmus" és a "F ilozófiatörténet” szakok felosztásával 
kapcsolatban is.

A főosztályok sorrendjével kapcsolatban a falusi könyvtári ter
vezet megvitatása során felmerült megjegyzéseket a rendszer egészének 
követelményei szempontjából a nagykönyvtárak számára adódó következ
mények figyelembevételével kell értékelni» ‘ ?hetséges, hogy néhány már 
meghozott döntést revideálni kell'.

Igen érdekesek és értékesek az egyes részletcsoportokkal kapcsola
tos megjegyzések. Az osztályozás részletcsoportjainak megvitatásánál és 
jóváhagyásánál figyelembe fogják azokat venni. Azokat a megjegyzéseket 
és javaslatokat, amelyek a falusi könyvtárak táblázatainak sajátossága
i t  /egyes szakszámok kiválasztása, a bontás foka, stb./ a táblázatok 
végleges kidolgozásánál szintén figyelembe fogják venni.

Különös figyelemre méltók a jelzetekre vonatkozó hozzászólások»
Bár helyesnek tartják a vegyes jelzetek alkalmazását a tervezetben, a 
főosztályok jelölése a hozzászólásokban bírálatot kapott. A betűjelek 
ellen szólották a novosziblrszki, a pszkovi és a jaxosdávli Területi 
Könyvtárak, valamint néhány könyvtáros-technikum. E könyvtárak és tech
nikumok dolgozói úgy gondolják, hogy a vegyes jelzeteket nehéz megjegyez« 
ni, sőt esetleg betűrend! jelnek /Cutter-szának/ is lehet nézni.

Érkezett olyan javaslat is , amely a főosztályokat nevük első betűi
ve l kívánná megjelölni. /Leningrádi Állami Könyvtáros Főiskola, a Kir
giz Állami Nyilvános Könyvtára/.

A jelzetrendszerrel foglalkozó elvtárak túlnyomó része mindenütt 
számok használatát kívánja. Szerintünk a főosztályokat t iz  csoportra,, 
mások Szerint húsz csoportra kelli osztani és kétjegyű arab számokkal 
Jelezni /az Észt SzSzK Állami Nyilvános Könyvtára/.

Így a jelzetekre vonatkozó javaslatok nagyon sokfélék, gyakran 
nem vetnek számot azzal, hogy az uj szovjet osztályozásnak azonosnak 
kell lennie minden tlpusu könyvtárban...

Az uj szovjet könyvtári osztályozás összeállítása nagyméretű tu
dományos feladat. Gyakorlati megoldásához a munkát ösaz-szövetségi 
arányokban k e ll megtervezni, szervezeti és gazdasági tekintetben alá 
ke ll támasztani, ösaze kell egyeztetni a különböző hatóságok könyvtá
rainak erő feszítése it, végre kell hajtani a k ísérle ti kipróbálást*

-  Szovetszkaja B ib liogra f!ja. 1956. 42.vüp. 3-15.lap.

i



Mamontov, A*:

A HELYTÖRTÉNETI ANYAG PROPAGANDÁJA A.JÁRÁSI KÖNYVTÁRBAN

A szülőföldről szőlő irodalom rendszeres propagandája a közmű
velődési könyvtarak egyik legfontosabb feladata* A helytörténeti 
irodalom gazdag és sokféle szemléltető anyagot tartalmaz, mely hoz
zásegíti az olvasót ahhoz, hogy konkrétebben és alaposabban megismer
je a maltat, s betekintést nyerjen a jár s természeti viszonyainak 
sajátosságaiba«

A Lomonoszov járás - mely Leningrád elővárosához tartozik «  
igen gazdag történelmi múlttal rendelkezik. A régi koporazki erőd 
mindmáig megmaradt tornyai és fa la i az orosz népnek arról a hősi
es harcáról beszélnek, amelyeket a UH.század derekán a német ke
resztes vitézek ellen vívtak. Az északi Háború idején a járás te 
rülete a Nagy Péter cár vezetése alatt á lló  orosz hadsereg hadmoz- 
dulatainak színhelye volt.UJ dicsőséges lapokat ir t  a polgárháború 
és a Nagy Honvédő Háború a Lomonoszov járás történetének könyvébe« 
Lomonoszov városának pompás kastélymúzeumai és parkjai a jobbágy
sorból származó orosz iparművészek tehetségéről tanúskodnak. A vá
rosban és a járásban éj.t és alkotott M« V. Lomonoszov, a nagy tudós, 
N. A. Nekraszov költő, 0« A ..KiprenszkiJ portré festőművész«

Jt Járási Könyvtár gondosan gyűjti a járásra vonatkozó helyis
mereti és helytörténeti anyagot és arra törekszik, hogy minél job
ban megismertesse azokkal a könyvtár olvasóit. A helytörténeti 
irodalommal való foglalkozás nem újkeletű ebben a könyvtárban; a 
munka.az olvasóteremben elhelyezett helytörténeti témakartoték lé t 
rehozásával kezdődött. A kartoték négy főrészből á ll ;  a kommunizmus 
építése, a járás történelmi múltja, a Járás természeti viszonyai és 
kincsei, szépirodalom /a szülőföldről szóló müvek és a helyi szer
zők irodalmi alkotásai/. Ezek a fő  részek részletesebb csoportokra 
tagolódnak. így például a Kommunizmus Építése cimü késznek a követ
kező tárgyszavai vannak: a helyi pártszervezetek munkája! a helyi 
tanáosok működése! Komszomol, ifjúság, úttörők! ipar! mezőgazdaság! 
közlekedés; kereskedelem; közmüvek és jó lé t i  berendezések! művelő
dés; stb. Az "Ipar* és "Mezőgazdaság" cimü csoportokon belül' külön 
kiemeljük azokat a.konkrét Iparágakat, amelyek uralják járásunkat.

. . . . . . .  **
A kartoték forrásai a következők: 1/ A járási hírlap, 2/ a te 

rü leti és a központi lapok, 3/ folyóiratok, 4/ a szülőföldről sz§ló
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könyvelj i l le tve  ezeknek egyes fe jezete i. A Járási hírlapból kivessünk 
minden anyagot, kivéve a Szovjetunió Távirati Irodája á l t a l  adott köz
leményeket', a más lapokból átvett cikkeket és a kisebb, kurrens j e l l e 
gű anyagot. Állandóan tanulmányozzuk a könyvállományt, hogy felkutas
suk a helytörténeti irodalmat.

A kartoték anyagát igen gyakran igénybeveszik az olvasók -  főleg  
adatszerzés céljára de nem egyszer tanulmányozzák a kartotékot a 
já rás i lapok szerkesztőrőgei és a propagandisták. VégUl a kartoték igen 
nagy segítséget nyújt a könyvtár dolgozóinak a helytörténeti kérdések 
propagálásához. A kartoték alapján pl. szemléltető könyvkiállltást ren
deztek. A k iá l l ítá s  a könyvtár olvasótermében volt és a következő elmet 
v ise lte : "KereaztUl-kasul a szülőföldön''. A k iá l l ítá s  a következő három 
fejezetből á l l t :  "Természet", "Történelem", "A Lomonoszov járás jelene 
és jövője". K iá llításra  kerültek szemléltető fényképek, a szülőföldről 
szóló hlrlapcikkek, kön:vek, 8 8 táj tanulmányozását szolgáló b ib liográ 
f ia i  Jegyzékek.

Az olvasók kívánságára a könyvtál dolgozói ankétet tartottak "Szü
lőföldünk múltja" címmel. Az ankét alkalmából ajánlották a jelenlévők
nek a kiállításon bemutatott irodalmat. Ilyen például A. Morozov 
"Mihail V asz il’ evlcs Lomonoszov" cimü könyve, melynek egyik fejezete  
az uszt'-rudicki szines üveggyárról szól. A gyárat a nagy tudós a lap í
totta és ez az üzem már több, mint 2oo éve működik járásunk területén. 
Hasonló müvek G, I .  Szoloazin és Z. L E l ’ zenger "Lomonoszov városának 
kastélymúzeumai és parkjei" /Lenlngrád, 1955»/» Degtjarev ismert 
visszaemlékezései "Hetem" címmel /Voenizdat, 1951./, stb. Az olvasók 
igen elégedettek voltak és annak a kívánságuknak adtak k ife jezést,  
hogy ankétot szeretnének hallani a város építészet^műemlékeiről és a 
járás mai é letérő l. Az ankét után jelentős mértékben megnőtt a hely
ismereti irodalom iránti kereslet ?, a hely történeti anyag kölcsönzése 
az olvasóteremben és a könyvtár kölcsönző osztályán történik. Az o l
vasók nagy érdeklődéssel Ismerkednek az ujságkivágatalbumokkal is ,  
ilyenek: "A város ipari termelésének ú j í t ó i " ,  "Járásunk mezőgazdaságá
nak élenjáró dolgozói".

A könyvtár felhasználja a helytörténeti anyagot az időszerű gaz
dasági és po litikai kérdésekről szóló kiá llítások ős plakátok cé ljára ,  
így például a Lomonoszov járásró l szóló hlrlapcikkek szerepelnek azo
kon a kiállításokon, amelyek a Szovjetunió Kommunista Pártba XX.Kong
resszusa határozatainak propagálásával foglalkoznak. A helytörténeti 
kartoték igen nagy segítséget nyújt "A Lomonoszov járás múltjából" o. 
olvasási terv készítésénél.

Annak érdekében, hogy széles körben megismertesse olvasóit a hely- 
történeti anyag területén végzett munkájával, a könyvtár a já rás i és 
a terü leti lapokban a szóbanforgó kérdéssel kapcsolatos tudósításokat 
ad közre.

Általában eddigi csekély tapasztalataink is eléggé meggyőzően b i 
zonyítják, hogy a helytörténeti anyaggal való munkát nemcsak a terüle
t i  könyvtárban lehet sikeresen végezni, hanem a járási könyvtárakban 
is .

= Libliotekar®, 1956. 5«sz. 37-38.lap
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Stoetzer, Walther:

IPARI KÖNYVTÁRAK ÉS IPARI KÖNYVTÁROSOK 

/Előadás az 1955* jun. 3-1 düsseldorfi könyvtárosnapon«/

Előadásomnak "Ipar i könyvtárak és ipari könyvtárosok” a tárgya« 
Előrebocsátom, hogy " ipar i  könyvtár” alatt nemcsak az egyes ipari  
üzemek könyvtárait értem, mint a B, Krupp, az AEG Siemens, az I. G. 
Farbenindustrie Utódai üzemeinek könyvtár..) », hanem a technlkal-tu- 
dományos egyesületek könyvtárait i s ,  mint a Német Mérnökök Egyesüle
tének, a Német Kőszénbányék Vaskohászai Egyesületének stb. könyvtá
ra it .  Ha e szakmák könyvtáraiban a munkamódszerek egy a más tekintet
ben kissé különböznek is egymástól, azért nagyban és egészben igen 
hasonlóak és azonos eredményre is vezetnek«

Legutoljára a Német Mérnökök Egyesületének 1927» évi dortmundl 
közgyűlésén Predeek ur beszélt az ipari könyvtárakról. A téma annak
idején Így hangzott: "A könyvtárak és a technika". Jóllehet az akkori 
beszámoló főképpen a műszaki főiskolák könyvtárairól szólott, Predeek 
ur az ipari könyvtárakról is tett egy-két figyelemreméltó megnyilat
kozást. Ettől az Időtől kezdve a Német Mérnökök Egyesületének közgyű
lésén nem beszéltek többé az ipari könyvtárakról, de más könyvtári ée 
dokumentációs egyesületek kongresszusi jelentéseiben és fo lyó irata i
ban -  különösen az utóbbi években -  egész sor olyan közleményt és 
cikket találunk, amely az ipari könyvtárakkal foglalkozik.

Bizonyára ismeretes önök e lő tt ,  hogy Predeek ur előadása óta, 
különösen az utolsó háború befejezése után, az ipari könyvtárakba л 
sok dolog jelentősen megváltozott. Feltűnően sok ipari könyvtáruk 
sok más könyvtárral szemben az a szerencséje, hogy állományát majd
nem sértetlenül mentette át a háború utáni időszakba« Ezért e könyv
tárak közvetlenül a háború után azt a feladatot tűzték maguk e lé , hogy 
szakterületeiken a legnagyobb erővel kapcsolódjanak be e német kölcsön
zőforgalomba, támogassák és kiegészítsék azokat a dä&y általános tudo
mányos és műszaki könyvtárakat, amelyek -  részben pusztítás, részben 
anyaguk elmenekitése miatt -  a háború befejezése után hosszú ideig nem 
voltak és bizonyos tekintetben még ma sincsenek abban a helyzetben, 
hogy kölcsönző forgalmukat a régi mértékben fenntartsák« Míg a háború 
végéig sok ipari könyvtár a külső kölcsönzőforgalomban tulajdonképpen 
csak mint átvevő szerepelt, ma már nem ez az eset. Amint pl« a "M ittei
lungsblatt der Bibliotheken Nordrhein-Westfalens”-ben /Az Északrajna- 
Westfalenl Könyvtárak Közleménye/ Dr. Krieg könyvtári tanácsos egyik 
cikkében mondja, egy északrajna-westfaleni ipari könyvtár a külső köl
es önzőforgalcmban, a pozitív módún elintézett eseteket tekintve, köz-
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Tétlenül a kölni Egyetemi Könyvtár és a bonni Egyetemi Könyvtár mö
gött a harmadik helyen á ll .  Amint magában Leverkusenben is megálla
pítottak, könyvtárunk igénybevétele a külső kölcsönzőiorgalamban év- 
ről-évre emelkedett és emelkedik. A külső kölcsönzőforgalomban a leg
jobban igénybe vett csoport az ipari osoport. Az 1953/1954. költség
vetési évben a kereken 8.500 pozitív módon elintézett megrendelésből 
kereken 65 £ esett az iparra és kereken 35 % a főiskolákra« nyilvános 
és magánkönyvtárakra. Néhány ipari könyvtár saját üzemével kapcsolatos 
különleges feladata miatt nines abban a helyzetben, hogy fo lyó irat- 
köteteit k ife lé  kikölcsönözze. Ezt aztán mikrofilmek és fotókópiák ké
szítésével pótolja. Mi pl. k ife lé  könyvtárunk folyóiratcikkeiből csak 
mikrofilmeket és fotókópiákat adunk, önköltségen és portómentesen.

Ha egy ipari könyvtár felép ítését és lényegét Jól meg akarjuk 
érteni, elsősorban keletkezésének történetével k e ll tisztába jönnünk.
A nagyobb, ma is meglevő ipari könyvtárakat többnyire a múlt évszázad 
70-es és 80-aa éveiben alapították. Ezek az ipari könyvtárak tulajdon
képpen már a fenntartó üzem alapításával t-t, időben keletkeztek. Elein
te természetesen az ilyen újonnan keletkezett üzemben csak kevés tudo
mányos kutató dolgozott. E kutatók szükségleteihez nélkülözhetetlen 
könyvekről és folyóiratokról maga a beszerzési osztály gondoskodott.
S minthogy a tudományos kutatók gyakran egymástól igen távol, üzemük 
különböző épületeiben dolgoztak, természetesen lehetetlen volt elein
te a meglevő könyv- ée folyóiratanyag áttekintése. Csak amikor a tu
dományos kutatók száma fokozatosan nőtt, keletkeztek, hogy úgy mond- 
j. ', a külön cellákból laboratóriumi és in tézeti könyvtárak, amelye
k e  a megfelelő laboratóriumok vagy intézetek erre a célra beá llíto tt 
irodai alkalmazottal mellékfoglalkozásként kezeltek. De még ezek а 
laboratóriumi és intézeti' könyvtárak sem hozták meg az üzemvezetőség
nek és az üzemi alkalmazottaknak a kívánt áttekintést. Ezt a célt csak 
akkor érték e l,  amikor rátértek arra, hogy az egész üzem számára állan
dó központi könyvtárt létesítsenek.

A központi könyvtárnak ezek voltak és ma ia ezek a feladatai:
1 . minden uj megrendelés elintézése a könyvkereskedelemnél,
2 . az összes újonnan beérkező anyag, ille tő le g  a már meglevő 

állomány katalogizálása,
3* az egyes osztályoknál a folyóirateloaztás és korforgás gon

dozása,
4. a belső és külső kölcsönzőforgalom intézése és
5« ahol az célszerűnek látszik , az egész üzem részére általános 

érdekű könyvek és folyóiratok gyűjtése a központi raktárba.

Ezzel az eljárással olyan állapotot teremtettek, amely az üzem
vezetőségnek éa a tudományosan dolgozó üzemi alkalmazottaknak egy
formán megfelelhetett. Ennek az állapotnak a megteremtéséig természe
tesen hosszabb idő te lt  el,néha egy-két évtized. Ha i ly  módon létre 
is jö tt a központi könyvtár, a nagy térbeli távolságok miatt az ipa
r i üzemeken belül a központi könyvtár mellett továbbra is fennálltak 
még az egyes laboratóriumi és intézeti könyvtárak. így p l. Leverkusén
ben az egész irodalmi állománynak csak mintegy 30 #-át őrzik a közpon
t i  raktárban, a többi az egyes fiókkönyvtárak között van szétosztva.
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Ellentétes az az eset, amikor a központi könyvtár csupán igazgatási 
központ, és egyáltalában nincs raktára« A központból terjedelmes kar
totékok segítségével csak a beszerzést és a kölcsönzőiorgalmat irá
nyítják, Könyvek és folyóiratok ebben az esetben kizárólag laborétó- 
riumokban és Intézetekben találhatók,

A technikái tudományos egyesületek könyvtáraiban természetesen 
másképpen á ll в dolog» Itt egyetemes raktárt találunk, amelynek Jelle
ge bizonyos tekintetben megegyezik más szakmák tudományos könyvtárai
nak raktárfajtáival»

Azok közül a feladatok közül, amelyeket a központi könyvtárnak 
te ljes íten ie  kell,csak a két legjellemzőbbet emelem ki: a gyarapítást 
és a kölcsönzőforgalmat» Először beszéljünk a kölcsönzőforgalomról«
A nagy ipari üzem könyvtára egyáltalában nem az, amit általában "szak- 
könyvtár" alatt értünk, ugyanis nemcsak egy szakterület irodalmát tar
talmazza« A rábízott szaktermetek száma az üzem különböző termelési 
és igazgatási ágának számától függ* A be от festékgyárak Kekulé-Könyv- 
tárának a gyarapodási jegyzékéből pl. lávattjuk, hogy náluk nemosak a 
kémia vagy éppen a festékkémia iránt érdeklődnek, ahogyan azt az üzem 
nevéből: "Farbenfabriken Bayer A, következtethetnők* A könyvtár a 
kémiai irodalmon klvü] terjedelmes és igen te ljes  állományt tartalmaz 
a fiz ik a , az orvostudomány, a gyógyszerészet, a kaucsuk, a műanyagok, 
a mérnöki tudományok, a jogtudomány, az igazgatásügy atb. területéről.

Annak az eldöntése, hogy e szakterületeken mit ke ll beszerezni, 
túl megy azon, amit a központi szerv vezetője felelősséggel tehet, 
hiszen ő csupán a fe lsoro lt szakterületek egyikében szakember» Ebben 
a vonatkozásban a központ a szakosztályok munkatársaira van utalva, 
akik többnyire az egyes szakosztályokon levő irodalmi osztályok veze
tő i is » E munkatársak viszont a szakterületük számára szükséges meg
rendeléseket mindig a központi könyvtárnál eszközük, a központ az
után a megrendeléseket a könyvkereskedelemhez továbbítja«

Néhány ipari üzemben a könyvkereskedelemmel a beszerzési osztá
lyok vannak kapcsolatban* Én az először említett utat tartom célsze
rűbbnek, vagyis azt, hogy a központi könyvtár közvetlenül rendeljen 
a könyvkereskedelemnél, minthogy llyenmódon a beérkezés ellenőrzése 
és az uj szerzemények felvétel^ a katalógusba sokkal inkább b iztos ít
ható* így áttekintést kapunk a különböző osztályok irodalomra ford í
tott kiadásairól is .

Ellentétben másfajta tudományos könyvtárakkal néhány ipari könyv
tárnak nincs állandó költségvetési kerete a beszerzésekre» Több vagy 
éppen sok példányban azt szerzi be, ami az üzem pillanatnyi, vagy 
amennyiben arra lehetőség nyílik, jövendő feladataihoz szükségsa, A 
válogatás a könyvtár vezetője és munkatársai számára nem egyszerű 
feladat, fe lté te le z i az üzem munkájának alapos ismeretét és a jő v i 
szonyt az egyes osztályok között. Annak ellenére, hogy, mint említet
tem, sok esetben nincs állaadé költségvetés, mégis gondoskodni kell 
arról, hogy*az irodalom beszerzésénél egy bizonyos határt ne lépjünk 
tú l. A másik fontos feladat, amellyel egy ipari könyvtárnak meg kell 
birkóznia, a kölcsönző forgalom, a külső éppen úgy, mint a belső« 
Szemben más tudományos könyvtárakkal,‘ a külső kölcsönző forgalomban
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abban a vonatkozásban vaa könnyebbség, bogy kívülről csak olyan meg
rendelésekkel fordulnak az ipari könyvtárakhoz, amelyekről a megren
delő úgy v é li ,  hogy beietartoznek az ipari könyvtár gyűjtőkörébe* Ez 
az alapja annak, hogy az 1953/1954 költségvetési évben a megrendelések 
kereken 90 £-áaak pozltiv módon tudtunk eleget tenni. Ez e szála az á l
talános tudományos könyvtáraknál, vagy a műszaki főiskolák könyvtárai
nál stb* lényegesen alacsonyabb*

A kölcsönző szerv munkájának könnyebbségével szemben igen jelen
tős nehézség r e jl ik  abban, hogy a belső köicsönzőfоrgalomban, tehát az 
üzemen belül aok esetben azonnali kiszolgálást kívánnak. Sőt a fo lyó
iratokból történő fotókópiák készítésének sem szabad többnyire egy-két 
napnál hosszabb időt igénybevennie. A villámmásoló eszközök bevezeté
sével lehetőség nyílt arra, hogy rövid folyóiratcikkekből egy-két nap 
alatt készítsünk másolatokat. Hogy milyen sürgetőnk a velünk szemben 
támasztott követelmények, már abból is kitűnik, hogy az olyan folyó
iratokból készülő mikrofilmeket, amelyeket belföldön nem kaphatunk meg, 
külföldről igen gyakran légi postával уыу* éppen táviratilag kell meg
rendelnünk.

Mielőtt a tulajdonképpeni könyvtári munkáról szóló részt befe- 
jezném,még csak arra szeretnék rámutatni, hogy az ipari könyvtárak, 
amelyeket a háború e lő tt általában csak Üzemi célokat szolgáld könyv
táraknak tekintettek, a háború után jelentős mértékben általános cé
lokat is szolgálnak. Az üzemi vezetőségek részben már kifejezésre is 
juttatták, hogy olvasótermeiket az Uzemr‘jb-z nem tartozók ezámára is 
rendelkezésre bocsátják. Ml p l. már 194>. január éta olvasótermünket 
/nem raktárunkat/ hetenként két nap 8-17 óráig nem üzemi alkalmazottak 
részére is megnyitjuk. Olyan intézkedés ez, amelyet örvendetes módon 
igen sokan vesznek Igénybe. A raktár korlátlan használatát csak üze
münk kutatóinak engedjük meg. Ilyen vonatkozásban központi könyvtárunk 
tehát szabadpolc rendszerű könyvtárnak fe le l  meg és ez teszi lehetővé, 
hogy berendezéseink: katalógusaink, raktári rendszerünk a lehető leg
egyszerűbbek. Könyvtárunkban nir.oe Porosz Szabályzat, sem Tizedes osz
tályozás. Nem azért, mert e módszereket nem tartjuk alkalmasnak ipari 
könyvtár számára  ̂ az ipari egyesületek könyvtárai és más ipari könyv
tárak dolgoznak velük. Nálunk ennek inkább az az oka, hogy használóik 
egyszerűbb rendszerekhez vannak szokva, в ezért nem kívánják a kompli
káltabb rendszerek bevezetését. Ezért tárgyi katalógusunkat a mecha
nikus szórendnek megfelelően rendezzük. A könyveket pedig szakrendben 
á llítju k  fe l úgy, hogy minden használó szükebb szakterülete meglévő 
irodalmáról könyvtári alkalmazott segítsége nélkül is rögtön tájéko- 
zódhatlk. A jobb tájékozódáshoz hozzájárul még a szakkatalógus és az 

' igen gondosan elkészített tárgyszókatalógua, ennek tárgyszavai nem
csak a könyvek elmeire, de messzemenően azok tartalmára is utalnak.
Az efajtm üzemi szabadpclcrendszerü Könyvtár takarékoskodik a munka
erőkkel is , amelyek engedélyezéséért az ipari könyvtárakban éppen 
olyan keményen kell küzdeni, mint más könyvtárakban. Néhány ipari 
könyvtárnál éppen a munkaerő hiánya az oka annak, hogy a ^szükséges 
és hasznos változtatásokat vagy bővítéseket egyszerűen nem lehet vég
rehajtani.

Hölgyeim és Uralmi A kifejezetten könyvtári munkát helyeztem
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beszámolóm ele jére, jóllehet ez a munka egyáltalán nem fe jez i ki egy 
Ipari könyvtár összmunkájának lényegét. A könyvtár mint olyan, minden 
bizonnyal rendkívül fontos és fe jlesztésére, különösen pedig időszerű
ségére minden számottevő szerv igen nagy súlyt helyez. De a k ife jeze t
ten könyvtári munkánál az üzem számára még fontosabb az anyag minél át
fogóbb és gyorsabb kiértékelése, vagyis az, amit ma- dokumentációs munka 
alatt értenek. Nekünk például léGG különféle bel- és külföldi fo lyó ira
tunk van, közillük mintegy 900 tudományos. Ezenkívül évente kereken
25.OOO szabadalmi irat érkezik hozzánk. Elgondolhatják, hogy az egyes 
kutató ma már egyáltalán nem képes arra, hogy mindarról tájékozódjék, 
ami a folyóirat és szabadalmi irodalomban újonnan jelenik meg. Ebben a 
vonatkozásban nem segit semmiféle körözési rendszer és az amúgy is be
szerzett többlet példány. A könyvkereskedelem utján megszerezheti refe
ráló lapok és bibliográfiák túl későn jelennek meg abhoz, hogy segítsé
get nyújthatnának. Ebben a tekintetben a nagyobb üzemeknél osak a saját 
referáló lapok segítenek, amelyek a legujá.■> anyagot röviden az érdek
lődők tudomására hozzák Nálunk például /a Krupp ségnél hasonló az eset 
ezeket a referáló lapokat az eredeti munkák, alapján az üzem egyes iro 
dalmi osztályai szerkesztik«. A szerkesztésben az üzemhez tartozó szak
emberek és az irodalmi osztályokkal kapcsolatban álló akadémiai szak
erők adnak támogatást. A referáló lapokat gyakran magában az üzemben 
saját költségen sokszorosítják és füzet vágy újság formában, hetenként, 
félhavónként vagy havonként osztják szét az érdeklődőknek. Ez természe
tesen drága munka, de hogy hasznos, ille tő le g  szükséges, az már abbéi 
is kitűnik, hogy fő referáló lapunknak, a kémia területén ma negyven- 
egyedik évfolyama jelenik meg. Egyes ipari üzemekben a részletes ismer
tetéseket nem tartják szükségesnek. Megelégednek clkkblbliográfiákkal, 
esetleg annotációkkal, mint pl. az essen! bányakönyvtárban. Ez az e ljá 
rás természetesen valamivel gyorsabb referálást tesz lehetővé-. Van azon 
ban egy hátránya, az ugyanis, hogy a későbbi irodalmi kutatásoknál az 
anyag nem á l l  annyira kidolgozva éa használátra előkészítve rendelke
zésre, mint a terjedelmesebb referáló lapokban. Mivel e referátumok 
vagy cikkblbllográflák természetesen nemcsak pillanatnyi tájékozódás
ra szolgálnak, hanem különböző fa jta  kartotékokat lehet segítségükkel 
készíteni, igen nagy az értékük. Minél inkább olmélyednek e referátu
mok az eredeti müvek tartalmiban, annál inkább lehetővé teszik a leg
speciálisabb kérdésekre is a vá laszt.- így a német vaskohászok egyesü
letének könyvtára olyan folyóiratkatalógussal rendelkezik, amelynek ke
reken háromnegyed m illió  tétele van, a mienk hasonlóan nagyszabású, de 
az essenl bányakönyvtár katalógusa sem marad e l a számok mögött.

Újabban néhány helyen a kartotékok készítésénél a legmodernebb 
eljárásokat alkalmazzák a peremlyukasztásos kártyákat ille tő le g  a 
Nollerlth eljárást. Mindkét eljárás csak egészen speciális cél érdeké
ben jöhet számításba. Nagy kartotékok számára, amilyen például a szer
ves kémia anyagának kartotékszerü feldolgozása, a Hollerith kártya a l
kalmasabb* Mi 1952-ben kezdtük el és ma már 26.000 kartonunk van. A 
peremlyukasztásos kártya a kisebb szak- vagy kézi kartotékoknál tesz 
igen jó szolgálatot* Mind a két eljárás segítségével egyidejűleg kü
lönböző szempontból is lehet megválaszolni a kérdéseket. Ezeknek az 
eljárásoknak a részlete ire, amelyek, ma már egyébként széles körben is 
meretesek, előadásom keretében nem térhetek rá. Csak azt kívánom még
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kiemelni, hogy kezdetben a főfeladat a megfelelő irányelvek f e lá l l í 
tása, ami a ló l senki sem vonhatja ki magát, haoeak nem támaszkodik 
egy már ismert Irányelvre.

Az eddig mondottakhoz azt kell még hozzáfűznöm, hogy az iparban 
nemcsak folyóiratoknak, hanem mindenekelőtt a bel- és külföldi szaba
dalmi leírásoknak 1? nagy jelentősége van. Említettem már, hogy ml 
évente kereken ? 5,000 szabadalmi leírást szerzünk be. Referáló lapja
inkban, az eredetiek alapján ezeket a szabadalmi leírásokat is referá
tumok formájában tartják nyilván. A szabadalmi területen végzett mun
ka éppeii иг ipar szempontjából több okból le nagy Jelentőségű, Így 1. 
az uj találmányok bejelentésénél /mindenki tájákozódhatik arról, hogy 
találmánya valóban alkalmaa-e a szabadalmazásra/, 2, más bejelentések 
ellen i óvásoknál /mindenki tájékozódhatik arról, hogy mit hozzon fe l  
egy másik személy vagy cég közzétett bejelentésével szemben/, egy 
uj probléma kidolgozásánál /mindenki t á í4kozódhatik aj munkaterületé
nek mar rendelkezésre álló szabadalmi anyagában/. Ilyen nagyszámú sza
badalmi leírás feldolgozásához természetesen eléggé nagy és Jól begya
korolt munkatárai gárdára ven szükség, mivel a szabadalmi leírások 
feldolgozása oélszerüen nemcsak olyan államokra terjed ki, mint Német
ország, Amerika, Anglia vagy Franciaország, hanem más országokra la, 
mint Hollandia, Belgium, Ausztria, Svájc, .ndla, Ausztrália, etb.

Ezzel az Ipari dokumentációs osztály munkája még mindig nincs 
kimerítve. Máé dokumentációs munkákkal is  foglalkozik. Gondoljanak 
osak kérem a TWZ-re ./Verzeichnis von Zeitschriftenbeat&nden und Serien" 
werken aue den Gebieten- Technik, Naturwissenschaften, Medizin... - 
Folyóiratok és sorozatok lelőhelyjegyzéke a technika, természettudomá
nyok, orvostudomány... területéről/, amelyet fáradságos munkával Fless 
ur Eseenben készít és amely már régóta nagy hasznára van ь kölcsönző- 
forgalomnak. Az utolsó füzetek hí marosan megjelennek és mlh^l^t e be
tűrendes mutató la rendelkezésre a l l ,  e müvet azokban a kis könyvt»rák
ban is szívesen fogják használni, amelyek nem tudnak megbirkózni c po
rosz szabályzattal. Ha a TWZ-t helyenklnt nem részesítették abban a f i 
gyelemben, amelyet e jegyzék megérdemel, akkor ennek bizonyára az az 
oká, hogy nem nagyszámú könyvtár vett részt benne/csupán kereken 60/ 
és hogy a jegyzék társadalmi tudományokra nem terjeszkedik ki. Hozzá 
kell fűznöm, jóllehet nem tartozik a'tárgyhoz, hogy a nyugatnémet, 
kiválóan elkészített GA7 /Gesamtverzeichnis der ausländischen Zeit
schriften - Külföldi folyóiratok összesített jegyzéke/ méltó társa a 
TWZ-nek. Mindkét jegyzék jó l k iegészíti egymást. A GAZ szélesebb ala
pon nyugszik, de csak külföldi, 1939-tő l megjelent folyóiratokat fog
la l magában, mig a TWZ az általa tekintetbe vett területeken minden 
fo lyó iratot, tehát a németeket ia< fe lsoro lja . r'eak azokat a fo lyó ira
tokat hagyták kl a TWZ-b 61, amelyek meg.i«?’ éné süket I9 'v'1 e-őrt beszün
tették. Mindent ös.^^evé''e f e l s z e r i n t  a két Jegyzék, egymáa 
m ellett, kiváló segédeszköze az óeszes könyvtárak kölesönzőforgalmá
nak.

Más ipari könyvtár la foglalkozik általános érdekű munkával. A 
Német Vaskohászok Egyesül et pn->k Könyvtára olyan к ül önleget bibliográ
f ia i fe lv ilágos ító  szervve l  rendelkezik, яше1у anyagát nagy terjedelem
ben bocsátja a nyilvánosság rendelkezésére. E könyvtár k é s z í t i  emellett
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a «Stahl und Е1зеп« /Acél éí5 Vas/ c. folyóirat folyóiratszem léjét. A 
leverkuseni KekulétKönyvtár jelenleg az 1939-1945-ig bejelentett né
met birodalmi szabadalmakat adja ki egy hét kötetes gyűjteményes mű
ben» amelyből mér négy kötet megjelent, a többi három 1956 elején ke
rül kiadásra. A további évfolyamok folyamatosan jelennek meg. Emellett 
a kémia terü letéi megjelenő olyan standard müvek kiadásában is részt- 
Vesz, mint a Hoaben-Weyl-féle Methoden der organischen Chemie /А szer
ves kémia mótijzereí/ és Ullmann-féle Encyklopedie der technischen 
Chemie /As ipari kémia cuciklcpédiája/.

Ez csak egy-két példája annak a munkának, amelyet az ipar doku
mentációs osztályai végeznek és amelyek gondosan elkészített bibliográ
f ia i  apparátust tételeznek fe l*

Most érek e l referátumom második részéhez az «ipari könyvtáros
hoz«. - Mint ahogy eddigi fejtegetéseimb^l is látták, az ipari könyv
tárban nemcsak könyvtárosokat foglalkoztának, hanem mindenekelőtt 
dokumentalistákat is . Az ipari könyvtárat, mint könyvtárat általában 
csak egy akadémikus, vagy vele egyenértékű szakerő irányítja , mig « 
dokumentációs osztályokon foglalkoztatott szakerők száma a felmerülő 
feladatok terjedelméhez és fajtájához igazodik. Nálunk pl* az a hely
zet, hogy a központi könyvtár és a kémiai dokumentációs osztály veze
tése egy kémikusnak és helyettesének a kezében van, mig csupán csak a 
kémiai dokumentációs osztályon foglalkoztatott doktorált akadémikusok 
/dokumentalisták/ száma hét. Dokumentelistáink természetesen használ
ják a könyvtárat, ennek szervezetével ás munkájával azonban általában 
nincs sok tennivalójuk. Amit a dokumentálistáktól kívánnak, azt egy 
egyetemi könyvtárban és könyvtári tanintézetben sem lehet megtanulni.
A dokumentallstáktól szakterületük átfogó ismeretét kívánják meg éa 
ezenkívül laboratóriumi és lehetőleg üzemi gyakorlatot is . A dokúmén- 
talistáknak lehetőleg közvetlenül tevékenységük megkezdése után álta
lánosságban is meg ke ll ismerniük, az egész üzemi munkát és az ebből 
adódó követelményeket, amire természetesen alkalmat adnak nekik. A 
központi könyvtár vezetőjére, akinek egyidejűleg dokumentalistának le 
k e ll lennie, ugyanezek a követelmények érvényesek, mivel számára a 
dokumentáció la fontos munka. Könyvtárosi ismeretekre szintén szükség 
van, de csak annyiban, amennyiben ezt ipari könyvtárának vezetése meg
kívánja.

Az előttem szóló Grunwald kolléga 7orstius 60. születésnapjára 
nemrég megjelent emlékkönyvben "A szakkönyvtáros« elmen /tehát az 
ipari könyvtárosra is vonatkozó/ cikket ir t  a szakkönyvtáros-képzés- 
rő i, Amint kifejezetten hangsúlyozza, képzési tervezetét nem tekinti 
postulatómnak, csupán vitaalapnak. Az én további fejtegetéseimet is 
Ugyanígy szeretném felfogn i. Grunwald ur természetesen tudja,.hogy ma 
igen nehéz, ha egyáltalában nem lehetetlen természettudományi és tech
nikus szakos doktorált szakerőket megnyerni a ̂ könyvtárosi, hivatás szá
mára. Kétségtelen - mint mondja - hogy a fia ta l embereket a magasabb 
jövedelem is a technikai laboratóriumokba, üzemekbe vagy íntézetek ’03 
vonzza. De vajon nem kel3~e azt is megái.1 api teá i, hogy акок, akik ma 
arra határozzák e’ magukat, hogy ló«.*.8 ázemesatei-t tanuljanak a ké
miai doktorátusig ., e** bizonyára nemcsak i“'n«ncí.á okokból toszok, 
hanem választott szakmájuk Iránt ideali^mu-so* . i> „ «  laborn-
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tóriumban találmányokhoz akarnak Jutni, valami eg ízen*újat akarnak 
fe lta lá ln i ás találmányaikkal munkaterületük fejlődését uj utakra kí
vánják tereln i. Ugyanez vonatkozik a kémikusokra és mérnökökre la« X 
fiataloknak Grunwald ur javaelatai szerint tanulmányaik után még két 
év könyvtárosi képzésben kellene részesülniük, hogy ezálta l ipari könyv
tárosokká válhassanak, gyakorlati képzésük részben abban az üzemben la 
végbemehet, ahol később könyvtárosok lesznek. Szerintem ez az ut Így 
nem járható, Ca kifejezetten hangsúlyozom, hogy ezt az ipar ma nem is 
Igényli. Amit ; z ipar ma könyvtárosától kivét - amint azt már előbb a 
dokumenialietákkal kapcsolatban elmondottam - elsősorban a speciális 
szakmai képzettség. Az ipar mindenekelőtt tudományba kutatónak alkalmaz
za, laboratóriumban foglalkoztatja és betekintést nyújt neki az üzembe* 
Ha egy ipari könyvtárosi helyet kell betölteni, a munkatársak közül az 
üzemvezetőség olyat választ k i, aki különbéképpen alkalmasnak látszik a 
könyvtár és a dokumentációs osztály vezetésére. Az iparnak magáuak is az 
az érdeke, hogy az ilyen állásokra, amely- < ugyan nem a legfontosabbak, 
amelyok azonban1 elég exponáltak, no olyan embereket válasszon k i, aki
kot egyébként nem tud használni, nagyon jó l tudja, hogy о feladatok szá
mára oaak olyan személyek jöhetnek számításba, akik a szükségéé szakmai 
felkészültséget magukkal hozzák. Az üzemvezetőség e lő tt minden további 
nélkül világos, hogy annak, akit egy ilyen ipari könyvtár és dokumentá
ciós osztály vezetésére kiválasztanak, alkalmat ke ll adni arra is , hogy 
uj könyvtárosi feladataiba belenőjjön ás mindazzal, ami a könyvtári és 
dokumentáolós üzemben előfordul, még a meliéкszakokkai is  tisztába jö j 
jön. Ezért bizonyára megadják neki a lehetőséget ahhoz, hogy más könyv
tárakban is körülnézzen és ott megtanulja azt, amit saját üzemében nom 
tad megtanulni. Bár szaunáját nem hanyagolhatja e l,  mégis minden alkal
mat /szabadidejét la/ fe l  kell használnia arra, hogy elolvassa azt a 
könyvtári szakirodalmat, amely lehetővé teszi számára, először mint 
"autodidakta" számára, hogy uj munkaterületébe beledolgozza magát, i l l e 
tő leg, hogy más Ipari és főiskolai könyvtárakat la megismerjen«

Az, amit Grunwald ur gondol, hogy a főiskolai tanulmányok megrö
vidítése érdekében le lehetne mondani a doktorátusról, amennyire meg 
tudom Íté ln i,  minden bizonnyal téves feltevésen alapszik. P l. egészen 
pontosan tudcm, hogy a kémiai nagyipar mindenfajta tudományba munkára, 
az irodalmira is , nem á l l i t  be jelenleg olyan kémikust, akinek nincs 
doktorátusa.

Amiben Grunwald úrral cgyetérthetek, az az ipari könyvtárosok 
számára bizonyos tanfolyamok bevezetése. De e tanfolyamoknak nem sza
bad hosszú ideig tartaniuk, csak rö*id időt vehetnek igénybe. Amit egy 
tanfolyamon nem lehet elint ózni', azt a második tanfolyamon /a legköze
lebbi évben/ lehet megtárgyalni. 2 tanfolyamokon azonban oaak olyan 
dolgokat szabad tanítani, amelyek az Ipari könyvtárosok яzárnára való
ban szükségesek. Elsősorban Dr. Grunwhld ur kiképző programjának a 
következő pontjaira gondolok:

könyvtárszervezet és könyvtárigazgatás,
gyarapítási politika éa . .
mindenfajta katalóguatanJ‘‘‘ 

amelynél nem szeretnék határt vonni.

'Wi Grunwald megjegyzését ld. a oikk végén.
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Arról, hogy e tanfolyamokat legcélszerűbben az általános nyil
vános könyvtárakban, a könyvtáros Iskolákban vagy a műszaki főisko
lákon kellene-e megtartani, nem kívánok vitatkoztfl.

Az ipari könyvtárak néhány többéves vezetőjével fo ly ta to tt be
szélgetésből azt vettem k i, hogy közülük egyesek ellene vannak min
den, az egyetemi, könyvtáraknál vagy a műszaki főiskolákon történő' 
képzésnek* Elegendőnek tartják a saját gyakorlatot, a tapasztalatot, 
mozgékonyságot és a szorgalmat. Valóban ma la egész aor olyan ipari 
könyvtáros működik, aki munkáját könyvtárosi szakoktatás nélkül, már 
évtizedek óta, üzemvezetőségének te lje «  megelégedésére vezeti, külön
ben, röviden szólva, bizonyára nem is hagynák olyan tartósan működé
si helyén*

Könyvtárosainak kiválasztásánál az ipar igen kevéssé igazodik 
oklevelekhez és szakmai elmekhez* Sokkal inkább azt nézi, hogy mit 
te lje s ít  embere, mit csinál könyvtárából Sb dokumentációs osztályá
ból és milyen hasznot halt üzemének és tudományos kutatóinak*

Ennyit a nagyobb ipari könyvtárak könyvtárosairól, mint veze
tőkről. A kisebb ipari könyvtáraknál, ahol főképpen igazgatási j e l 
legű munkát ke ll végezni, vezetőnek középkáder könyvtáros is számí
tásba jöhet*

Röviden foglalkozni szeretnék még e középkáder könyvtárosok 
működésével a nagyobb könyvtárak szempontjából* Önök jó l tudják, 
hogy vannak olyan nagyobb könyvtárak la-, amelyek egyáltalában nem 
foglalkoztatnak diplomás könyvtárosokat*

Az ipari könyvtárak történetéből, amit előadásom elején rövi
den Ismertettem, tudják már, hogy a régi laboratóriumi könyvtárak 
Igazgatását sok esetben irodai alkalmazottakra bízták* A könyvtári- 
lag foglalkoztatott irodai alkalmazottakból, akiket ismételten újak 
beosztásával fia ta líto ttak  meg, idők folyamán olyan munkatársi törzs 
képződött, amelyben mindenki a maga helyén igen jó és alapos ismere
teket szerzett a könyvtártanban, úgy, hogy ma már ezek a nem akadé
mikus munkaerők is a legteljesebb megelégedésre látják e l feladatai
kat*

Én azt hiszem, hogy az ipari könyvtárakban is sok olyan feladat 
van, amelyeket a technikai szolgálat emberei is elvégezhetnek és 
hogy csak a könyvtár tudományos vezetőjén múlik, hogy ügyes bánás
móddal olyan érdeklődést keltsen munkájuk iránt technikus kollég iéi- 
ban, hogy azok azt a munkát is elvégezzék, amit általában csak dip
lomás munkaerőktől lehet elvárni* Egyáltalában nem vitatom, hogy a 
diplomás könyvtárosok jelenléte is nagy hasznára vdlhatik az ipari 
könyvtáraknak, különösen ott, ahol b ib liográfia i munkáról, címleírá
sokról stb* van szó. Mi pl. központi könyvtárunkban ebben az évben 
az említett óéira egy diplomás könyvtárosnőt állítottunk be*

A könyvtárosakban nem képzett középkáder munkatársak számára 
is helyesnek tartanám - természeteden csak akkor, ha valamilyen 
kulcsállást töltenek be - olyan rövid ideig tartó és szakmai szem
pontból oélszerüen összeállított tanfolyamok rendezését, amelyek 
szélesebb körű könyvtárosi Ismereteket közvetítenének számukra és
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ezálta l fokoznák bennük a munkájuk iránti érdeklődést*
Hölgyeim és Uraim! Az Északrajna-Westfalenl Könyvtárosok Egye

sületének Iserlohnban mintegy két hete tartott évi összejövetelén 
Északrajna-i-Westfalen kultuszminisztere Dr. Schütz ur többek között 
foglalkozott az ipari könyvtárosképzéssel és azt mind ezidőszerint 
fe ltétlenü l megoldandó problémát emelte ki. Magam részéről üdvözölném* 
ha az ipari könyvtárosképzés kérdését illetékes szakemberek szükebb 
körének egy megbeszélésén megvizsgálnák és célszerűen és gyorsan meg
oldanák.

Wilhelm Grünwald megjegyzése a vitához:
Dr. Stoetzer ur előadásában több helyen olyan felfogást v a ll, 

amelyet "A szakkönyvtáros" c. cikkemben én is képviselek. Ezeket a 
közös nézeteket különösen.hangsúlyozni szeretném.

Abban az i t t  következő két pontban is , amelyben Stoetzer ur 
k ifejezetten eltérő állásfoglalást hangsúlyoz* szintén fontosnak tar
tom a párhuzamos részek kiemelését.

Helyeslem Stoetzer urnák azt a véleményét* hogy olyan ipari 
vállalatoknál, amelyek összes tudományos dolgozójuk számára megkíván
ják a doktorátust* a doktorátus a tudományos szakkönyvtáros tevékeny
ségének is a fe lté te le  legyen. Sok válla lat és szerv azonban nem kö
ve te li a doktorátust. Vannak egész iparágak* amelyek azt nem is k í
vánhatják meg* minthogy a megfelelő szakokban a doktorált mérnökök 
száma igen csekély. Ezért és nem a szaktanulmányok megrövidítése 
miatt javaslom* hogy adott esetben a doktorátus helyett többéves gya
korlati alkalmasságot is el kell hogy ismerjünk a szakkönyvtáros-kép- 
zés és tevékenység feltételeként,

Stoetzer  úrral egyetértésben ezután is  azon az ál lásponton va
gyok* hogy a könyvtáros-képzési időt az ip a r i  könyvtárosok számára a 
lehető  legrövidebbre fogjuk. Az a javaslatom, hogy a köte lező  tan fo 
l y a m - k é p z é s t  8 h ó n a p r a  k o r l á t o z z u k  és a gyakor la t i  K é p z é s i  szakaszokban 
engedélyezzünk egyéni megoldábokat. Mindenedet? j '«
lem, hogyha egyá l t á l loan sz Sbe kerül még a rendszeres könyvtáros’* é p- 
z é e , annak időbe 11 terjedelmét meg k e l l  szabni. S toetzer  urnák
ipar i  könyvtáros ok - z . t. r-z rendez- nrő rövid éa isméte lt  tanfolyamok
ra vonatkozó java.- let:i  'n ^ y i l e i  eg., г/te the tő a:, ân ;ovhe3&v ->л-
mal, f z  a levari at ?cwos i'.vj^ogalnazőea nélkül ikor Í t é lh e tő  me&e

Mindenesetre az ipari könyvtárak területén ia megvannak a maga. 
pozitív tapasztalatai a szakkönyvtárosok általam javasolt kiképzési 
folyamatának. Sok helyen már régóta ismeretea az általános képzésnek 
e a rákövetkező* valamely szttkebl munkaterülethez kapcsolódó* annak 
érdekelt szolgáló szakképzésnek a kapcsolata.

»Z e its ch r ift  für Bibliothekswesen und Bibliographie* 1955» 4.sz»
279-292.lap.
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Kent, Allen - Perry, James W.s 

A KÖNYVTÁR ÉS A KUTATÁSOK SZKRVRZB.qR

Miért vagyunk úgy megáldva anyagi javakkal? Azért, mert meg
tanultuk, hogyan kell a technika világában felhasználni a világ 
legnagyobb gazdagságának forrását: az emberek tapasztalatait.

Milyen problémák állanak mármost éli", ha mások tapasztalatait 
akarjuk hasznosítani? A kémia területén 100 évvel ezelőtt ez egyál
talában nem jelentett nehézséget. A szükséges Ismeretek megszerzése 
- a kémia egész korábbi irodalmának átolvasása utján - megoldható 
volt* A szakirodalom mai értelemben vett nehézségei akkor még nem 
Jelentkeztek.

Ma a helyzet egészen más. A Chemical Abstracts 1907 óta több 
mint másfél m lliiő  tanulmány ás szabadalmi leirás kivonatát és is »  
mertetését közölte. Ma a Chemical Abstracts évi mutatói terjedelme
sebbek, mint az 1907~19l6 évi e3.ső t íz  évfolyamának összefoglaló 
mutatói. Nem kétséges, hogy hasonló a helyzet a természettudományok 
és a technika más nagyobb területein is . £ példákból nyilvánvaló, 
hogy a teohnlka korában a "mások tapasztalatainak felhasználásáról" 
könnyebb beszélni, mint azt megvalósítani.

Adódnak természetesen olyan szerencsés esetek, amikor egy ku
tatási terület irodalmának termékenyítő hatása jelentős fejlődést 
eredményez egy egészen más szakterületen. Példaként említhetjük er
re 1/ a rádióaktiv nyomjelzők átv ite lét az atookutatás területéről 
az orvostudományba^ vagy 2/ az Edison-hatás esetét, melyet nem sok 
figyelemre méltattak mindaddig, mig Lee de Forest a hangerősitőkben 
fe l nem használta.

Tekintettel a rohamosan emelkedő kutatási költségekre, napja
ink nagy vállalkozásai nem áltathatják magukat azzal, hogy kutatási 
terveiket mindig ilyen jó szerencse fogja kisérni. A bizonytalanság 
elemeit teljességgel kiküszöbölni természetesen lehetetlenség, de a 
siker lehetőségeit nagy fokban emeli a könyvtár és a kutatólabora
tórium tervszerű és összehangolt együttműködése.

A kutatásra ford ított beruházási költségek növekedésével mind
inkább szükségessé válik , hogy a kutatási tervek minél magasabb szá
zalékban legyenek kifizetődők /ez akkor van meg, ha eladható termé
keket vagy hasznosítható eljárásokat eredményeznek/. Nem elég, ha a 
kutatási terv eredményeként falrengető tudományos eredmények szülét-
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nek; a pénzügyi beruházást irányitó szerveknek oda ke ll hatnlok, hogy ' 
a kutatásból a lehető legmagasabb fokú gazdasági eredményesség is biz
tosítható legyen*

A kutatási profiгядтп elindítása.

Lássuk, miként indítunk e l, viszünk keresztül és alkalmazunk gya
korlatilag egy tipikus kutatási tervet. Minden egyes fázis fontos dön
tések elé á l l ít *  A könyvtárból beszerezhető informáoiók - különösen а 
k ísérleti vizsgálódások területén - minimális Idő és munka Igénybevé
te lével juttathatnak nagy fontosságú döntések kulcsához.

A kutatási terv felállításának első lépése a kutatás* céljának 
meghatározása* E meghatározás teljesen általános jellegű lehet. Elő
fordul, hogy egy válla latot valamely tárgykörre vonatkozólag az elmé
le t i  Ismeretek érdekelnek. Ez esetben úgynevezett alapvető kutatással 
állunk szemben. A cél általános je llege azonban sem ki nem küszöböli, 
sem nem osökkentl a k ísérle ti programok gondos megtervezésének szüksé
gességét* Inkább az ellenkezője Igaz. Az alapvető kutatás megtervezé
séhez az szükséges, hogy a k ísérle ti terv megállapításában és az egye
di kísérletek kijelölésében nyilvánuljon a legnagyobbfoku ügyesség*

Az Iparvállalatoknál alapvető kutatások lefolytatása egyáltalá
ban nem ritka eset, bár az ipar és a kormány á lta l kezdeményezett leg
több kutatási terv pontosan körülírt célt szolgál* Az Ily  tipusu kuta
tás alapvető sémáját az l.ábra mutatja*

Az eredményes kutatási terv kivitelezésének első lépése a cél 
megállapítása, vagyis annak meghatározása, hogy mi le végzendő el: 
ami például valamely eljárás tökéletesítése, uj gyártmány, uj fe lsze
re lés i tárgy k ifejlesztése vagy Ilyenek tökéletesítése lehet* A prob
lémák fe le t t  különböző személyek vagy csoportok döntenek, s a könyv
tárnak az a feladata, hogy ezeknek megfelelő segítséget nyújtson* A 
könyvtár mind a tervezés során, mind a kutatás későbbi fázisaiban, rá
mutathat különböző kutatási terepek átvizsgálásának szükségességére*
Ez különösen akkor fontos, amikor hosszutávu tervezésről van sző*

A kutatási program tervezése.

Amint a kutatási tervet megfogalmazták és a célokat tisztázták,
- mondhatjuk - megindult már maga a kutatás. Ahhoz, hogy a kutatási 
problémák megoldáet nyerhessenek és uj eredményekre vezessenek, az 
Ismeretek termékeny alkalmazása szükséges. Ezeknek az ismereteknek a 
természettudományok és a technika terén végső forrása a megfigyelés 
és a k ísérlet. Csakhogy más emberek munkája eredményeként hatalmas 
kötetekre terjedő tudásanyag van már összegyűjtve és megörökítve az 
irodalomban. Ennek következtében a tervezési fázis során nem egyezer 
adódik kedvező alkalom arra, hogy a határozathozatal folyamán a már 
előzőleg megszerzett ismeretek felhasználásra kerüljenek.

Nem könnyű eldönteni, hogy milyen tipusu Ismeretek segítenek 
legeredményesebben a kutatási probléma megoldásához. Az erre vonatko
zó döntés megközelítőleg azonos lesz, akár a könyvtárból szerezzük 
be a használandó tudnivalókat, akár laboratóriumi kísérlet utján á l l í t -
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Jak elő. Sok kutatási probléma megoldásához nem elégséges csapán а 
könyvtári kutatás vagy csupán a kisérletsorozat. Sokszor van szükség 
előzetes vizsgálódásokra és arra, hogy fe lderítő  tanulmányozások nyújt
sanak Útmutatást annak eldöntéséhez, minő további Ismeretek szükségesek 
a kutatási probléma megoldásához. A laboratóriumi fe lderítő  kísérletezés 
jó l ismert és széles körben alkalmazott módszer. A könyvtár nyújtotta 
információk hatékony felhasználásánál igen fontos annak szem előtt tar
tása, hogy a fe lderítő  kutatások előzetes tájékoztatást nyújthatnak. Az 
előzetes kutatások eredményei alapját képezhetik a szélesebbkörü könyv
tári kutatómunka hatékony megtervezésének.

A kutatások irányitó szerve időről-időre revideálja a kialakulóban 
levő kutatási terveket, hogy megállapítsa érdemes-e a munkát folytatn i 
vagy sem. Döntését a várható eredmények és az előlegezendő költségek 
mérlegelése alapján, hozza meg. Hiszen valamely kutatási terv felfüggesz
tése vagy megszakítása ugyanolyan fontos leket, mint elindítása vo lt. A 
kutatási terv első kritikai megvitatására gyakran csak a kezdeti felde
r ítő  fázis végén kerül sor. Ez a fázis részét képezi a döntési folyamat
nak, amelyért a kutatási vezstőség különféle szerveit tárbeli a fe le lő s 
ség.

A döntést előkészítő folyamatokat a könyvtár folyamatos kutatási 
program kivitelezésével is  támogathatja. A k ísérle ti program különböző 
fokozataiban elért eredmények nagyon is szükségessé tehetik a tervek 
felülvizsgálását, esetleg uj, a terv első megfogalmazásakor mellőzött 
kutatások kezdeményezését. A tájékoztatási szakértő i t t  különösen wáttk- 
séges lehet. De a k ísérle ti munka mindennaji kivitelezésénél is szükség 
van a könyvtárból merítendő különleges szakismeretekre.

A kutatási program kiértékelése.

Ha a kutatási terv befejeződött és sikerült technikai eredménye
ket elérn i, eldöntendő, hogy az eredmények miként kerüljenek felhasz
nálásra: üzemeltetve vagy Ipari alkalmazás formájában. Ekkor kerül sor 
a várható előnyök és hasznok kiértékelésére. Ipari termelés számára e 
kiértékelés további vizsgálódásokat ö le l fel,.amelyek a lehetséges piac
ra, a fogyasztók vásárló képességére, a nyersanyagokra és a szabadalmak
ra vonatkoznak. Egyáltalában nem ritka eset, hogy egy technikai szempont
ból eredményeket hozó terv hiányosságai e fokozatban kerülnek napvilágra. 
Például a kedvezőtlen szabadalmi helyzet indokolttá teheti a tömegterme
lés megindításának későbbre halasztását.

Másrészt az a döntés, mely a kutatási tervet eredményesnek és а 
tömegtermelés üzemeltetésére alkalmazhat ónak ta lá lja , még nem je len ti 
a könyvtárból meríthető információk felhasználása folytán elérhető elő
nyök kiaknázásának végét. Biztosra vehető ugyanis, hogy az uj gyártmány 
vagy az uj eljárás kivitelezése előbb-utóbb valami nehézségbe ütközik. Az 
ilyenkor szükségessé váló aprólékos kutatások alkalmat nyújtanak arra, 
hogy mások lerögzített tudása előnyösen legyen felhasználható.

Mégha nem ie akadnak nehézségek, akkor is fontos alkalmazási ku
tatásokat végezni, hogy Így biztosítsuk az uj gyártmány, berendezés 
vagy gyártási eljárás sikeres felhasználását és megfelelő piacát. Ta
nácsos félszemmel figyelemmel kisérni a konkurrenciát is . Ebben a könyv-



l.ábra. Â kutatás összefüggj folyamat, mely nem osztható részekre pon
tosan, mégis megkísérelhető néhány nagyobb fázis elhatárolása 
olyképpen,amint eme általános sémában kői' onalazzuk.

I .  A kutatási program kezdetei 
/А célok meghatározása/

Határozatot hoz? Könyvtári lehetőségek:

Az irányzatok állandó ellenőrzése 
Általános vezetőség Piackutatási információk
Kutatási vezetőség Anyagok, felszerelés beazerezhetősé-

sége
Szabadalmak Ugye

1  .....................~
I I .  A kutatási program "ervezése 

/Feltáró vizsgálódások/

Határozatot hoz: Könyvtári lehetőségek:

Kutatási vezetőség 
Kutatócsoportok vezetői

Vezető természettudósok 
és mérnökök

A benyújtott ötletek szemléje 
A védelmezett kutatási irányvona

lakra vonatkozó információk

A fe lderítő  kísérletek kiértékelésé
vel kapcsolatos előzmény-informá
ció

I  "

I I I .  A kutatási ргпдгям végrehajtása 
/А k ísérle ti munka folytatólagos tervezése/

Határozatot hoz: 

Kutatócsoportok vezetői

Természettudósok és mérnökök 
/Sfőleg az irányítók/

Könyvtári lehetőségek:

A k ísérle ti eredmények kiértékeié 
sére és a k ísérle ti munkálatok 
további tervezésére vonatkozó 
információk

A mindennapi k ísérle ti munkához 
szükséges részletes információk

t_______________
IV. Kutatási eredmények továbbfejlesztése 

/Félüzem,kieérleti üzem,teljes üzemi termelés/

Határozatot hoz: Könyvtári lehetőségek:

Kutatási vezetőség 
Kutatócsoportok vezetői 
ÜzemfeJlesztési mérnökök

Anyagok,felszerelés,stb.beszerez
hetősége

Mérnöki információk л
A konkurrencla és a termék-speclfiké^ 
lehetőségének elbírálása
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i
To JJ.1 gyártmányok, gyártási eljárások. stb» alkalmazása 
/Vévőkör ellátása: alkalmazási lehetőségek kutatása; hiba
elhárítás; üzemkor lát ozás megszüntetése/

H atá roza to t  hoz:

E la d á s i  vezető ség  
T erm e lé s i  v eze tő ség  
K u ta tá s i veze tő ség  
A lk a lm azá s i -k u ta tá so k  o s z tá ly a

Könyvtári lehetőségek:

Információk a lehetséges alkalmazá
sokról és piacokról 

Fogyasztók panaszaira» üzemeltetési 
zavarokra» stb. vonatkozó infor
mációk

A kutatási program kiértékelése
/А haszon és a költségek mérlegelése/ 
/А I I » I I I » IV ,V. részekhez kapcsolódik/

H atá ro za to t  hoz:

Á lt a lá n o s  veze tő ség  
K u ta tá s i  v eze tő ség

Könyvtári lehetőségek:

Technikai gyakorlatra vonatkozó 
e lőzné nv - i nf ormác i ők 

Piackutatási információk 
Anyagok, felszerelés,stb. besze' 

rezhetősége 
Szabadalmak ügye

I Д1— J U - J - J J  g —a  ?  ! U I  L g B t y w r g W P

.tárosok megintcsak hatékony segítséget nyújthatnak azá lta l, hogy f i 
gyelik a műszaki sajtót /irodalmat/.

Szabadalm i tevékenységek

A kutatásnak egy másik fontos területe a szabadalmakra vonat
kozik. Egy kutatási program lefolytatása közben nehézség merülhet 
fe l  valamely konkurrens cég szabadalmai miatt. Eredményes könyvtá
r i kutatás segítségével kimutathatjuk, hogy a szabadalom tényleges 
huiásköre sokkal szükebb, mint az igénybejelentések betüszerintl ér
telmezéséből következtethető.

Nem kétséges, hogy másik igén fontos feladat az uj találmányok 
szabadalmi védelmének megszerzése. Annak eldöntése, mit szabadalmaz
tassunk és mit ne, önmagában 1з gondos megfontolást kíván. Ennek e l
döntésénél -a könyvtárnak újabb hathatós közreműködésre nyílik alkal
ma. Mielőtt szabadalomért folyamodna a vá lla la t, a legnagyobb mérték
ben kívánatos, hogy tájékozva legyünk az előző eredményekről és a 
rokonszakmák eredményeiről. I ly  tájékozódás birtokában a szabadalmi 
ügyvivő magabiztosan és eredménnyel járhat e l, hogy a találmány szá
mára a lehető legszélesebbkörü védelmet megszerezze.
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Â szabadalom Iránti kérelmet a lehet5 leghamarabb tanácsos 
beadni. A találmány elsőbbségére vonatkozólag a szabadalmi törvény 
úgy van megszerkesztve, hogy az időrendben fiatalabb félnek Igen ne
héz próbát kell k iá lln ia , ha nyerni akar. Szabadalmi téren a könyvtár 
segítsége annál értékesebb, minél gyorsabb.

Különféle Információk szükségessége

A lerögzített Információnak a kutatás különböző fázisaiban és 
fokozataiban nyilvánuló szerepéről adott eme áttekintés igen változa
tos képet nyújt az Információkkal kapcsolatos követelményekről* Elő
ször is igen különféle fa jtájú  információkra adódhatik szükség* Ha 
műszaki vagy természettudományi- kérdésekről van szó, a könyvtárosnak 
főleg a természettudományi és műszaki szakirodalommal kell foglalkoz
nia. Máskor viszont, üzleti vonatkozása döntésekkel kapcsolatban, a 
gazdasági viszonyokra vonatkozó statiszi;Á>-'?.l adatokat k e ll felhasznál
nia* Ismét más alkalommal a különböző ásványi anyagok, nyersanyagok 
vagy termelési alapanyagok beszerzésére vonatkozó statisztikai adatok 
lehetnek szükségesek. A konaiurrencla tevékenységéről, az általános üz
le t i  lehetőségekről, a törvényhozási és kormányzati Intézkedésekről 
szóló információkra a kutatás tervezése, irányítása, kiértékelése és 
felhasználása során gyakran szükség lehet.

Különféle információs követelmények nyilvánulnak az információ 
általános vagy specifikus jellegének változó fokai szerint le . Egy 
adott problémára vonatkozó fe lderítő  kutatások során a folyóirat-szem
lék hathatós segítséget nyújthatnak. Igénybevételükkel gyors tájékozó
dást és irányítást kaphatunk arra vonatkozólag, hogyan kell a spec ifi
kus problémákat úgy megfogalmazni, hogy részletesen кidőigózhatók le 
gyenek. Ebben a fázisban gyakran előnyös, ha fantáziánkat szabadjára 
engedjük és az irodalmat úgy tekintjük, mint a kutatás lehetséges irány- 
vonalainak gyors elbírálásához szükséges alapot. Az irodalomnak megfe
le lő  fantáziával történő felhasználása lehetővé teszi sok eszme rend
kívül rövid idő alatt való átfogását. Az irodalom valóban ugyanúgy le 
het eszmék forrása, mint az, aki felhasználja* Úgy tűnik, hogy sokan 
akik igy dolgoznak, szinte véletlenszerűen közelítik  meg az anyagot.
Az azonban vitás, vajon az ilyen eredményeket felmutató kutató tény
leg csak-a puszta véletlenben bízik , vagy a legtöbb esetben szinte ön- 
tudatlanul, bizonytalan sejtések és előérzetek vezetik.

A másik véglet az az eset, amikor egy specifikus adatra van szük
ség. Ilyenkor a kön:/vtárat felkereső egyén pontosan tudja, mit óhajt 
és nem szükséges gyakorlott könyvtáros közreműködésével meghatározni, 
hogy miért Jött »  hol keresse a kívánt anyagot*

E két véglet között á ll  az az eset, amikor azért van szükség 
tájékoztatási anyagra, hogy az e llen fé l szabadalmának érvényességét 
korlátozzuk. Ilyenkor érdeklődésünket a megtámasztott szabadalmi 
igény céljára kell összpontosítanunk. A szükséges információk megha
tározott keretek közötti alkalmazásának sikere nem egyszer attó l függ, 
mennyire vagyunk ügyesek olyan információ felderítésében, mely az 
e llen fé l figyelmét elkerülte* Ilyenkor valóban érdemes s. "porlepte 
sarkokat is átkutatni".
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A kutatás megszervezésének további módjai

Ha áttekintjük a kutatási munka kezdeményezésének, tervezésének, 
irányításának, kiértékelésének és alkalmazásának különféle fá z isa it, 
nemkülönben az ezekhez szükséges tájékoztató anyag sokféleségét, nyil
vánvalóan rájövünk, lftogy jelentős különbség van abban a módban, aho
gyan az egyes intézmények a könyvtári és laboratóriumi kutatómunkát 
összehangolják. Oly tényezők, mint az intézmény nagysága, az egyea 
osztályok száma és elhelyezése, a kutatóosztály nagysága, tevékenysé
geinek sokrétűsége, a kutatók száma, különösen pedig a kutatási terü
le t ,  vagy területek természete, mind rendkívül fontosak úgy a kutatás 
általános megszervezésének szempontjából, mint a könyvtárnak s az in
formációs szolgálatnak a kutatásba való bekapcsolása szempontjából«

A 2. és 3. ábra kéi különleges szervezési módot kutat be. Az 
egyik forma /2.ábra/ az, amikor az iroda• vi:utató-szakértők a kutatá
s i vezetőségnek és az egyes szakterületeken dolgozó kutatócsoportnak 
egyaránt tag ja i. Ez esetben az irodalomkutatók a beszerzett informá
ciókat közvetlen munkatársaiknak adják át. Ők végzik a könyvtári mun
ka legnagyobb részét* Kivizsgálják e témát a szabadalmi ügyvivő, az 
eladási és gyártási osztályok számára. Ez a megoldás különösen akikor 
megfelelő, ha állandó jellegű  vagy hosszabb időtartamra szervezett 
kutatócsoportról van az&.

A 3*ábra más megoldást ábrázol. Xz esetben Jól k iépített in for
mációs szolgálat á l l  rendelkezésre, mely a természet- és műszaki tu
dományok ama területeinek, melyek az intézmény aktuális és pontenclá- 
l ls  érdeklődési körébe esnek, állandó ellenőrzésére megfelelő irodalom 
szakértőket alkalmaz. A kutatás tervezésének elindításakor kutatótervi 
csoportokat szerveznek, amelyekhez más szakértők között, egy irodalom
kutatási szakértő is tartozik. Ha ügyessége és szaktudása megfelelő, 
ő lehet a csoport vezetője is . Hasonlóképpen, ha a kutatás vezetősé
génél adódik egy tervezési probléma, az eázel foglalkozó vezetőségi 
csoportban az irodalom-szakértőnek is  helyet ke ll kapnia.

A tájékoztatás eszközeinek segítségével lehet információt kap
ni valamely problémáról és tépést tartani a k ije lö lt  területen f e l 
merülő tervezetekkel. Néha azonban még külön megbízatást is kap az 
irodalomszakértő: kivonatolja és körözi a kutatószemélyzet között az 
érdekes dokumentumokat.

A különböző intézmények specifikus igényeinek megfelelően e két
fé le  megoldásnak rengeteg változata lehetséges. Hogy melyiket választ
juk, lényegtelen* egy tényt azonban ki kell emelnünk: az irodalomszak- 
értő és a könyvtáros szerepének egyre növekvő megbecsülését azért a 
segítségért, amelyet a kutatás során nyújthatnak és nyujtaniok is 
ke ll.
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2«ábra» Irodalom-szakértők a kutató csoportokban.

Kutatási vezetőség —— irodalom-szakértő 
kutató-csoport irodalom-szakért ő

I I  kutató-csoport i ' ' ■ irodalom-szakértő
I I I  kutató-csoport ■ ■irodalom-szakértő

\

Követelmények
Különböző szakterületek folyamatos 
ellenőrzése* Folyamatos részvétel a 
kutatási -programokban* Együttműködés 
a vezetőségekkel, szabadalmi ügyvi
vőkkel, eladási és termelési jsztá- 
lyokkal.

■ - » ► 
Könyvtár
műszaki nyilván
tartások és más 
információs források

3*ábra* Irodalom-szakértők egy Önálló információs osztályon.

Információs osztály
" irodalom-szakértő.

T1*

Ai.
irodalom-szakértő » 
irodalom-szakértő .

Követelmények

£ kutatótervl-csoport
kútatőtérvl -оsöpört 

+  kutatőtsrvl-csoport

Irodalom' figyelése meghatározott 
szakmai szempontok cé lja i szerint.
A kutatási tervhez szervezett kü
lönbőz# kutató csoportok kiszolgá
lása. Együttműködés a vezetőségek
kel, szabadalmi ügyvivőkkel,' eladá
s i és termelési osztályokkal*

■ в я а 4 М 4 м м м и х м :> | м м и «Н к * 1 1 к < П м т в

Special Libraries. 1956, 4,sz* 156-161*lap*
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Langley, A. K. B. t 

EGY GYEHMEKKÖNYVTÁROS KÜLFÖLDÖN

1953 szeptemberében érkeztem Torontóba, hogy gyakornokként 
egy eret töltsék a torontói városi könyvtári hálózat "Fiú és Leány 
Osztályán**. Ebben az időben öt más gyakornok is volt' Torontóban - va
lamennyien Angliából - , de közUllik csak egy dolgozott a Fiú és Lsány 
Osztályon. , , »

A"Fiuk és Leányok Háza** /**The Boys and G irl’ s House"/ a Városi 
Központi Könyvtár, Gyermekkönyvtára. Az épUlet maga ódon, de a köl
csönzés részére nagy, tágas, modern épületrész szolgál az eredeti 
üreg ház hátsó oldalán. Az uj helyiség mögött van a Kis Színház, 
melyben a környékbeli gyermekek számára meseórákat, bábjátékokat és 
könyvismertetéseket tartanak. I t t  folynak le ezeken kívül a könyvtá
rosok összejövetele is.

A házat magát ina a "Fiú és Leány Osztály" igazgatóságának, a - 
"Fiuk és Leányok Házának” és az "Iskolai Könyvtárak Igazgatóságé
nak" irodái foglalják e l. Ugyanitt történik a könyvek kiválasztása 
és feldolgozása, a ugyancsak ebben az épületben kapott elhelyezést 
az Osborne-féle gyűjtemény is .

Az Osborne-gyüjtemény gyermekkönyvek történeti gyűjteménye a 
XVIII.század meséskönyveitől kezdve Kipling és Raneome első kiadá
sáig. Az ajándékozó Mr. ^ïsb or ne angol könyvtáros volt a Derbyshire 
grófságból, és azért hagyta örökül a gyűjteményt, mert valamennyi 
általa ismert -gyermekkönyvtár közk épp a torontóit tartotta a leg
elevenebbnek, a legéletrevalóbbnak. Egyben ajándékával ösztökélést 
is akart adni az IQ világnak a könyvgyüjtésre. Igazán kiváló gyűj
temény ez, melyet Időközben állandóan fejlesztettek  és -  nézetem 
szerint - messze fö lötte á ll annak a XVIII.századbeli gyermekkönyv- 
gyűjteménynek is , amelyet a British Museumban láttam.

A "Fiuk és Leányok Háza” igazgatója Miss Jean Thomson, a Books 
for boys and g ir ls  /Könyvek fiuk és leányok számára/ c. kiadvány 
szerkesztője /3.kiadása: Ryerson-nál, 19,54./.- A. könyvtárban negyven
öt főnyi* szakképzett könyvtárosokból á lló  testület működik és körül
belül ugyanolyan számú irodai segédszemélyzet.. Ezek segítségével a 
vezető húsz fiókot irányit és lát e l /közéjük értve mágát a "Fiuk 
és Leányok Házát" is/, és ezenkívül minden héten kiküld valakit a 
városban szétszórt harminckét helybeli Iskolához.
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A Fiuk és Leány ole Háza» - A le орут ele kiválasztásának módja.
♦

A "Fiák éa Leányok Házának" célját nagyon tisztán kifejezésre 
juttatja a Books for boys and g lr la  ДВпууек fiúk és leányok számára/ 
bevezetése,/a kiadvány a.gyermekkönyvtár alapvető állományának jegy
zéke/« Hasonlóképpen tanulságos egy másik mü is : L illian  H« Smith: 
ünreluctant years /ALA, 19.54./« Smith kisasszony a bevezetésben azt 
mondja:-*Az olyan gyermekkönyvtár, legyen az akár családé, akár isko
láé, akár.a városé, amely mellőzte a gyermekirodaiam gazdag örökségét, 
annak klasszikusalN- t , - elveszti minden ilyen könyvtár különleges elő
jogát és jelentősége pusztán a középszerűség terjesztésére korlátozó
dik". 'Aztán Így fo ly tatJa :."Megtűrni a középszerűséget és közhelyeket 
annyit je len t, mint meg nem.érteni a könyvek kiválasztásának céljá t és 
az irodalom jelentőségét."

Ezeknek az ideáloknak az alapján csakis olyan könyvek kerülhetnek 
a könyvespolcokra, melyeket irodalmi értékük vagy tartalmuk tesz igazán 
magas fokon ajánlhatőkká. Mielőtt bármely könyv a polcra kerül, leg
alább négy hozzáértő szakembernek ke ll elolvasnia és kiértékelnie. Kö
telessége minden fiók könyvtárosának is , hogy a könyvet maga is e lo l
vassa, mielőtt könyvtári forgalomba kerül. Bármilyen nézeteltérés ese
tén több héten át fe l  kell Jegyezni maguknak a gyerekeknek a könyvre 
vonatkozó megjegyzéseit, és mindezeknek a véleményeknek megvilágításá
ban kell a könyvet újra értékelni.

. Természetesen az ilyen magas színvonalon álló 'k iválasztás automa
tikusan csökkenti a könyvtárban levő müveknek a számát. A magas szín
vonalért fo lytatott harc azonban mégsem eredményez elégtelen állományt, 
mert. valamennyi fiók számára nagy példányszámban szerzik be az igazi, 
valóságos értékkel biró müveket. Ez a magasfokú színvonal reám igazán 
maradandó benyomást te tt. Talán nem mindig értettem egyet a kiválasz
tással, de céltudatosságuk komolyságához kétség nem férhet.

Az érdemleges munkára szánt idő megtakarítása céljából a "Fiuk 
és Leányok Osztályán" a katalogizálást és osztályozást a minimumra 
szűkítik. Viszont ez-egész személyzettől elvágják, hogy alaposan is 
merje a te ljes könyvállományt., így minden fiók csak igen szűkre sza
bott szerzői és cimkatalógussal rendelkezik, a cédulákat kézzel Írják 
és a katalógusokat főként a személyzet veszi igénybe.

Az osztályozás rendszere Skaith kisasszony saját elgondolása, ás 
az állomány nagyon bő, tárgykörökre történő felosztásán alapszik, 
így "A" - tündérmesék, "C" - mondák, "D" - hőstörténetek, "F" - é le t
rajzok, "Gr" - történelem,-"H" - más országok, és igy tovább».

Mindehnap két, három vagy négy magasabb iskolás tanuló /kiket 
apródoknak neveznek/ eljön az iskola után, hogy a könyveket lebélye
gezze, elrakja és a könyvespolcokat rendben tartsa. A legtöbb gyer- 
mekhzobához - az egyes fiókokban két képzett könyvtáros, egy iro 
dai segéderő és két "apród" van beosztva. A fiókok nyitvetartásának 
idején a könyvtárosok - minden más szakmai kötelezettség a ló l mente
sítve - idejüket kizárólag a gyermekek és szülők egyéni segítésére 
fordítják: Ez teszi lehetővé, hogy a kornak és érdeklődési kSrnek 
megfelelő .müveket lehessen kiválasztani. A munkának ez a leghálásabb
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részet jóllehet közben lábon ke ll lenni. A gyermekek egyáltalán nem 
szégyenlősek, mikor Iskolai feladványaihoz ke ll segítséget kérni, 
vagy ha olyan könyvet szeretnének kapni, "amilyen jót a mu.lt héten 
kaptak." Ennek következtében a könyvtáros. köríil sokszor a gyermekek 
egész tömege tolong, s valamennyien egyszerre akarják figyelmét saját 
kérésükre tereln i.

A kanadai élet jellegzetessége a szolgálatkészség. A boltok, h i
vatalok és egyének a tőlük telhető legjobb kiszolgálást nyújtják, i* 
ennek ellenében a közintézményektől is ugyanazt várják e l a maguk 
számára. Nekem úgy tűnik, épp a kölcsönzőknek nyújtott egyéni seg i* - 
Bégben mutatkozik a lényeges különbség a kanadai /és egyesült-álla
mokbeli/ könyvtárak és a nagybritannial és new-zealandi könyvtárak 
között. Úgy hiszem, hogy lényegében azért alakulhatott ez igy, mert 
az északamerikai könyvtáraknak - nagy egészben véve »  aránytalanul 
több pénz és ebből következően több szemelyzet á l l  rendelkezésükre, 
mint a new-zealandiáiknak vagy az angolországbelieknek.

Meseórák és bábjátékok.

Mindegyik fiókban szombatonként reggel félórás meseórát tarta
nak. A fiatalabbak számára valamilyen képeskönyvből olvasnak verse
ket vagy dajkarigmusokát, esetleg egy-két tündérmesét szóról-szóra 
valamely mindegyik á lta l ismert változatból.

A "Fiuk és Leányok Háza" pedig a t é l i  hónapokban minden szom
bat délutánján bábjátékot rendez a Kis Színházban. Ezeket a báb
játékokat maguk a könyvtárosok készítik elő, - ők csinálják a bábu» 
kQt ,  ők a rendezők, a játékok szövegkönyvét is ŐK Írják meg jó l is »  
mert történetek alapján, mint "L itt le  Black Sambo", "Gone la Gone", 
"The three bears", és Így tovább. A könyvtár rendezvényei közül а. 
bábjátékok a legnépszerűbbek közé tartoznak. Némelyik fiókban maguk 
a gyermekek készítik a bábukat és rendezik a játékokat, másik fiók » 
Пак ugyanakkor játszócsoportja van, hol a gyermekek maguk játazák 
e l a darabokat barátaik és szomszédaik szórakoztatására.

A legtöbb fiók esetében a körzethez tartozó iskolák egyik osz
tályt a másik után beküldik, hogy résztvegyenek a könyvekről tar» 
tott beszélgetéseken. Ezeket a beszélgetéseket mindig a tanítási 
időn belül tartják; a gyermekek ezalatt a periódus alatt kicserél
hetik könyveiket is . A 8. osztály végén - mikor a gyermekek már 14- 
15 évesek - valamennyi gyermeket bemutatják a felnőttek könyvtáro
sainak és ugyanakkor beírják őket a felnőtt-részlegbe, ahol mindég 
van u.n. fiatalok gyülekezete. Ezenkívül a könyvtárosok minden év
ben meglátogatják a körzetek iskoláit az érdeklődés felkeltése cél
jából. Minden olyan iskolában, mely a legközelebbi fiókból másfél 
mérföldnél távolabb fekszik, külön fiókot szerveztek magán az isko
lán belül, ennek közkönyvtári könyvállon^nya van és szolgálatát 
közkönyvtári személyzet látja  e l. Az ilyen iskolákat a szükségbe" 
képest hetenként fé l  vagy egész napra, bizonyos esetekben más
napra látogatják meg az iskola jellegének megfelelően.
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Valamennyi torontói könyvtárnak ragyogó szép plakátjai és k i
á ll ítá s i szekrényei vannak. A plakátok a gyermek képeskönyvek illu s z t
rációinak nagyított másolatai. Maga a személyzet készíti őket. A ki
á ll íto t t  anyagot havonként kicserélik, változtatják.

Decemberben minden fiókban karácsonyfát, egyéb ünnepeken mindig 
az ünnep Jellegének megfelelő díszítéseket láthatunk. Az embernek 
ezermesternek kellene lennie, hogy ezekkel a különböző munkálatokkal 
lépést tarthasson. Nagyon kellemesen lepett meg az az elragadtatás, 
amellyel fogadták, hogy én is képes vagyok nekik bizonyos dolgokat 
elkészíteni.

Segítséget nyújt a könyvtár azoknak a szülőknek is , akik fe l  szok
tak olvasni gyermekeikpek. Az ilyen szülők számára külön könyvgyűjte
ményt á llíto ttak  össze az egyes fiókok, ebben a gyűjteményben megtalál
hatók a 2-5 éves gyermekeknek való képeskönyvek, a régi kedvenc olvas
mányok tetszetős kiadásai vagy az igazán ajánlható uj müvek, mindez az 
egész család gyönyörködtetésére.

Az egész személyzetet szorosan összefogja a kéthetenként megtar
tott könyvtárosi értekezlet. Ezen az uj könyveket ismertetik, Books 
for Воув and Girls fé le  könyvjegyzékeket vitatnak meg s tb ....

Egyéb kanadai könyvtárak.

Torontóból való távozásom után hét hétig utaztam Kanadában egész 
Vancouverig. Majd lent tovább az Egyesült Államokban egész San 
Eranciscoig, Los Angelesig és vissza Chicagóig, Washingtonig és Név 
Yorkig, mielőtt második látogatásomra indultam volna Angliába. /Az
előtt ugyanis, hogy Kanadába érkeztem, már láttam Angliát, Skóciát 
és a kontinens néhány részét./

Ennek az utazásomnak a célja már az vo lt, hogy általánosságban 
megismerkedjek az országgal. De hellyel-közzel - ahol tehettem - 
meglátogattam egy-egy könyvtárat is . Az első, amelyiket hivatalosan 
megszemléltem, Calgary város közművelődési könyvtára vo lt. Ebben egy 
napot töltöttem, megnézve először a központi könyvtárat, azután an
nak több fiók já t. A központi könyvtár, mely hatásosan a városi park 
közepén fekszik, átalakított és modernizált Carnegie- fé le épület.

»
I t t  a gyermekkönyvtár általánosságban a torontói Boys and 

G irl's  House hatását mutatta. Ez természetes, hiszen a gyermekkönyv
tárosok, mielőtt Calgarybe kerültek volna, némi időt Torontóban tö l
töttek. Az ifjúsági könyvtár, mely közvetlenül szomszédos a gyermek- 
könyvtárral, nagyon érdekes hely vo lt. Igaz, hogy talán t-ul nagy 
súlyt fektetett a könyveknek tetszetős fe lá llítására , viszont nagyon 
népszerű volt a serdülő korúak között, akik sersgestől tódultak be 
oda az iskola után. A gyermekkönyvtár és az ifjúsági könyvtár ugyan
azon az emeleten vannak, távol a felnőttek részlegeitő l. Úgy gondo
lom helyesebb, amennyiben lehetséges az ifjúsági anyagot a fe l -  
nőttvfészlegben vagy annak közvetlen közelében elhelyezni, úgy aho
gyan az Torontóban van...

Л  fiókkönyvtárak, melyeket Oalgaryben meglátogattam, kicsinyek, 
tiszták, világosak és modernek. Elbűvölő színes minták ás érdekes
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architektúra éppen úgy jellemzik őket, mint a barátságos légkör.
Vancouvernek is megvannak a maga érdekes modern fiók ja i, de 

maga a központi könyvtár nagyon komor épület a város igen szegény 
negyedében. Engem egyenesen az cti honi* naw-zealandi nemzeti könyv
tárra emlékezteti 1 mindenes/tre Vanccverben hallottam egy uj épület 
terve irő l, úgy h írlik , hogy augusztusban már meg is kezdik a munkát. 
Mindenesetre meg kell vallanom, hogy én a könyvtár főépületét a leg
nagyobb fokban léleknélkülinek, vigasztalannak találtam, de ez két
ségkívül meg fog változni. Érdekes jjllenvcnása Vancouvernek, hogy ott 
aránytalanul több a segédszemélyzet és aránytalanul kevesebb a kikép
zett könyvtáros, mint Torontóban, minek közvetkeztében a szolgálat ma
gas rond ü eszményképe sem kerül annyira előtérbe*

•
Az Amerikai Egyesült mllar.ck.

Neam az Egyesült л? lomok k"ryvtá*.« i  közül a c leve land i  és a 
rcchester i  közművelődési könyv tá :. к , v; l.'mint Baltimoreben ez Enoch 
P r a t t - f é l o  szabad rj i iváncs könyvtár i zttek legmélyebb benyomást. 
Mind a három megás czitrv-'га 1er. r-egszervezet г , nagyon hatásosan műkö
dő könyvtár. Hatalmas épületben- v.- паек e lhe lyezve ,  tömérdek személy* 
Z e t t e l  .rencolkezne!;. Ь - l t imerebe n negyvenöt gyemekkönyvtárosrél és 
harminc i f jú s á g i  könyvtárosról 1- láva í Íz kait г lé legzetem, - igazán 
Qem csoda, hogy i lyen  méret 1. személyzeti ->i oly._,n sokat lőhet e l é r n i .

Ne tv Yorkban meglátogattam Ma. 
"közmüv-lődési könyvtári szervezet 
egyet-mást elmondott munkaj Írói t 
hogy a sok könyvtár helyett inkát.

i  1  ‘-J b EV X C  &.C C o D E J j r  1  t :  Ci e g e i

ifjúsági munkájának főnökót, aki 
c nagyon kedvesen azt ajánlotta,
' t ö t  bet nézzek meg Név/ Yorkból.

Valamennyi I t  ogatásom az Egyesült All/nők könyvtáraiban szük
ségszer in  eugyen rövid vo lt, de annyit iyy is mondhatok, hogy leg
többjükben éloseszü, érdeklődő és alaposai: képzett személyzetet ta
láltam; ez a személyzet igen érdekes és lebilincselő munkát végez a 
gyermek- és ifjúsági vonalon, a szóouníorgó munkaág it t  igazán nem 
hamupipőkéje a könyvtárosi tevékenységnek, - ami gyakran megesik mind 
Angliában, mind Ne?: teeltndban, Ennek oka az az általánosén elfogadott 
éazaksjnerikai felfogás, hogy u legtöbb ember, eki if jú  korában érdek
lődő, éleeesLü clvacóvá vált, az az ia marad egés-z hátralévő életére.

Ez tűnik ki ez oszakanerikaí könyvtáros-iskolák kiképző mód
szeréből is , ahol szabadon választható tanfolyamok vannak a haladó 
gyermekmunka számára a mindenkire kötelező tantárgyakon kívül.

jLagybrltannia.

« . . A  British Counci l  részemre igen előzékenyen ajánlólevelet 
adott a gyermek- és i f j ú s á g i  könyvtárak látogatására,' amiírt én na
gyon hálás voltam. De még hálácabb volton ezért a kedves segítségért 
mellyel az én kön yv t .-Tr l á t  о.; - 1 ác ; imut megs tervezték. Csodálatos volt 
hogy mennyi levelet írtak é: daki-mben, gondoskodtak elszállásolásom-*



ról és előkészítették utazásaimat. Amerre csak mentem, mindenütt 
egyengették előttem az utat. Elvittek megszemlélni a Könyvtárszövet- 
ség titkárságát és az Iskolát Könyvtárak Szövetségének titkárságát 
és az egyes könyvtárlátogatáaaim is az 6 elgondolásaik alapján tör- 

- téntek.
Mind az angol, mind az uj-zealandl könyvtárak nagyon megszen

vedik a pénz- és személyzethiányt, és pedig aránytalanul nagyobb 
mértékben, mint az Egyesült Államok és Kanada könyvtárai» /Meg kell 
vallanom, hogy nagyon jót mulattam azokon a panaszokon, amelyeket 
Észak Amerikában a személyzethiányt illetően állandóan hallottam«/

Nagyon mély benyomást te tt rám a meglátogatott londoni közmű
velődési könyvtárak között a Hendon Nyilvános Könyvtár gyermekosz
tálya. A könyvállomány magas színvonalú válogatás eredménye, a helyi 
séget nafey plakátok tették vonzóvá és az olvasópropagandának számos 
formáját láttam megválósjt^as meseórákat, bábjátékeaoportokát és já
tékokat. ..

Két iskolát találtam érdekesnek, az egyiket Londonban, a mási
kat Elnburghban. Az edinburghi United Merchants Boya* Se Ái о о 1-nak 
/egyesitett fiú  keseakedalmi iskola/ vaa véleményem szerint a leg
jobb iskolai könyvtára, amit valaha láttam. Igen nagy mértékben von
zó maga a helyiség is , a könyvállomány nagy és a legjobban van össze 
válogatva. Igazgatója a skót iskolai könyvtárszövetség titkára. A 
könyvtárban egy könyvtáros és még négy tanár dolgoznak állandóan, 
mig a többi tanár a hét bizonyos idején köteles könyvtári munkát 
végezni. De maguk a gyermekek is segítenek a könyvtárban és Így az 
szembetűnően központjává vált az egész iskolának.

A másik iskola, amelyik engem különösen érdekelt, a londoni 
modern leányközépiskola volt a városnak egyik szegénynegyedében. Az 
itten i intézet Igazgatónője szintén dolgozik a könyvtárban és ennek 
az iskolai könyvtári tevékenységnek alapján elnökölhet a Könyvtár- 
szövetség vizsgáin. Az iskola le,ánynövendékei közül sokan még nem 
állnak a műveltség kellő fokán. A könyvtáros oktatja ki őket, hogy 
milyen tájékoztatást adnak az enciklopédiák és kézikönyvek, adott 
esetben hogyan kell összeállítani egy könyvet, füzetet, azt címlap
pal, tartalomjegyzékkel és névmutatóval e llá tn i, stb. Mindez mutat
ja, hogy mennyit lehet elérni az olyan iskolában, ahol van lelkes 
odaadás és érdeklődés.

Ezeken a könyvtárakon kívül három megyei könyvtárt is megláto
gattam, éspedig Hertfordshireben, East Suffóikban és Laneashire-ben, 
négy városi könyvtárat Manchesterben, Noitinghamban, Edinburghban 
és Readingbenj ezeken kívül egy középiskolát North Londonba.*, majd 
egy kis nyilvános Iskolát Hertfordshireben.

A megyei könyvtárak rendszere hasonló a new-zealandi könyv
társzolgálathoz, amennyiben aykönyvaknek a gyermekek között való 
szétosztása főleg az iskolák Utján történik. Hertfordshire -és 
Lancashire minden valószínűség szerint a két legjobb megyei-trend
szerű könyvtár, mig a East Svtffolk-i kicsiny és viszonylag nagyon 
szegényesen van anyagiakkal e llá t"? . Az East Suffolk-i gyermekkönyv-
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táros gyakornok volt Torontóban, mikor én először érkeztem Kana
dába, és ő tőle hallottam, hogy sok ungol könyvtár milyen nehézségek 
közepette végzi munkáját.

A manchesteri, readingi és edinburghi városi-könyvtarak mind
egyike más és más szempontból érdekes: Reading volt az egyedüli 
nyilvános könyvtár Angliában, ahol külön az ifjúság számára speciá
l is  könyvgyűjteményt láttam. Ezt azonban inkább a gyermekek helyi
ségében helyezték e l, mint a felnőttekében. Edinburgh te ljes  munka
idejű személyzetet á l l í t  ki két városi iskola számára a saját sze
mélyzetéből. A Ma'nchester Public Library-nek nincs a könyvtár köz
ponti épületében külön helyisége gyermekek számára, minden gyermek
éé ifjúsági szolgálatot fiók ja i utján lát e l.

Mr. C., A. Stott, az Iskolai könyvtárszövetség elnöke, kis nyil
vános.iskola könyvtárosa Hertfordshire-ben. Könyvtára minden felügye
le t nélkül nyitva van reggel 8..3o-t51 est« 9«3o-ig. A fiuk maguk 
teszik be a könyvkártyakat a dobozokba, mikor elhagyják a könyvtárt, 
és Mr. Stott azt montja , hogy veszteségei semmivel sem nagyobbak, 
mint amikor szigorú ellenőrzést gyakorolt. Mialatt ptt voltam, a 
fiuk úgy jártak ki b«, mint valami klubh-lyiségben.

Az általam meglátogatott angliai könyvtárakban - nagy anyagi 
nehézségek és elégtelen személyzet ellenére is - folyik  a munka, - 
hol nagyobb, hol kisebb eredménnyel. A tanulság az, hogy ahoi Ko
moly érdeklődés és ügyszeretet van, ot:; igenis vannak jó könyvtárak.

= New Zealand Libraries, 1955« 6.sz. I 29- I 33. : .
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Izsevszkaja„ M. - Lavrinovice „ X.: 

MÓDSZERTANI ANYAG A GYERMEKKÖNYVTÁRAK SEGÍTÉSÉBE

A területi;, határterületi éa köztársasági könyvtárat: évről-évre 
több módszertani útmutatót adnak ki a gyermekkönyvtárak rlóigózóinak 
segítésére«. Míg néhány évvel ezelőtt csupán néhány ilyen természetű 
nyomtatott kiadvány jelent meg* addig 1954-ben és 1955-ben tu,! at szám
ra edtak közre módszertani anyagot.

De vajon milyen a minősége ezeknek a módszertani Útmutatóknak?
Ahhoz 5 hogy erre a kérdésre válaszolhassunk, időzzünk kissé a 

terü leti könyvtárak egyes kiadványainál. A kimerítő elemzés igénye 
nélkül megpróbáljuk mind tartalom, mind külső k iá llítás  szempontjá
ból megvizsgálni a szóbanforgó kiadványokat. Mindenekelőtt azt kell 
kidomborítanunk,, hogy a terü leti könyvtárak módszertani útmutatói a 
gyermekekkel fo lytatott munka legfontosabb fe jezete ive l foglalkoznak.

Mint tudjuk, az utóbbi két év alatt a gyermekkönyvtárak dolgo
zói figyelmének középpontjában azok a kérdések álltak, amelyek a 
tanulók közt folyó nevelómunke fokozásával, az Ismeretek megszer
zéséhez és a munkai'egálok elsajátításához nyújtott segítséggel kap
csolatosak. Igen nagy helyet fog la l e l a gyermekkönyvtárak munkájá
ban az a feladat le , hogy az if jú  olvasók e lőtt kellőképpen megvilá
gítsák a Szovjetunió Konmonleta Pártja Központi Bizottságénak plenáris 
ülésein hozott határozatokat. További feladótok: a műszaki haladásról 
szóló irodalomnak és azoknak a könyveknek a propagálása, amelyek az 
iskolásokba beoltják a mezőgazdarág iránti szeretetet.

Mindezek a fontos témák több-kevesebb mértékben megvltágításra 
kerültek a terü leti könyvtárak kiadványaiban.

így például 1955-ben a voronezsi Területi Könyvtár a Tanári 
Továbbképző Intézettel karöltve brosúrát adott ki "Hogyan segítik  a 
gyermekkönyvtárak à politechnikai oktatást" címmel.». Számos olyan 
útmutató jelent meg, amelyek fe ltárják  a mezőgazdasági tárgyú iro
daiam propagálásával kapcsolatos módszereket. Ide kell sorolnunk 
például a "Mezőgazdasági ismeretek propagandája a gyermekek körében" 
cimü brosúrát. /Sztavropol*, 1955»/ atb.

Pozitív jelenségként kell elkönyvelnünk azt is , hogy a terüle
t i  könyvtárak módszertani anyagában helyi tematika Is szerepel. Ko
moly figyelmet fordítanak a szülőföld, a helyi Írók müvei propagá
lás ar a. « о

Meg lehet állapítanunk, ж'/ mig ?.. g2Termekkönyvtárak munkájának
legfontosabb kérdéseiről e . • ibwg jelent meg, addig szinte alig
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foglalkoztak a szervezés én я méi;?*-tar« х’л*'.-зоз kérdéseivel,
^irit az állomány tanulmány ozása és gyerti.):c;^3.,% katalóguskóiízitéa, 
a gyermekkönyvtár munkájának téri ezé*-:- ,?to.

Ezt a hiányt gyorsan pótolni **'11.
Nincs kézikönyv az olvasás egyéni Irányításáról sem, sőt arról 

sem, hogyan kell az iskolai ta nu 1 ékbe re oltsa! -az olvasás kultúráját, 
pedig ezen a téren igen nagy hiányt tf/.i«:>vect'iek я gyermekkönyvtárak 
dolgozói. Ezenkívül a mő.iszei i i r.^yaghan .ultidig a legalapvetőbb,
legfontosabb dolgokéi kell k-domrorit :.i ; igy például, ha az olvasás 
egyéni irányítássá1 >'1 beszélünk, részletesen ki kell térni a különbö
ző korú gyermekekkel aló foglalkozás sajátosságaira.

Igen hasznos, 
kát adnak ki erre v 
zetni. Ezzel kapós..' 
le t i könyvtárak kin 
sokat foglalkoznak 
összeállításával ér
egyéni foglalkozás

>*y a terü leti könyvtárak módszertani utmutatő- 
•rstkozóa«, hogy oh kell va! amilyen rendezvényt vs- 
nt-ia-j ezon;-;>ti meg kell je eyez ji, hegy ug;*ee teru- 
rh.ny.aih;.n igen ! ? nyege.; hibák *. • Tu? âgosun

tömegrei’he - , " é n y zzervezp-.r.h*'.-; tzükaéa íc any,-g 
ugyanakkor üzen alól. téve:«* l ik  « s  c-lvacóvul va ló  
árdé le i t . . ,

Az utóbb? években jelentős nértáklen fokozódott a gyemokkönyv- 
téri munka é l « : . 1 á:’ó módszereinek tanulmányozás.?,, általánosít ura ta 
t e r j e s z t é s e .  terü leti könyvtárak olyan gyűjteményeket adtrk 1 1 , 
amelyek több . 'K . 'v tár  munkája ró! óz áló cikkeket fog lóinak : ul l rüj  
ugyanekkor az я* y en- «.vermekkönyv tárak tapasztalni ains.k. i -r .-л v v a  ' t
nyújtó monográfiáké v : *  у j
adványok közül * *** . >«» ül i
sorolnunk: F, N. "у »? r; t-яc- ?a 
/ebben a szerző ? 
kaját ismerteti/, 
a gyermekkönyvtár-ч 
városa gyermekköny.. 
máját célszerűn*! Ь 
tanulmányozása után 
ni tudja azokat a l* 
maznak, s ezáltal j.r,

■»ОТ -. !

»»•«... »h1 si
> 4.V\. !: : terült-

I ■ 4 *Cf>-.4: t*V О » ’

:4
. »:

1.'.

■: e ? r. iir.»Uob
• > V » b Ir • ; a ő b I IJ
:-•»/ oktatás t
kit!.ö!i -’éle •< Ön..
.Ss«bo J i au "Hogyan « « g i i i k

:11 
, tf

С n «

iáik t ; -î- -.•»-■3 .
u /. c ;

i ?
L 

•lí •

Jkai о к 1r- t»s -át " /N ov о  r, z ihi г з z к 
^ . i y ! /. ; könyvьек -vt f a - -  
c könyvi tapasztalatai:.-!-: ü -  

;l^;tc.rii a 'cíinyvtá'.’ak munkáját, ismertet
e t ,  amelyeket ■-» könyvtárban alkal- 
" l l á g i r a u i  a  kérdést...

Nem vitás, hogy terül '!;! könyvtárak kiadványai jó segitaéget 
nyújtanak a gyermekköny vtú: ahusk. Pozitiv- oldaluk, hogy konkrét je l 
legűek... De sajnos, v t ; nni r nr  h: hiányosságok is. Nem egyszer elő
fordul, hogy olyan ши Ritát . ír.oi:
doive és módszert“ bi 
sál eimsnntlnk a z  •! ma 1 ' 
brosúrák iroda lm: á« 
lük neía egy a k i n n  ó i fc: 
fe le l meg. / Egyes ki*ö ;• 
latokat olyan zaveroMav 
'»eg...

io, . me ; y nincs kellőképpen átgon-
rxuch : ofitf . ékos.. » Nem szabad hallgatás-
■ * .* .-гékoorwrok mellett sem, amelyek a

und ил. ti 4idl'itásában mutatkoznak. /Közü- 
vt to i r a ' á:> ku't urp elemi szabályainak sem 
•ir: oka. rovarul szerkesztenek. Olykor a gondo-

;■.. ák, érthet'?-, i1 eané válik a szó

cikkünket néhány ..o; j.y ; : h r-.!, juk: csak a kárdép alapos át-  
tann lwányozása , a tsv>r • •t:?].* - •' . 1  .as.; l é g z é s é  b . ■ >.; u s i  t j e  a m ó d s z e r -  
tar,! anyag jó  mlnŐs>>g;t .  * •; r i?e:rü3<4VÍ koorvtá aknak aokkel
á tgondo ltabban  k e l l  к • iteriüse * ...h. m é r ta n :  a y-:u; •; ás a j ó  t a p a s z »
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tá latokat  ismertető brosúrákat - » . Megengedhetetlen, hogy számo3 komoly 
éa fontos téma még máig nem került fe ldo lgozásra .

A könyvek propagálásával kapcsolatos anyag összeá l l í tásához  és 
szerkesztéséhez be ke l l  vonni a mérnökökét, agroncnusokat, zootechni- 
kusokat és más szakembereket, Ngyon fontos az i s ,  hogy a brosúrákat 
nemcsak az e lk é s z í t é s  folyamán, hanem azok megjelenése r.tán i s  meg
tárgya l ják  a fci'nyvter do lgozó iva l .

= B ib l io téká i* ' ,  1956. 5„ sz. 2-.-?$. ] ap.

Nagel, Klaus:

ÚJDONSÁGOK A LIPCSEI VÁSÁRON

Ha a lipcsei vásárt a könyvtárügy szempontjából nézzük végig, 
figyelmünket elsősorban a Hansa-cég bel- és külföldi könyvkiállltá- 
aa köti le* A könyvtáros érdeklődésének középpontjában természetesen 
a könyv á ll, de azért nem felejthetjük el, hogy a könyvtári munka 
technikai segédeszközök nélkül lehetetlen. És tovább: ha slksrUl majd 
a technikai apparátus segítségével a könyvtári munkafolyamatokat mind
inkább ésszerűsíteni, akkor ennek közvetlen eredménye az lesz,.hogy a 
tulajdonképpeni, közvetlen könyvtárosi tevékenység, a kölcsönzés éa az 
lrodalompropaganda válik majd intenzivebből Azokat a könyvtári segéd
erőket, akiknek funkcióit a gépesítési folyamat feleslegessé teszi, más 
feladatok elvégzésébe lehetne bevonni, esetleg lehetséges lenne, hogy 
könyvtári szakképzést kapjanak. Ez is egyik mód lenne a könyvtárak 
személyzethiányának legalább részleges enyhítésére* A modern gépek, 
készülékek és anyagok beszerzési ára pillanatnyilag még magaanak tűn
hetik, de azok a költségvetési tételek, amelyeket beszerzésükre for
dítanak, megtérülnek azoknak az előnyökben, amelyeket a munkafolyamat 
ésszerűsítése jelent.

E szükségesnek vélt bevezetés után lássunk most már néhány tech
nikai berendezést az 1956.évi lipcsei tavaszi vásár anyagából.

Kis offset nyomdagép /HP A4/
A'VEB Graphische‘Maschinen /Berlin No 55« Vinsstr* 62-63»/ be

mutatott egy teljesen automatikusan működő góp^t, a kis offset nycsn- 
dagépet Aleinst-Offeet-Druokmaechine ED A 4/. Ez a gyakorlatban a 
többi stencllas sokszorosítógéphez képest sokkal tökéletesebbek mu
tatkozik. A szöveget Írógéppel egy fémlapra Írják, ezt beakasztják 
a gépbe, éa az offset-hengeren keresztül kerül a azövsg a papírra.
A fémlapokra kézzel is lehet Írni vagy rajzolni. Ha fényérzékeny ré-

+ Hágyarországón b hasonló tlpua "rotaprint” néven ismeretes* /Ford./
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tegg-jl vonják be a fémlapot, alkalmassá válik fényképek reprodukálá
sára. Színes és többszínű nyomtatás Is lehetséges. A papírformátnm 
A4-A6 szabványméret lehet. A gép teljesítménye a papír minőségé«?! 
és a nyomási mintától függően éránként átlagosan Ĵíoó db. nyomtatvány 
/maximálisan 6000 db./. A gép alőnyeí nagy óránkénti teljes!riménye, 
ipagas példányszám mellett is egyenletes minőségű nyomtatás és Üzemel» 
tatásénak óriási gazdaságossága /kert egy db. fémlap beszerzési ára 
o,7o DM és hatszor Is felhasználható./. Amellett a nyomtatványok, 
melyek kikerülnek belőle, nem különböznek a szakszerűen vezetett üze
mek termékeitől. A gép kezelését rövid magyarázat után. bárki megtanul
hatja. A gép 1/5 lóerő teljesítményű motorral dolgozik' Д 10 V feszü lt
ség mellett/.

A BD A 4  típusa kis offset nyomdagép méreteit l lo  cm magas, Bo cm 
hossza, 65 cm széles.

Tudományos könyvtárak éa közművelődési könyvtárak számára ez a 
gép sokoldalúan felhasználható az olvasó- ás irodalompropaganda terü
letén, a belső üzemi és könyvtárközi forgalomban /pl. közleménye к/. 
Mindazokban az esetekben, amikor széles érdekeltségi kört kell gyor
san értesíten i, ezt a gépet lehet a leginkább ajánlani. A vásári' 0 ág- 
vezetőség szóbeli közlése szerint népfőiskoláink munkájában mária sz i
lárd helyet kapott ez a sokszorosító gép.

A Deutsche Bauakademie bútorai.
A múltévi'őszi'vásár után a "Der Bibliothekar* hirt adott egy 

többpolcoa könyvszekrényről, mint.a Deutsehe Bauakademie Forschung
sinstitut für Innenarchitektur uj modelljéről. Ezt a helykimélő bú
tordarabot, amely főleg kiaebb könyvtárak /looo kötetig/ számára a l
kalmas, több irányban továbbiéJlesztettók.*/

Az eredeti formán kívül a mostani vásáron láthattunk egy zárha
tó többemeletes szekrényt faajtókkal éa Uvegtolóajtőkkel. Egy másik, 
Ugyancsak zárható modellnél a könyvpolcok már 3o om-rel a padló fe 
le t t  kezdődnek. A szekrény talapzatában 3 egymásmelletti rekesz nyújt 
helyet nagyformátumú könyvek és folyóiratok «észére. A változtatásnak 
az az előnye, hogy kb. 25 jé-kai többet lehet benne elhelyezni, mint 
az eredeti formában. /Azonkívül bemutatják még a szekrényt, mint 
kombinált könyv- és ruháaszekrényt és mint könyvszekrényt irőaszts.1- 
polceal éa lecsapódó lemezzel. Ezekkel a variációkkal azonban nyil
vánvalóan a magánemberek igényelt akarják k ielégíten i, hiszen a 
Könyvtárak számára nincsen semmiféle gyakorlati értékük. S a több 
emeletes könyvszekrény jó és hasznos alapötletét részben technikai 
játékká korcsosltják e l./

A Forschungsinstitut für Innenarchitektur der Deutschen Bau
akademie elsőizben lépett nagyobb nyilvánosság elé tipustervezetével.
T7~~— ----------------

A Deutsche Architektur 1956.évi 2 .számában Iakov Iordan építész 
a Deutsche Bauakademie Forschungsinstitut für Innenarchitektur 
igazgatója cikket ir t  "Kényelmesen és szépen toldalékbatorok nél
kül" oimmel. A 74-79.lépőn fényképek és rajzok mutatják be éa 
részletes leírás szemlélteti a "többemeletes könyvszekrény"-t.



Nagy érdeklődést ke lte tt.e  téren a "kulturház- és кlábterem-bútorzat" 
oaoportja, amelynél a szépség, célszerűség és olcsóság dicséretes mó
don kapcsolódnak egymáshoz. Szükségesnek tartom, hogy már most gondol
junk a falusi könyvtárak tervbevett fejlesztésére és a Zentralinstitut 
für Bibliothekswesen s a Forschungsinstitut für Innenarchitekt;ut der 
Deutschen Bauakademie alakítson ki szoros együttműködést a jövendő fa
lusi könyvtárak felszerelése érdekében. A későbbi fejlődés során nem 
szabad a falusi könyvtárat a falusi kultármunkától e lsz igete lt terü
letnek tekinteni. Arra kell tehát törekedni, hogy a kulturház bútorza
tának előállitáaándl a vezető szempont az legyen, hogy a berendezés, 
minél többféle funkciót töltsön be, t . l .  legyen ez egyszerre gyllléate- 
rém, tanuló, játszó, olvasó és klubhelyiség a a maga változatos keretei 
közt tegye lehetővé a könyvtári munkát is . A térkiképzésnél ée a búto
rok felépítésénél nem szabad egyik funkciót sem elhanyagolni vagy hát
térbe szorítani. A Forschungsinstitut a maga részéről gondolatokat éb
resztő és gyümölcsöző v itá t kezdeményezett a kultúrterem és könyvtár 
egyesítésének érdekében. A falusi és járási könyvtárak dolgozói hiva
tottak arra, hogy hangsúlyozottan foglalkozzanak az ujonnak fe lá llíta n 
dó könyvtárak fe lszere lés i és térkiképzési kérdéseivel. Annál inkább az 
ő feladatuk ez, mert ezek a kérdések mindennapi munkájukkal szorosan 
összefüggnek é ezzel is a könyvtárak fejlődését mozdíthatják elő.

Ragasztó hártya.
A Kalle & Со cég a ragasztó hártya előállítása terén a legutóbbi 

vásár óta nem tett előrehaladást. Mégis ugyanez a cég jelentkezik egy 
átlátszó hártyával, a Suprotherm-hártyával. /Megrendelhető a DHZ iro 
dafelszerelő válla latnál, a könyvtári osztálynál./ A nyugatnémet pia
con a FIlMOLUX-dak nevezett, teljesen átlátszó ragasztó hártya lép 
előtérbe a könyvek borításánál. E lőá llító ja  a Georg König, Bückeburg 
cég. A FllMOLUX-könyvhártyát 5 m hossza és 20-60 om széles tekercsek
ben /2 om-es eltérés lehetséges/ W /lágy/éa H /kemény/ típusban le 
het kapni. A W típus hajlékony, rugalmas, könyvek, füzetek, brosúrák, 
hajtogatott ée tekercselt térképek, tervek stb. számára alkalmas. A 
H típus ott ta lá l alkalmazást, ahol törés, hajlitás nem jön szóba, igy 
képeknél, plakátoknál, tábláknál, térképeknél stb. Mint ahogy mér em
lít e t te ,  a FIIMOLUX-könyvkártya magától ragad, tehát enyv, nedvesítés 
nélkül, mint a ragtapaszt a bőrre, úgy tesszük a könyvtáblára, amely
re rónyomkodás után szilárdan rátapad a kötés egész felületén. A könyv- 
kötés lehet kartonból, vászonból vagy bőrből. A köayvhártya v iz - , ben
zin- és zsirhatlan ée fo lt  ellen védő, s igy biztos ée mindig tiszta  
védőréteg a könyvkötés számára. A W Fllmolux lehet szinesen átlátszó 
is . A színes hártyát különösen a sok használat következtében kisaé 
már megrongálódott könyvek számára ajánljuk.

A VEB Imbal-cég /Karl-Marx-Stadt/ a vásáron folytatott megbeszé
lés értelmében késznek mutatkozott, hogy a már általánosan ismert 
Imbal-szalagot nagyobb szélességben is e lő á llít ja  a igy e llá tja  a 
könyvtárat is ragasztó hártyával sárga vagy átlátszó változatban. Mi
vel azonban az Ilyenfajta fe jlesztés és a rákövetkező gyakorlati 
anyegpróba tapasztalat szerint hosszabb időt vesz igénybe, még majd 
vissza kell térnünk az Imbal-féle gyártmányra.
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Ez a cég J61 használható, te x t il alapanyagú ragasztó szalagot 
s zá llít  a könyvgerinc javitisokhoz■>, Az 5о m-es tekercsek lo , 17, 2o 
ée 24 mm szélességben ‘2í a2s 4ДЗ, 4,8l és 3»7o DM árban kaphatók, a 
2.5 m-es tekercsek 4o, 5o és 6o mm szélességben 3»3o, 41o és 5.-Ш 
úrban, Színek: kék, sárga, piros és fekete*

p\
Könyvlakk. <■

A könyvlakk; is alkalmas anyag a könyvtábla védelmére. Sajnos 
azonban ismeretes, hogy a kcnyvlakként forgalomba kerülő anyagok n it- 
ro-bázissal bírnak és a lakkban lévő oldóanyagok hosszabb hasznúlat- 
nál rosszullétet okoznak, az egészségre károsak.

A vásáron felhívtam az Illetékes ipari körök fÍgyelmét,*hogy a 
könyvtárak számára olyan könyvlakkot állítsanak elő, amelynek a lehe
tőséghez képest a következő tulajdonságai vannak; átlátszó lakkréteg- 
képződés, cmely mindenféle kötésanyegon tapadj veszélymentes feldolgo
zás a könyvtábla bekencsével, bepernstezésével vagy bemeritésévelj 
вУога száradás; a lakkréteg legyen lemosható, de ne oldódjék vízben 
tagy zsiradékban, ne váljon le , ne repedezzen és ne szakadjon le , és 
az alapanyagot a rddolgozasnál ne támadja meg és ne oldja fe l  /pl. 
enyvátütés/. Iparunk a legmesszebbmenően késznek mutatkozik, hogy 
könyvtáraink számára jó lakkot dolgozzon ki, s a kísérletek kimenete
lét igen eredményesnek látja* j. gérai járási könyvtár felajánlotta se- 
eitségét a kísérletek gyekorleti kipróbálása terén.

A felhozott példák: könyvtérbutorzat, ragasztó hártya és könyv
lakk je lz ik  a könyvtárak egyik feladatának irányát, t . i .  hogy f e l 
hívjuk az ipari kutatás figyelmét munkánk technikai problémáira, ahol 
®i segítséget és együttműködést remélünk. A lipcsei Tavaszi Vásár 
mindenképpen azt a benyomást keltette bennem, hogy iparunk az ilyes
fa jta  Útmutatásokat és fe jlesztés i feladatokat szívesen látja  és kész 
8egitsegünkre jönni.

= Der Bibliothekar, 1956. 5*sz. 3IO-313. lap.
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S Z E M L E

ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG

Rövid áttekintés a köztársaság könyvtárügyéről.

A burzsoá-feudális Romániában igen kevés könyvtár vo lt. Az 
egyetemi könyvtárakon kivül - melyek azonban csak a tudományos ku
tatók és az egyetemi hallgatók számára voltak hozzáférhetőek - 
csupán néhány városi és .jelentéktelen számú községi könyvtár vo lt.

A népi demokratikus rendszer minden fe lté te lt  b iztosított a 
Somán Népköztársaság könyvtárügyének kifejlődéséhez. Néhány hónap
pal az ország felszabadítása után a szakszervezetek létrehozták az 
első népi közművelődési könyvtárakat, azzaÄe c é lla l,  hogy emeljék 
a dolgozók kulturális és szakmai színvonalát.

I 95I  december 28-án a Minisztertanács határozatot adott ki a 
könyvtárügy megjavítását szolgáló intézkedésekről. A határozat k i
terjedt a könyvtári helyiségek és berendezés biztosítására,, à 
könyvtárak könyvvel való ellátására, megfelelően képzett személy
zet beállítására és a b ib liográfia i munka megszervezésére. A ha
tározatban lefektetett intézkedéseket rendszeresen valóra váltják.

A Román Népköztársaságban jelenleg az állami hálózathoz tar
tozó közművelődési könyvtárak, tudományos és hatósági könyvtárak, 
valamint különféle társadalmi szervezetek és iskolák á lta l fenntar
tott :könyvtárak működnek. Az ország közigazgatási beosztását köve
tő közjaüv^l^déaj^könirv^árhálózat tartományi, járási és községi 
könyvtárakból tevődik össze. 1954-ben a köztársaságban l 8 tartomá
nyi, I 69 járási, és több mint 12.000 községi könyvtár működött. /Ez 
utóbbiak közül 600 önálló könyvtár v o lt , mig a többi gyűjtemény а 
művelődési otthonok mellett fe jte t t  ki tevékenységet./

A községi könyvtárak hálózatának bővítése és a hálózat munká
jának megjavítása a párt és a kormány állandó gondoskodásának kö
zéppont jában. á l l t .  Az I 95I  december 28-án kelt minisztertanácsi ha
tározat e lő ir ja , hogy 1952-tő l kezdve évente 500 olyan községi 
könyvtárt kell lé tes íten i, melyeknek állománya meghaladja az I .500 
kötetet. '

1953-ban a Népművelési Bizottság közreadta "A községi könyvtá
rak szabályzatát” , ez határozza meg az idetartozó könyvtárak f e l 
adatait.

A tartományi és a járási könyvtárak instruáló és módszertani 
segítséget nyújtanak a vidéki könyvtáraknak, letétkönyvtárakat lé 
tesítenek a kis könyvállománnyal rendelkező községi könyvtárakban, 
olvasási tervekkel, ajánló bibliográfiákkal látják e l a kisebb könyv
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tárakat és azsmináriírnokát rendeznek a könyvtárosok szakképzettsé
gének emelésére»

Románia tudományos könyvtáraihoz tartoznak: A Romén Népköztár
saság Tudományos Akadémiájának Könyvtára, az egyetemek, főiskolák, 
tudományos Intézmények és társulatok könyvtáréi. Az állami tudo
mányos könyvtárak állományának együttes száma több mint 7 Д 13*ооо 
kötst.

A Román Népköztársaság Tudományos Akadémiájának könyvtára /ala- 
pltották I 8 7̂®beft/, igen gazdag könyvi, kézirat, történelmi műemlék 
gyűjteménnyel rendelkezik, a román nép kultúrájának valóságos kin
csestára* A könyvtár állománya 1554-ben több mint 2,ooo.ooo kötetet 
számlált. A Tudományos Akadémia tudományos kutató intézetei mellett 
4o szakkönyvtár működik, nem számítva ide a Tudományos Akadémia ko
lozsvári és jass li fiókjának könyvtárait. \

A legnagyobb egyetemi könyvtárak közé tartozik a bukaresti, 
kolozsvári és a jaasil egyetem könyvtára. Ezek közűi a legnagyobb a 
kolozsvári egyetem könyvtár, amelyet lB72-ben alapítottak} állománya 
mintegy 1 ,Зоо.ооо kötet.

Szinte minden egyetem kebelén belül megszervezték a marxizmua- 
lenlnizmus kabinetjeit, amelyeknek könyvtárai igen nagy szerepet 
játszanak a marxista-leninista elméletet tanulmányozó egyetemi hall
gatók munkájában.

Romániában 12.4Ó3 íako-ai könyvtár van} ezeknek együttes á llo 
mánya 4. 200.000 könyv.

A vállalatoknál, a különféle intézményeknél és gezdaeági szer
vezeteknél 5.143 műszaki könyvtár működik, mintegy 4.5oo.ooo könyv
ve l. Bukarestben a-Műszaki-Dokumentációs Központot' á llíto ttak  fe l ,  
mely módszertanilag irányítja a fenti könyvtárakat.

Különösen gyorsan fejlőd ik  a szakszervezeti könyvtárak hálóza
ta. Jelaüleg a hálózatnak több mint 5*ooo gyári, üzemi, intézmények
ben működő szakszervezeti könyvtára van. Ezeknek a könyvtáraknak 
együttes könyvállománya ll,óoo.ooo kötet. A szóbanforgó hálózathoz 
tartozó könyvtárak közt vannak igen Jelentős állománnyal rendelkező 
könyvtárak. Ilyen például a vajdahunyadi Georgia, De j Kohászati Kom
binát könyvtára, mely több mint-6o. .~>oo kötet könyvet számlál. Ebben 
a könyvtárban több mint 25.000 társadalmi és politikai mű van. A 
szakszervezeti könyvtárak elősegítik a dolgozók ideológiai színvona
lának emelését és igen értékes segítséget nyújtanak termelőmunkájuk
hoz is . A könyvtárak a legkülönfélébb formák és munkamódszerek segít
ségével támogatást nyuritj.nak a munkáitoknak ahhoz, hogy elsajátítsák 
az uj technikát, emeljék a munka termelékenységét, javítsák a gyárt
mányok minőségét, в idejében te ljesítsék  a termelési terveket.

A községekben - az állami hálózat könyvtárain kivüX -  az á lla 
mi gazdaságoknak, a termelőszövetkezeteknek és a gén- és t r a k t o r á n 0- 
másoknak is vannak-könyvtárai. Ezek többnyire kis állománnyal rendel
kező- könyvtárak,- amelyeket le té t i állománnyal kell fe ltö lten i. Van
nak azonban köztük olyan könyvtárak is,, amelyek több mint l.ooo 
könyvet számlálna^}' Ilyen például az aradi járás Bors községe élen
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járó termelőszövetkezetének könyvtára.
Romániában vannak továbbá AHLUS-könyvtárak is /a Román-Szovjet 

Baráti Kapcsolatokat Ápoló Társaság könyvtárai/. Az ARLUS igen ki
terjedt, kulturális tevékenységet fe jt  ki. 1944-ben létes ítették , az
óta fokozatosan fejlődött és erősödött, a ma már több mint 6,ooo.ooo 
tagot számláló tömegszervezetté vá lt. A Szovjetunió népszerűsítése 
terén igen értékes munkát végez az ARLUS könyvkiadója a "Cartes Rusa" 
/Orosz könyv/, mely román nyelven és Románia egyéb nyelvein adja köz
re az orosz klasszikus és a szovjet irodalom müveit.

Az ARLUS-nak Bukarestben központi könyvtára van /alapítási éve: 
1945./.A könyvtárban több mint 15o.ooo könyvet találunk; több mint 
70 $-uk orosznyelvU mU. A könyvtárt naponta látogatják a különböző 
foglalkozásokhoz tartozó dolgozók százai. A központi könyvtáron k í
vül Románia különböző helyiségeiben több mint 5o ARLUS könyvtár van, 
több mint I 90.000 könyvből á lló  állománnyal. Az ARLUS könyvtáraknak 
igen nagy jelentősége van a szovjet kultúra, és a szovjet tapasztala
tok terjesztése szempontjából. Különösen jó l dolgoznak a kolozsvári, 
ja s s il, aradi, galaci ARLUS könyvtárak.

A román könyvtárak á l l o m á n y a  igen gyorsan gyarapszik.
A tudományos könyvtárak, melyeknek állományát kötelespéldány, vétel 
és csere utján gyarapítják, évente 2o-25-ször több könyvet szereznek 
be mint a burzsoá-feudális rendszerben. Jelentős mértékben gyarapít
ják a közművelődési könyvtárak állományát is . így például a bukares
t i  Balcescu kerületi könyvtár, melyet 195o-ben létes ítettek , 1954-ben
45.000 kötetet számlált. Az 1951-ben létrehozott jplteati tartományi 
könyvtár állománya 1954-ben elérte a 26.000 kötetet. A sztá lin i terü
leten lévő Krisztián, községi könyvtár, mely 1952 óta működik, 1954-b?n 
З.боо kötettel rendelkezett.

Igen tekintélyes állománygyarapodást mutatnak a szakszervezeti 
könyvtárak is: a bukaresti Augusztus 23-a Könyvtár - melyet 1947-ben 
létesítettek  - 80.000 kötettel rendelkezik; a "Grivifa Rosie" üzem 
könyvtárának állománya 70.000 kötet. A könyvtárak könyvvel való e l
látása a közművelődési és tudományos könyvtárek számára szervezett 
kollektorok utján történik.

A Művelődésügyi Minisztérium mellett Állami Könyvalap létesült. 
Ennek az a feladata, hogy könyvekkel lássa e l az uj könyvtárakat, 
gyűjtőkörűknek megfelelően. k% Állami Könyvalap meghatározott mennyi
ségű könyvet b iztosit a kisebb állományú könyvtárak gyarapításának 
céljára is .

Romániának kisebbség lakta területein a könyvtárakat rendszere
sen ellátják  az i l le tő  nemzetiség nyelvén Íro tt uj kiadványokkal.
A marosvásárhelyi /Magyar Autonom Terület/ terü leti könyvtárban a 
könyvállomány 60 #-át magyarnyelvű könyvek képezik, Arad város könyv
tárában a nemzetiségek nyel/én Írott irodalom 48 %-ot tesz ki. Romá
niában számos magyar, szerb, ukrán, német stb. nyelveken Íro tt köny
veket adnak k i, il le tv e  küldenek a könyvtáraknak.

Románia könyvtárait fokozott mértékben gyarapítják orosznyelvU 
könyvekkel, mivel az országban egyre több olyan ember van, aki oroszul 
tanul; ezzel kapcsolatban emelkedik az orosz könyvek iránti kereslet
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ia„ A nagykönyvtárakban orosznyelvU osztályok létesülnek. 1951-ben 
az Oktatásügyi Minisztérium rendeletet adott ki arra vonatkozóan, 
hogy valamennyi iskolai könyvtárt meghatározott mennyiségben orosz- 
nyelvű könyvekkel kell e llá tn i. \

A könyvtárakban nagy figyelmet fordítanak a marxizmus-ioniniz
mus klasszikusai müveinek és a társadalmi-politikai irodalomnak a 
propagandéjára. A könyvtárak egyik főfe"adatuknak tekintik a kapi
talizmus maradványai ellen i harsot és ezért aktívan propagálják azo
kat a könyveket, amelyek uj világszemléletet alakítanak ki a dolgo
zókban.

Az utóbbi években fokozódott a műszaki és különösen a mezőgaz
da rág í irodalom propagandája. Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági 
irodalom mind nagyobb tért hódítson a tömegek közt, felhasználják a 
könyvvel való foglalkozás minden formáját», k iállításokat, beszélgeté
seket, olvasdkonferencíákat rendeznek és <1 -kátékat készítenek.

Annak érdekében, hogy a könyveket közelebb vigyék az olvasóhoz, 
le té t i könyvtárakat szerveznek és igénybeveazifc a könyvkézbesitéa 
módszerét.

A romániai könyvtárak különöe figyelmet fordítanak a gyermekek
kel való foglalkozásra. A könyvtárak mellett először gyermek és i f jú 
sági osztályokat létesítettek , két fokozatott*« ónálló gyermekkönyv
tárakká alakítják. Annak ellenére, hog.v gyermekkönyvtárak mégcsak nem
régen léteznek, máris igen eredményesei' dolgoznak. Ilyen például az 
aradi gyermekkönyvtár, mely több mint 2aooo olvasót.szolgál ki.

•A román állami könyvtárba15zat szervezeti és módszertani irányí
tását a Művelődésügyi Higieztérium-Könyvtári Igazgatósága látja  e l.
Ez a Könyvtári Igazgatóság gyakorolja az egyéb könyvtári hálózatok 
fe le t t i  állami ellenőrzést és módszertani irányítást is .

Az iskolai könyvtárak az Oktatásügyi Minisztérium felügyelete 
alá tartoznak, a azak«z«rve?eti könyvtárak irányítását pedig a Szaft- 
szervezetek Központi Tanácsa mellett működő szakszervezeti könyvtá
r i osztály végzi.

A népi demokratikut Románjában komoly gondot fordítanak a 
k ö n y v t á r o e k é p z é s r e .

A könyvtári dolgozók képzésére ille tv e  továbbképzésére a Műve
lődésügyi Minisztérium, a tartományi nemzeti bizottságok művelődés
ügyi osztályai, a szakszervezetek és más - intézmények tanfolyamokat 
szerveznek. 195o-től kezdve a közművelődési könyvtárak dolgozói szá
mára. 3-4 hónapig tartó.terü leti tanfolyamokat indítanak.

A középiskolai végzettséggel rendelkező könyvtárosok.képzésé
hez в & népművelési technikum könyvtári tagozata szolgál. Az egyik 
technikum Bukarestben, a másik pedig a Magyar Autonóm Terület köz- 
igazgatási központjában,' Marosvásárhelye:i van. A technikumé éves.
Az 1953-1954. iskolai év ôta a technikumoknak lévelező tagozata is 
van, mely ugyancsak 4 évig tart, e ugyanolyan jogokat b iztos it, 
mint a nappali tagozat.

A magasabb szakképzettségű könyvtárosokat a Bakaresti Egyetem. 
Bölcsészeti Karán lé tes ített könyvtári szakon képzik.
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A szakszervezeti könyvtárak könyvtárosainak képzésére Bukarest
ben három iskolát nyitottak^ ezek között egy 6 hónapos és két 3 hónapos 
iskola van.

A könyvtárosok segítésére a Művelődésügyi Minisztérium folyóiratot 
ad k i, Calauza Biblloteearulul oimmel.

Fejlődik fiomaniabáná b i b  . b i o g r á f i a i  m u n k a  is .
A Minisztertanács 1951» dec. hő 28-án kelt határozata 7 . cikkelye ér
telmében 1952 elején létrehozták a Könyvkamarát, amely hozzáfogott a 
román nemzeti b ib liográfia kiadásához /1952. óta közreadja a Buletinul 
b ib liográfia a l Camerei ca rtll din RPR. Cartl, albumé p licurl, p liani, 
1955 óta pedig a Buletinul bib liografic al Camerei ca rtil din RPR. 
Artlcole si recenzil din zlare sl reviste c. bibliográfiákat./ Az e l
ső a könyvek, albumok stb. b ib liográ fiá ja , mig a második a hírlap és 
folyóiratcikkek b ib liográfiá ja.

A Minisztertanács határozata az őre?. 'g nagykönyvtárait is  köte
le z i ,  hogy készítsenek ajánld bibliográfiákat« Ez a munka a gazdag 
szovjet tapasztalatokon alapszik és ma már kibontakozóban van az egész 
országban.

IRODALOM

1. Iszakov Markot A Román Népköztársaság könyvtárügyének nagy 
s ikerei..»-B ju letln  na Dörzsavna Bibliotéka "Vaszil Kolarov"./Szofi- 
Ja/. 1954. 7»ez. 5-11.lap.

A Román Népköztársaság könyvtárügyének jelen legi helyzete.
A cikk részletesen szól az országban működi különböző tipnsu 
könyvtárakról, a könyvtárak állományáról, a gyarapítás módjáról, 
a katalógusokról, az olvasóval való foglalkozás módszereiről, а 
könyvtárak Igazgatásáról, a könyvtárosképzésről és a bibliográ
f ia i  munka általános helyzetéről.

2. Mal mnlta operatlvitate in munca de indrumare a b ib lio teo ilor 
de la aate. /Főbb aktivitást a községi könyvtárak irányításánál«/ - 
Calauza Biblloteearulul /Bucureeti/, 1954. 4.ez. 1-3.lap.

Vezéroikk arról, hogy fe ltétlenü l fokozni kell a községi 
könyvtárak munkáját a mezőgazdasági irodalom propagálása és 
terjesztése terén. A óik rámutat a faluéi könyvtárak.ezirányu . 
munkájának hiányosságaira, és fe lvázolja  a fogyatékosságok fe l 
számolásának útját. Példákat közöl arra vonatkozóan, milyen 
segítséget nyújtanak a községi könyvtáraknak a nemzeti tanácsok 
művelődésügyi osztályai és milyen szerepet játszanak a terü leti, 
il le tv e  Járási könyvtárak a mezőgazdasági ismeretek, terjesztésé
nek munkájában.

J

5« Fekete, T« :  Munca ca cartea ín regiunea noastra. /Hogyan fog
lalkozzunk tartományunkban a könyvekkel./ ~ Calauza Biblloteearulul 
/Вас ure at i /, >954. 2.ч*. 45.lap.
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A galaci tartomány könyvtárainak: munkájáról. A galaci Tar
tományi Xünyvtár több mint З0.000 könyvvel rendelkezik; a tar
tomány 7 járási könyvtárában óá.4?7 könyv van; a 8.1 községi 
könyvtár állománya 4б,,ш  könyv. A művelödé*i otthonok könyv
tárainak egvíittea á3 Xnmánya • 94o. ooo kntdt, a mezőgazdasági 
terme lőnznve+jcezetelr 148 vöröe sarkjának állománya tjj.ooo kö
te ti Ezeket s. • gyűjteményeket s mezőgazdaiági termelöezbvetke
ketek ?. '.ji8 paraazttagja. látogatja* A tartomány könyvtárai 
hagy figyelmet fordítanak a gyermekekkel való ?ogl9Íkozásra.

-t. Miruzarea sartii de literature politica la b iblíot«ca 
*ioa5.0.*. din r»raeu- Stalin. /А politikai irodalom terjesztése az Órásul 
Stalln-i artományi könyvtárban./ «  áalauza Biblíotecarului, 
/Huouíesti/, l f  IÎ4. .l.ez. 30- 33• lapfÿlluszt rác lókkal.

A oikk a könyvtár mellett 1959-йчп szervezett marxista- 
leninista .kabinetről ás arról a segítségről szól, amelyet d 
kabinet a propagandistáknak és a marxista-leninista ä.imel^tet 
tanulmányozó dolgozóknak nyújt. Eredményesen propagálják a 
társadalm i-politikai■irodalmat mind az olvasóteremben, mind н 
kölcsönzésben. A cikk rámutat továbbá a könyvtárnak társadalmi - 
politika i irodalommal való eredményes gyarapítása?*; az á l ló - , 
many együttse száma 57. 485 kötet. ’ Eb női. /о«, 831 kötetet teaz 
ki a társadalmi-politikai irodalom, 'köztük ’ !•. Ç37 mil a marxiz
mus-leni nlzmua klasszikusainak tollából származik.

5. Sa intensificam popularizarea cartilor agroteJraice in 
campanille agricole. /Fokozzuk a mezőgazdasági tárgyú könyvek nép
szerűsítését a mezőgazdasági kampányok idején./ Bucu.vesti, Ed. de 
etet pentru imprimât« el publioatii, 19,-4. ío lap.

A brosúra annak a kiállításnak a szervezési tervét tar
talmazza, amely a Román Népköztársaság Minisztertanácsa és a 
Román Munkáspárt Központi Bizottsága á lta l a tavaszi mezőgaz
dasági munkák gondos elvégzése tárgyéban hozott határozatával 
kapcsolatos.

ói Difuzarea ca rtii agrotehniee in regiunea Jasi. /Az agro
technikai irodalom propagandája a jaes li tartomány Könyvtáraiban.,
* Calauza BibüotecarulaS 'Buoursati/. 19.94. 11.sz. I;r:-l4• lap.

A községi könyvtárak feladatai a Román Munkáspártnak1 a 
mezőgazdaság további fejlesztésére vonatkozó határozata fé 
nyében és az agrotechnikai irodalom propagandájának módszerei 
az ország leggazdagabb mezőgazdasági területén, a iaesiZ tar
tományban.

Biblioteea sateasca djd'uzeaza carte?, egro-iooteobuiya.
/•' ?!• txperienta uuei bibiiotecare frnntase,. A községi könyvtár 
ter.iesití az agro-zootechnikai irodalmat. 'Egy élenjáró könyvtár 
t-pa.;ztalataíbrtl./ -* da.lauza Bihliotecarului ,•'Bucarest i . . .19 54. 
г.зг. 11-14..lap.

Л mezőgazdasági irodalom jropagaódájának éa terjesztésé
nek 'ormai ée módszerei Krisztián község könyvtárában /Sztálin 
tarto»"4ny c / A kKryvtér f  elolvsalsoLut, ol vaséenkéteket,



-  ; 4  -

könyvismertető vitákat rendez, meghívja a mezőgazdaság szakembe
re it ,  ú jító it ,  szakköröket, kiállításokat szervez« A mezőgazdasá
g i munkák idején a könyvtár a földeken fe lá l l í t o t t  sátrakban és 
brigádszállásokon végzi propagandamunkáját* A könyvtárt aagymér- 

.vekben segítik a mezőgazdaság szakembereiből lé tes íte tt Aktiva tag" 
jal*
3. Oprea, ftT* : Plánul nostru de niunca pe anul 1954. /1954.évi mua- 

kát érvünk./ ■* Oálauza Bibli otecarului /Bucuresti/', 1954. 2.sz. 16-?3.1*
A focsaoii Járási Könyvtár munkaterve. A terv főbb pontjai: 

a Román Munkáspárt és a kormány határozatainak népszerűsítése, a 
könyvtár részvétele az ország po litika i, gazdasági és kulturális 
életébenj a po litik a i, tudományos és műszaki irodalom propagandá
ja , intézkedések az olvasók kiszolgálásának megjavítására /két 
fiókkönyvtár, létesítése, a könyvkézbesitési mozgalom kibontakoz
tatása, katalógusok készítése stb./j a községi könyvtárak munká
jának sokoldalú segítése a gyermekosztály munkájának fellendítése 
/kapcsolatok fe lvéte le  az iskolával és az uttörőezervszettel, tö
megrendezvények/.
9. Reguli unitare peatru deaerierea publicatiilor in cataloage * i 

b ib liog ra fii. Proieet. /А sajtótermékek címleírásának egységes szabály** 
a katalógusok és bibliográfiák számára. Tervezet./ Bucuresti, 195?»
113 lep. /Comítetul peatru aaezamintele culturale de pe langa Oonsiliul 
de ministri a l RPR. Directia b iblioteeilor/*

Tartalom: 1* A nyomdatermékek címleírásának általános szabá
lya i. 2. Szerzőé és anonim müvek címleírása. 3. Hivatalos és ha
tósági kiadványok címleírása, 4* Több-kötetes kiadványok és soro
zatok címleírása. 5» Különleges fajtájú sajtótermékek címleírásé. 
/А címleírás különleges esetei./ 6. Az időszaki kiadványok címle
írása* 7* Elemző címleírás. Melléklet: A rövidítés szabályai ás a 
rövidítések jegyzéke. Amint az előszó is J e lz i, a szőbanforgó tar* 
vezet a szovjet cimleÍrási szabályzat /Egységaa szabályok a nyomd*" 
termékek cijLLelráaára a közművelődési könyvtárak katalógusai é.e m 
bibliográfiák számára/ alapján készült.
10. Biblioteea institu tului agronomic din Craiova. /А krajovai 

Mezőgazdasági Főiskola könyvtára./ »  Calauza Blbllotecarului 
/Bucuresti/. 1955. 2.az. 21-23.lap.

A könyvtárt 1940-ban alapították a főiskolával egyidőbea.
A könyvtár állománya jelenleg 25.000 kötet, nem számítva a h ír
lapokat és a folyóiratokat. A könyvtárnak 8 olvasóterme van, na
pi loo-loo olvasóval. Az állandó olvasók száma 9oo. A cikk be
szél a könyvtár fe lép ítésérő l, az állománygyarapításról, az á l
lomány Összetételéről, & katalógusokról, a b ib liográ fia i tá jé
koztató munkáról, a könyvpropaganda módszereiről. A könyvtár se
gítségére Tanács létesü lt, melynek soraiban helyet foglalnak a 
professzorok, a könyvtár igazgatója, a szakszervezet képviselői 
és a Dolgozó Ifjúság Szövetségének küldöttei. 11
11. Minimum de tehnlea biblioteca. /А könyvtári technika minimu

ma./ Bucuresti, 1953« 12.6 lap. /Comítetul pentru asezamintele cultura
le de pe langa Consillul^de ministri a l RPR. Directia b ib lio tee ilor./
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A le б ay т alapját a Minimum blbllotecsnoj tehnikl cimü szov
jet kiadvány ötödik kiadása képezi. /Moszkva, 1949»/ /Kivételek 
a IX. és XV. fejezetek./ A könyv mellékletei: 1. a Miniszterta
nács 1951 december hó 28-áa kelt 1542.az. határozata a könyvtár
ügy megjavítását szolgáló intézkedésekről. 2. Utasítás a könyv
tá r i állomány higiéniájára, megóvására és megőrzésére vonatkozó
an. 3» A tartományi könyvtár használatának szabályai* 4. A járá
si könyvtár használatának szabályai. 5 * A városi és községi könyv
tár használatának szabályai .

12. Manea. 7. : Din aotlvltatea b ib lio teo li clubului uzinelor me- 
talurgice ^Progresul", Braila. /А braila l "Progresul" Fémkohászati
Üzem klubkönyvtárának munkájáról./ = Calauza Biblioteoarului /Bucuresti/. 
I 954. 4.sz. 42-43.lap.

Eredményes könyvpropaganda és könyvtárjesztés az üzem munká
sai, mérnökei és műszaki személyzete körében.. A cikk le ír ja ,  hogy 
a könyvtár milyen tapasztalatokat szerzett annak az olvasóankét- 
nak a megszervezése kapcsán, amely a fémkohászati, ipar élenjáró 
munkamódszereinek elsajátításáról szóló témával foglalkozott.

13 . ' Schimb ds esperienta organizat de Comitetul Central a l Slndi- 
oatului CFR. /Calls Ferate Romane/. /А román vasúti dolgozók szakszer
vezete Központi Bizottsága á lta l szervezett tapasztalatcsere./ - 
Calauza. Bihliotecarului /Bucuresti/. 1934. l.s z . 35-37*lap.

' A román vasúti dolgozók szakszervezetének könyvtárai 1953. 
november 28.-án Is 19.-én tapasztalatcsere-értekezletet, tartottak.
A oél a legjobb tapasztalatok általánosításával és a meglévő 
hiányosságok felszámolásával kapcsolatos utak feltárása vo lt. Az 
értekezleten előadásokat tartottak a könyvtári munka technikájá
ró l, az állománygyarapításról, a könyvvel való tömegmuokáról és 
az egyes könyvtárak munkájáról. Nagy figyelmet fordítottak a le 
té t i könyvtárak szervezésének és munkájának módszereire, továbbá 
a szakszervezeti könyvtárak dolgozói szakképzettségének emelésére 
és a könyvtárosok, képzésére.

14. Arsureenu. J.: Műn«« ou zlarele el revistele la biblioteca 
Pepitáiéi. /А hírlapokká?, és folyóiratokkal való munka a fővárosi 
könyvtárban./ * Calauza ^ibljoteoarului /Bucuresti/. 1954. 2.ez. 40- 
42.lap.

A hirlapéllomén^ szervezése Bukarest város Központi Városi 
Könyvtárában. A cikk /elsorolja a könyvtár á lta l e lő fize te tt 
■fowtoseibb Мг'ярок és ■'oly Л irat о к elmét, beszél a beérkezett idő
szaki kiadványok nyilvántartásáról és feldolgozásáról, továbbá a 
folydi/at- hi г laps! Irkakról készült tematikai kartotékokról, a 
b ib liográ fia i tájékoztat г munkáról.

14 , УасоЬаа» _. : vítevn ».«pect» nur aulai p»ot/u : i  .Oiotoís^ri 
org jnirv.b 1 ;i regi дпэ: поаг»tra. "Néhány észrevét =>.! я te-tományuukbalt 
’’ e n d e t e t V •'•d’-1ÿvté?"î>e k * » » r таГ.  k a p c a o la t- 'u tn ./ .- la u ,-. B íi  . 1 rvj ?-
aarului , * •.•söresti,'. ;..9.eN l.s z . ü

tartomány művelődésügyi osztály.?, v-ssie-S u с e а V a



tőjének cikke - községi könyvtárosok számára rendezett tan
folyamokról« A cikk szerzője beszél a tanfolyamok szerveze
t i  előkészítéséről, a tanmenet tartalmáról, a szemináriumok 
tematikájáról éa a tanfolyam résztvevőinek ellenőrző munká
járól. Rámutat a tanfolyamok szervezeti és módszertani fo
gyatékosságaira la.

16. Bartók, Vioriea! Despre oursul pentru b lb lloteoaril sateatl 
din reglunea Autonoma Maghiara. /А Magyar Autonom Terület községi 
könyvtárosainak tanfolyamairól./ - Calauza Blblloteoarulul /Bucurestl/* 
1955» 2. az. 15- 16. lap.

1954 októberében éa novemberében Marosvásárhelyen háromhetes 
könyvtárosképző tanfolyamot szerveztek a Művelődésügyi Miniszté
rium Oktatási Osztálya á lta l kidolgozott bővített program alapján. 
Elsőizben vettek fe l  a programmba előadásokat à társadalmi-ponti' 
kai kérdésekről, az agrotechnikáról és irodalomról. Minden egyes 
előadássiklust szeminárium követett. A gyakorlati képzéa éa okta
tás céljából a tanfolyam hallgatói meglátogatták a város könyvtá
rait és résztvettek a könyvtárak tömegmunkájában.

17« Chlrita. M« i Callflcarea cadrelor de blbllotecari din regiunee 
moastra. /Könyvtároaképzés tartományunkban./ - Calauza Blblloteoarulul 
/Buoureatl/, 1954. 4.ez. 27-29.lap.

Eönyvtároaképzés a bukaresti tartományban a tartomány I .080 
Járási és községi könyvtára számára. A öllek az 1954.évben,
Roalor de Vede Járásban szervezett tanfolyamokról, az előadások 
éa a gyakorlati foglalkozások tematikájáról szól. A olkk szerző
je rámutat a program megjavításával kapcsolatos legközelebbi fe l 
adatokra, a tapasztalatcserék szervezésére stb.

1 8 . In ajutorul o a lifio a r ii b ib liotecarilor. /А  könyvtárosi szak
képzettség emelésének elősegítése./ »  Calauza Blblíotecarului /Buoures
ti/ . 1954. Ívsz. 31-34.lap.

A cikk a bukaresti könyvtáros középiskola mellett 1953-1954. 
iskolai évben szervezett lev ele ̂ tagozat г 61, a nappali tagozat 
programjáról szól. Közreadták az “Általános irányvonalak a leve
lező tagozat hallgatói számára" cimü kiadványt, mely magában 
fog la lja  az első és második oktatási óv tanterveit, az ellenőr
ző munkák témáit, a naptárj terveket stb. A cikk végül beszél a 
levelező hallgatók tanóráinak szervezéséről, közli az ellenőrző 
munkák témáit éa hozzávetőleges útmutatást ad a feladatok elvég
zéséhez.
1 9 .  Sa dezvoltam actlvitatea b i b i  fo g  r á f i®  a a biblio.teciior de 

masa. /Bontakoztassuk ki a közzr-ii" elődé a i  könyvtárak b ib liográ fia i mun
káját./ -  Calauza Blblloteoarulul /Bukaresti/. 1954. 2.sz. 1-5.lap.

Vezércikk a közművelődési könyvtárak b ib liográ fia i munkájá
ról azól, mely igen fontos területe a dolgozók azoolaliata szel
lemben való nevelésének. Beszél az országban folyó b ib liográ fia i 
munka általános irányáról, a közművelődési könyvtárak á lta l ké
sz íte tt ajánló bibliográfiák különböző, fa jtá iró l, egyes tartomá
nyi éa Járási könyvtárak jó munkádról* Számos intézkedést java
solnak a közművelődési könyvtárak b ib liográ fia i munkájában mu
tatkozó fogyatékosságok megszüntetésére.

“B ib liograf!ja BlbliotekovedenlJa.Annotirovannűj ukazatel*, 2.Ne.
1955. 73-82.lap.
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Bletonf Jean:

KÖNYVTÁRÉPITÉS ÉS BERENDEZÉS A FRANCIA KÖNYVTÁRAKBAN 1945 ÓTA

Jő néhány éve beszélnek már Franciaországban funkcionális építé
szetről, mégis, ha valaki, mondjjuk 10 év e lő tt, megkérdezett volna 
egy könyvtári szakfelügyelőt, meg tudna-e nevezni olyan könyvtárakat, 
melyek tudomása szerint 'Agy' épültek, hogy valóban megfeleljenek saját 
szükségleteinek és közönségük követelményeinek, egyszóval megfelelje
nek annak a szerepnek, melyre mint könyvtár hivatottak, - az i l le tő  
kétségkívül nagy zavarba jö tt volna. Talán eszébe jutott volna 2-3 
név, de sokkal többet nem hiszem, hogy tudott volna említeni, és 
könnyen kitette volna magát annak, hogy egy ” funkcionalista” építész 
megcáfolja. 4  Ismerjük e l őszintén, hogy 1?14 és 194.5 között - tehát 
30 év alatt - igen kevés nyilvános könyvtár épült, összesen még hu ẑ 
sem; ezek között volt vagy 12 városi könyvtár, de egyetemi könyvtár 
még.négy sem. FelemlíthetJük még a párizsi Nemzeti Könyvtárban a két 
világháború között végzett jelentős munkálatokat*2/

1943 őta részben a körülmények hatása a la tt, részben annak az 
erélyes tevékenységnek következtében, melyet a Közoktatásügyi Minisz
tériumban a Franciaországi Könyvtárak Központi Hivatalának vezetői 
fe jtettek  k i, évről-évre több építkezés Indult meg és e l lehetett vé
gezni sok viszonylag fontos belső átalakítási munkát. , Mindabból, 
ami már elkészült, s abból is , ami folyamatban van, bizonyos á lta lá
nos érvényű és vezető gondolat elemezhető ki. Ezeket szeretném i t t  
röviden elmondani. A  ̂ ^

Charalambos Ath. Sfaellos uj munkája: Le fonctionnalisme dana 
l*arohitecture contemporaine /Paris, 1952./ hosszasan tárgyalja 
ezt a kérdést, de Viipuri város. /Finnország/ könyvtárán kívül, 
melyet a funkcionális építészet mintaképének tekint, más könyv
tárt nem idéz. Mégis Henri Labrouste /I80I - I 875/ francia épi.*» 
tészrç, aki nevezetesen, a Nemzeti Könyvtár központi nyomtatványrak
tárát és a Sainte Geneviève könyvtárt ép ítette, ezen irányzat ki
váló előfutárjáhak tartja . Falóban igen sajnálatramélt6, hogy pél
dáját а XIX.század végén és XX.század elején épített francia könyv
tárak raktárainál nem követték.

2/
Julién Cain ösztönzésére ezt az intézményt teljesen újjáépítették 
és nagy munkálatokat valósítottak meg, csaknem megszakítás nélkül 
1932 óta. L. e tárgyról L* Architecture d*Aujourd*hui 1938.márciusi 
számát és Roux-Spitz Réalisation c. két kötetes müvét*
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Azok a körülmények, amelyeknek nyomása alatt az építkezések meg
indultak, három pontba sorolhatók:

- a háború következtében előállott, rombolások /tudjuk, hogy ezek 
milyen súlyosak és nagyszámuak voltak1/;

- a  tanulók létszámának jelentős növekedése;
- a könyvek raktározására szolgáló hely kimerülése.
A városok és egyetemek abban e mértékben, ahogy az állam támoga

tása b iztosított volt számukra, a következő megoldáshoz folyamodtak:
- uj építkezés2/;
- tágasabb épületekbe való átköltözés;

, - átalakítások magában a könyvtár belsejében.
A Könyvtárak Igazgatóságának 1945-ben való létesítése előtt r i t 

kák voltak a könyvtárak építési és berendezési munkálatai és. bizony 
leginkább az egyes építészek Ízlése és elképzelése szerint készültek. 
Azok pedig általában nem voltak felkészülve az e ffa jta  munkára, de , 
még maguknak a könyvtárosoknak sem voltak világos fogalmaik, hogy ' 
mit is kellene-tenniök* -mivel könyvtáruk szolgálatait és eredményes 
működését meg javíthatták volna. 1.1a minden a nyilvános könyvtárakkal 
kapcsolatos. munka - legalábbis amelyek az Igazgatóság hatáskörébe 
tartoznak - műszaki ellenőrzés mellett történik. Az eredmény az, hogy 
a francia könyvtárakban 1947 óta elvégzett munkák legnagyobb része 
bizonyos előirások3/ szemmeltartásával történt; ezeknek a szabályok
nak összessége szinte alapelemeit képezhetné egy rendszernek. Ezek 
azok az elemek, amelyeket igyekszünk kiemelni, állandóan szem előtt 
tartva a Franciaországban 6-7 év óta megvalósított különböző építke
zéseket.'

29 egyetemi és városi könyvtár teljesen lerombolódott, mintegy 2o 
' ' részben rongálódott meg. E tárgyról szól André Masson cikke a íevue 

des Deux Mondes 195o. jú liusi számában Le Martyre des bibliothèques 
de France /А francia könyvtárak áldozatai/ címmel.

2 /' Az a ix l és marseillei természettudományi kar és az orvosi kar a 
caeni, grenoblel, I l i i é i  orvosi kar; a párizsi jogi kar és a 
Sainte Genevieve könyvtára esetében.

Ez előírásokat fogja tartalmazni a "Rövid utasítás a nyilvános 
könyvtárak szervezésére és működésére" cimü mü 4 .füzete a Könyv
tárak Igazgatóságának kiadásában /kapható: S.E.V.P.E.N. IJ. rue 
du Four, Paris VI./, mely 1956. első félévében fog megjelenni.
Addig is az építészeknek és a könyvtárosoknak kiadott sokszorosí
tásra utalunk, továbbá Architecture Française 1952 év f.-ban meg
jelent /129- 130. szám/ De quelques problèmes posés par la 
construction et l ’ aménagement des bibliothèques /А könyvtárak épí
tése és berendezése közben felmerülő néhány probléma/ cimü' cik
künkre*
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Mikor a benyújtott terveket megvizsgáljuk, legfőbb gondjaink 
egyike, vajon megtaláljuk-e a legközvetlenebb és leggyorsabb össze
köttetést a könyvtár különféle osztályéi között. Amikor olyan épület
ben elhelyezett könyvtárról van szó, mely eredetileg nem könyvtárnak 
épült, nem várhatunk mást az építésztől, mint hogy közfalakat helyez
zen át, ajtókat nyisson, könyv- vagy teherszállitó felvonókat szerel
jen fe l ,  esetleg más szintbe helyezzen födémeket. A legfigyelmesebb 
vizsgálatot azonban az olyan terveknek, rajzoknak, vázlatoknak kell 
szentelni, melyek még beépítetlen területeken való építkezésekre vo
natkoznak.

A tapasztalat e tekintetben megmutatta nekünk, hogy azon könyv
tárak számúra, amelyeknek szolgálatai nem tül sokoldalúak, legmegfe
lelőbb a nagy T-alaku alaprajz, ahol a T egyik szárában van a vasrak
tár. 1/ Amikor a terület - vagy az az épl-< érzeti egység, amelybe a 
könyvtár elhelyezésre kerül - téglalap-alakú és nem enged csak hossz
irányú terjeszkedést, a különféle szolgálatok között a természetes 
kapcsolatok megtalálása sokkal nehezebb. Kis városi könyvtár számára 
négyzet, téglalap, sőt háromszögű terület, is /az angolszász V forma ’' 
viszonylag könnyeb, jó l használható.

De még ilyen esetekben sem szabad sajnálni a fáradságot, hogy 
megvizsgáljuk, hogyan valósítható meg az összeköttetések legjobb és 
leggyorsabb útja, és hogy hogyan biztosíthatjuk azt a már gyakran 
megtárgyalt*/ hármas útrendszert - t . i *  a könyv és a raktár, a közön
ség és a nyilvános olvasótermek, a könyv és a nyilvános olvasótermek 
közötti forgalom útját - hogy ezek az utak ne legyenek túl hpsazuak - 
és ne keresztezzék egymást.helytelen módob. Az összeköttetéseknek egy 

- tipusvázlatát, mely csaknem minden nyilvános - könyvtárnál alkalmazható, 
nemrégen publikálták*/; ezt ajánljuk figyelmébe most az építészeknek 
és könyvtárosoknak.

A szerkezettel és berendezéssel kapcsolatos^ kizárólag technikai 
problémák sokfélék. Megoldásuk, éppúgy, mint a terv elkészítése olyan 
építész feladatkörébe tartozik, aki művészetének igazi mestere. Kitűnt 
azonban, hogy bizonyos pontokra nézve részletes útbaigazításokat, kell 
Oeki adni, nehogy később, az építkezés befejeztével tűnjenek ki a'be
rendezkedés hibái és ennek következtében az Üzembentartás túlzott költ
ségei...;

Ilyen az alaprajza a aixi /Jogi és irodalmi kar/ u;’ egyetemi könyv
tárnak, a marselllei természettudományi kar könyvtárának és a douaii 
városi könyvtárnak.

2/
Különösen a már idézett cikkben, mely az Architecture française 
I 952. decemberi számában jelent meg.

^  Vö. Direction Générais d»Architecture: Batiments d»enseignements 
schémas-types.2. /Építészeti Főigazgatóság. Oktatási épületekt t í 
pusterveké./ - Parle, S.E.V.P.E.N. 195Í. L. a ?4. tervrajzot.,
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B'árml legyen is az óceánon túl több Ízben megfogalmazott véle
mény a kondicionált levegő javára, mi fenntartjuk továbbra is e téren 
nézetünket, hogy e szellőztetés! móddal járó költségek miatt és szá
molva a francia klimôval^v a természetes szellőztetést kell előnyben 
részesíteni nemcsak a közönség-számárra szolgáló-helyiségekben, hanem 
a raktár levegőcseréjénél is . Sőt még ott is , ahol a raktárak szellőz
tetését levegőkondiöionálás utján tervezték meg* 2/, a k ifelé szóló nyi
lasokat úgy helyezték e l,  hogy a raktárak szellőztetése a kondicionáló 
berendezés üzemzavara esetén is biztosítható legyen«

Fűtés tekintetében az uj létesítmények legnagyobb részéhez a me
legvízfűtés rendszerét alkalmazzák továbbra is . Légfűtést alkalmaznak 
Colmarban és Renneeben a könyvraktárakban, Douaiban és Strassburgban 
az olvasóteremben* Végül sugárzó fűtést /födém közötti fűtést/ alkal
maznak a közeljövőben a beauvais-í városi könyvtárban, ugyanezt terve
zik a toursi városi könyvtárban, valamint a straasburgi nemzeti és egye
temi könyvtár raktáraiban. Sajnos tú l korr.i lenne még eldönteni, vajon 
fe l kell-e hagyni - flgyelembevéve az üzemeltetési kiadásokat /üzemi, 
szabályozási költség, szakközeg beállítása/ minden más rendszerrel a 
melegvízfűtésen kívül. Egyébként gyakran kiemelték ennek sok kellemet
len odalát is /levegő kiszárítása,, a fe lfe lü letek  befeketedése, a fű
tőtestek nagy helyigénye ée esetleges folyása/3’ ' «

A könyvtárak világításának kérdését sem hagyták figyelmen kivül 
azok, akik felelősek az uj berendezésekért. Ml hívek maradunk a rak
tárak természetes világításához4/ - azzal a fe l t é t e l le l ,  hogy a vas
állványok között-levő ^utcára1?-korlátozódjék, másrészt a napsugarak 
sohase érjék közvetlenül a belső teret. Még inkább szükséges a termé
szetes világítás a belső és nyilvános szolgálat helyiségeiben. A mes
terséges világítás területén a technika haladása néhány éve olyan nagy 
v o lt , hogy nem merjük elutasítani egyik fajta v ilág ítás i módot sem a 
másik kedvéért, és egyedül a következő két érv lehet mérvadó: az igény
bevevő kényelme és a gazdaságos üzembentartás. Szem előtt kell tartani, 
hogy az előbbi szabja meg az utóbbi korlátáit. Egyelőre úgy hisszük, 
hogy a könyvtárakat izzólámpákkal ke ll megvilágítani, ée a fluoreská-

'  Algírban, ahöl a kiima a legnedyesebb és legmelegebb, elvben elfogad
ták a levegőkondicionálást az a lg ír i Nemzeti Könyvtár számára.

2 /' Nevezetesen a Sainte Geneviève Könyvtár uj raktáraiban, és a douai-i 
városi könyvtár vasraktárában.

3/ A "Bulletia d'information de la Direction des Bibliothèques de France" 
/А.Francia Könyvtárak Igazgatóságának tájékoztatója 1935» októberi azá- 
ma közöl egy előadást a könyvtárakban alkalmazott különböző fűtési 
módszerekről, azok előnyeiről és hátrányairól.

4/ Újabban végzett átalakításoknál, nevezetesen Glermont-Ferrandban éa 
- Strassbourgban, az uj raktárakat a'z épület ablak nélküli részeiben 

kellett elhelyezni. A Sainte-Geneviève Könyvtár készülő tervében, а 
párizsi jogi kar és a toursi városi könyvtár tervei szerint a raktá
rak egy része az alagsorba kerül és nem lesz természetes világítása.
De ezek az esetek valóban csak kényszerhelyzetet jelentenek.
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•16 / csövek csak ott kerüljenek alkalmazásra, ahol folytonos /állan
dó Jellegű/ v ilág ításra  van szükség* Ez az eset egyes átjáró folyosó
kon és a karzatokon, ahol a személyzetnek gyakran kell járkálnia«

Az olvasóteremben ahol elsősorban az elmélyedő munkához alkalmas 
légkör a kívánatos, az építészektől aszta li  v ilág ítás  felszerelését  
várják /1 5 0 -  50 lux/ kiegészítve gyengébb környezetvilágitással /5 0 -  
80 lux/« Ezen a ponton mindenki megegyezik, a vita mégis tovább folyik  
- 'é s  a .küzdelem elég élénk -  az izzólámpa hivei és a fluoreszkáló fény 
hívei között. Meg kell mondani az igazságot, hogy az utóbbi napról-nap- 
ra terjed. A Sainte Geneviève Könyvtár és a párizsi orvosi kar könyvtá
ra után Csen egyetemi könyvtárát ás Douai városi könyvtárát, most pedig 
a Sorbonne könyvtárának nagy olvasótermét is ezzel látják el« A neon is 
megjelent a könyvtárakban2 ''kömyezetvilágitáeként. Ha kellő elővigyáza

tosságga l csökkentik a vibrálást és kápráztató fényt?/, e l kell ismerni, 
bogy a gázzal tö ltött /argon, neon, krypton/ lámpák és csövek v i lá g ítá 
si szempontból fölötte állnak a fémszálas izzólámpáknak.

A felnőttek olvasótermén és természetesen a személyzet munkahelye
in kívül a helyiségek Jó általános megvilágítását -  7 0 - 2 0 0  lux fényerő
ig -  kívánjuk meg mind a katalógusteremben, a kölcsönzőben, mind в gyer
mekek, a k iá llítások és az összejövetel! célokra szolgáló helyisége 'zben.
* '.’- + + + +

Eddig megkíséreltünk tisztázni néhány technikai problémát azok 
közűi, amelyek minden újonnan fe lá l l í t o t t  könyvtár tervezőjénél f e l 
merülnek. Ezeket az utóbbi évek folyamán abban.az értelemben oldották 
meg Franciaországban, ahogy bemutattuk. Most szeretnénk rátérni a k i
vitelezésre és jellemezni az ott adódó kérdéseket.

A francia nyilvános könyvtárakban nyolc év óta igen nagy szám
ban építettek vagy rendeztek be uj raktárakat. több lo . 000 km polc 
hosszúságban4/. Nagyobbrészt alkalmazkodtak az elfogadott és a modern

Ezeket fogádták ë l  a párizsi orvosi kar könyvtárának néhány raktá
rában és a caeni egyetemi könyvtár raktáraiban.

2 /
A L i l l e - i  uj orvosi kari könyvtár kerek olvasótermében és Doual- 
ban a városi könyvtárban.

^  A Bulletin d'information de la  Direction des Bibliothèques- de
France./А Francia Könyvtárak Igazgatóságának tájékoztatója/ 2 .szá
mában /1954.február/ meg jelent egy cikk a vibrálás okairól és 
csökkenésének módozatairól. '

4/
E berendezéseknek te l je s  jegyzékét gyakorlatilag lehetetlen össze
á l l í t a n i*  A legfontosabbak közül idézzük: a párizsi Nemzeti Könyv
tár Metszet- és Térképtárának aj raktárait /nem szólva a Nyomtat
ványtár folyamatban lévő berendezéséről, amely lehetővé teazl
l,4oo.ooo műnek raktározását/, a ve raa ll lea i  második fiókraktárt 
a Sainte-GenevieVe Könyvtár raktárát etb* 9



francia könyvtárakban több mint év óta alkalmazott szabályokhoz; 
rendes magasság / 2  m = 2,25 m~ig/, a fémállványok mozgatható polcokkal, 
az állványzatok egymástól való távolsága o ,7o - 0,80 m, az utcák merő- 
legeeek a raktár hosszanti tengelyére és kerülik a rácsos szerkezetű, 
áttört födémeket« A gondjukra bizott gyűjtemények Jobb megőrzése céljából 
a francia könyvtárosok mindig előnyben részesítették a te ljes  oldalfalú 
polcokat az olyan polcrendszerrel szemben, melyen a polcok csak konzol- 
szerüen helyezkednek e l« A polJtb «rendezők á lta l Jelenleg javasolt mind
három rendszert használják«!/ Mágia, amikor szabadon rendelkezésre á lló 
területen vasraktárt rendeztek be, a legtöbb esetben az u.n« "amerikai" 
rendszert alkalmazták. Amikor a raktár határos a nyilvános olvasóterem
mel, melynek magassága megközelítően egyezik a normál raktári magasság 
kétszeresével, viszont előnyben részesítettük az első1 vagy második meg
oldást /önhordó polcozás 2 emeletes/ azért, hogy lehetővé tegyük - ha 
ennek eljön az Ideje - a nyilvános olvasótermek bővítését«

Megémlitjük még, hogy pár év óta a Francia Könyvtárak Igazgatósá
ga érdeklődik a süríl, tömör raktározás re^d.jzere. iránt/ ugy^ ahogy né
hány svájci és amerikai könyvtár azt legújabban bevezette.*/ A párizsi 
Állami Levéltár is kénytelen ezt a rendszert tanulmányozni, mert igen 
szükreszabott területen k e ll építkeznie« A terveket most tanulmányozzák 
olyan párizsi könyvtárakkal kapcsolatban, melyeknek semmi reményük sines 
a raktár magasbitáuára és növelésére« Mindenesetre a rendszer eddigi a l
kalmazása - legalább is Franciaországban -  jelenleg kevés ahhoz, hogy e 
kérdésnél tovább időzzünk.

Viszont sokat mondhatnánk az uj nyilvános termekről, amelyeken ez 
utóbbi 8 év folyamán nyitottak meg, mind a nagy tudományos könyvtárak
ban, mind a közepes és kis jelentőségű városi könyvtárakban« Be most 
csak arra szorítkozunk, hogy megjelöljük, milyen szempontok vezettek és 
nagy vonásokban elmondjuk, hogy mi az, amit megvalósítottunk.

Minthogy nehéz klfütésük és világításuk miatt ellenzői vagyunk a 
túl magas termeknek, igyekeztünk azok közül néhánynak terjedelmét csök
kenteni«^/ Növelni az ülőhelyek számát az asztalok helyesebb elhelyezé
sével, beállítan i több kézikönyvet /lexikon, szótár/, megjavítani a 
szellőztetést és a termek v ilág ítását, csökkenteni a zajt a padlózat 
puha burkolásával, gyorsítani a könyvkölcsönzési szolgálatot mechanikus 
szá llítás á lta l, növelni a katalógus, b ib liográ fia i és folyóiratolvasó 
termek számát, ez az a néhány intézkedés, amelyet mindenütt, ahol anya
gilag lehetséges vo lt, végrehajtottunk. Egyébként, anélkül, hogy te lje -

f  E három megoldás: e/ ölvén éllvánjza+, tely egyszerű butoraarab,tehát 
tetszőleges helyen á llítható fe l*  jb/ több ausJstes kööjvhordó állványzat 
erősben r falaktól; с/ az ug,. - vezsít • amerikai" ma:;
oldás, amelyben a p illé iek  képezik az épület vázát és tartják a„fö
démeket , a polcokat és a tető t, a falak csak a külső burkolatot ad
ják« További részletekre vonatkozóan utalhatunk P. Remondnak az 
Ossature Métallique c. folyóirat 19М» szeptemberi számában -  413- 
417 oldal - megjelent cikkére«

2 /' Az aaraui közigazgatási könyvtár és a berni egyetemi és városi 
könyvtár, a B.I.T. genfi könyvtára, az I llin o is  állam és a chicagói 
Midwest Library Center /USA/ könyvtárai.

^  Nevezetesen ilyenek a strasbourgi /egyetemi és nemzeti könyvtár/, 
a Clermont-Ferrand-i és a párizsi gyógyszerészeti kar könyvtárai«



sen elutasítanék a termek fémanyagu berendezését, mindig előnyben ré
szesítettük a fa használatát, mindenekelőtt a katalógusszekrények, szé
kek, asztalok és a kézikönyvtári polcok esetében. Szögezzük le azt is , 
hogy a pénzügyminiszter, ille tv e  annak képviselői á lta l gyakorolt nem 
technikai, hanem pénzügyi ellenőrzés a munkák és ingó felszerelések 
költségei fe le tt  sohasem engedték meg a könyvtárosoknak, hogy kissé 
fényűző, az eredetiség némi nyomát mutató bútorokat vegyenek vagy cs i
náltassanak. Mindazonáltal bizonyos enyhítést hoztak ebben a tekintet
ben nagy egyetemi könyvtáraknál, különösen pedig a professzorok részére 
"fenntartott termeknél.

Kétségtelen, hogy a városi "nyilvános könyvtárak területén lenne 
legnehezebb fé .1 sorolni az utolsó hét év alkotásait .Úgyszólván a lig  mait 
e l hónap, hogy a Francia Könyvtárak Igazgatóságának Tá.iékoztat ója 
/Bulletin ^Information de la Direction des Bibliothèques de France/ 
nem jelezte volna hol egy felnőtt-kölcsönző megnyitását, hol egy "gyer- 
meksarokét" vagy gyermekrészlegét, másutt f-ővitették valamelyiket* A 
legkülönbözőbb formákat kísérletezték k i, i l l .  még folynak a próbálko
zások különböző városokban. Ilyen kísérletek pl. az ideiglenes barakk
épületek nagy tereken, mint 1945 óta Doualban és 1955 októbere óta 
Rennesben. Egyrészt látunk községi épületeket, melyekben csak a könyv
tár van elhelyezve, másrészt olyanokat, melyekben a könyvtár mellett 
községi hivatalok is vannak. Ismét másutt csoportosan épült iskolák kö
zelében biztosítanak területet a könyvtárépület számára, mint Reimsben 
és Mulhouseban és nemsokára Toulouseban és Marseilleben, esetleg szo
c iá lis  ás kulturális központokban, mint például Bordeauzban. Uj kísér
le t a városi könyvtárautóbusz, mely e llá tja  a nyilvános könyvtáraktól 
távoleső negyedeket, amint azt nemrég Grenobleban á llíto tták  szolgálat
ba. S mindenütt és minden esetben azonos szabályok szerint járnak el: 
szabadpolc-rendszer, a ki- és bementei ellenőrzése a bejáratnál'elhelye
zett személy á lta l, esetleg asztalok a könyvek és folyóiratoknak a hely
színen való olvasására.

Gyermekkönyvtár 1945-ben mintegy 12 vo lt, ma közel loo francia vá
rosban működik. Az igazat megvallva még nem tudunk olyan gyermekkönyv
tárat felmutatni, melynek épülete sajátosan és kizárólag erre a célra 
épült volna. Amelyben lenne nemcsak olvasó- és köles önzőt erem., hanem 
lennének könyvtári h ivatali helyiségek és egy különféle tevékenységekre 
/pl. meseórákra/ alkalmas terem, s ahol meglennének a kényelmi berende
zések /ruhatár, mosdó mint elengedhetetlen járulékai az ilyen s hasonló 
létesítményeknek. Mindenesetre tervbe van véve egy ilyen könyvtár Dél- 
Franoiaországban. Ha ez egyszer megvalósul, azt hiszem nemcsak a vároa 
gyermekeit vonzza majd, hanem mindazok a francia könyvtárosok is meg
látogatják, akik gyakran álmodtak ilyenfajta könyvtárról. A berendezé
seket, amelyekről beszélni akarunk és amelyeket legtöbbnyire már fenn
á lló  épületekben valósítottak meg, ugyancsak érdemes megemlíteni annak 
bizonyítására, hogy a Könyvtári Főfelügyelőség milyen munkát végzett a 
városi hatóságok mellett 1945 óta, és arra is , hogy Franciaországban 
egyre nagyobb figyelmet fordítanak a gyermek- és ifjúsági intézmények
re. A fényképek a nyomtatott szövegnél jobban megmutathatják, hogy ezek 
a könyvtárak mennyire látogatottak és hogyan vannak felszerelve. A 
gyermekkönyvtár jellemzői: a gyermekek termetéhez i l l ő  bútorok /általá
ban fából/, speciális bútorzat albumok bemutatására, kerek asztalok, a 
kölcsönzőpult nem magasított, " sarok" az egész kicsiknek, a d íszítést
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gyakran ti j i t  J ók, kiállításokat rendeznek és bemutatják a gyermek» 
olvasók á lta l ajándékozott tárgyakat« Dél-Franciaországban különösen, 
de máshol is terraszók és kertek d ísz ítik  az épületet. Az igazat meg
vallva, nehezebb elfogadtatni a városi vezetőséggel egy gyermekkönyv- 
tároe fize tésé t, mint egy ilyen könyvtári épület felszerilésének költ
ségeit, még akkor is ,  ha elég könnyen még lehet velük értetni a gyer
mekkönyvtárak szükségességét*

Noha nem beszéltünk sem azokról a k iá llítá s i tem ekről, fo lyó irat- 
olvasókról és kutató szobákról, melyeket az utóbbi években nyitottak 
meg, sem pedig azokról a belső berendezésekről, amelyekre régebben az 
építészek rendszerint nem is gondoltak, hiszen legfeljebb néhány hiva
ta l i  helyiséget építettek, kénytelenek vagyunk befejezni áttekintésün
ket*

+ + + +

Lehet, hogy több dologban tévedtünk T ás bizonyos tévedések e l
kerülhetetlenek voltak -»azonban három dologgal sohasem szűntek meg 
törődni azok, akik a francia nyilvános könyvtárak sorsát jelenleg in
tézik.

Az első a takarékosság* A személyzettel való takarékoskodást а 
felügyelők számára-kijelölt helyek ügyesebb megválasztásával és a jő 
természetes ée mechanikus összeköttetések megteremtésével igyekeztünk 
elérni* Ugyanakkor dologi vonalon- la a legkevésbé költséges megoldá
sokat igyekeztünk megkeresni, nem is annyira az építkezésnél, mint in
kább az Uzembentartásnál* A tapasztalat egyébként megtanított bennün
ket arra, hogy sokkal könnyebb az első berendezéshez a jelentős hite
lek megszerzése, mint a működéssel kapcsolatos hitelek felemelése*

‘Másrészről gondoltunk a jövőre is , megpróbáltunk nagyvonalakban 
lá tn i, anélkül, hogy monumentalitásra törekedtünk volna és egyszerre 
jelentékeny összegeket kellett volna beruháznunk. A vasraktárakat agy 
szerkesztettük, hogy szükség esetén egy-két emelettel magasabbra le 
hessen őket építeni. /Már említettük, hogy a nyilvános olvasótermeket 
úgy lehet megnagyobbítani, hogy a kétemeletes raktárak terét csatol
ják hozzájuk./...

Harmadik tényezőként a minőségről és a kényelemről való gondos
kodás vezetett bennünket a bútorzat kiválasztásánál és néhány anyagi 
természetű berendezésnél. Ide tartoznak: asztali világítás az olvasó
teremben, a raktárak enyhe fűtése, te ljes  oldalfalú fémpolcok b eá llí
tása a raktárakba, felvonókészttlékek felszerelése, speciális jellegű 
termek kifejlesztése /katalógusok, bibliográfiák, folyóiratok,, gyer
mekek részére/, hivatali helyiségek biztosítása a személyzet részére, 
a könyvtarak nagy részében tölgyfából való bútorok, a padlózat kényel
mesebb beborltása; mindezek valóban bizonyítékai gondoskodásunknak,

kétségtelen, hogy a Francia könyvtárak Igazgatáságának program
jának mindezideig csak kis része valósult meg. Fontos egyetemi könyv
tárak, mint a Sorbonne, a párizsi jog i kar, stb. könyvtárai naponta 
kerülnek abba a helyzetbe, hogy az egyetemi hallgatók egy részét nem 
tudják befogadni olvasótermeikbe* közülük néhánynak /párizsi jogi. kar.
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Grenoble, Rennes, Strasbourg/ tervét mér elfogadták és remélhetjük, 
bogy két éven belül a tervek megvalósulnak vagy a munkálatok már elő
rehaladott állapotban lesznek. Ami a városi könyvtárakat i l l e t i  - ame
lyek csak kiadásaik 35 $-a erejéig kaphatnak szubvenciót - , a nagy be
ruházások ezeknél, igen ritkák* Az uj Létesítmények helyett /ezek lehe
tősége fennáll, ha jelentős háborús kártérítési összeg á l l  rendelkezés
re/ a városok általában jobban szeretik valamely terjedelmesebb épület 
átalakítását. De kell-e mondanunk, ez a megoldás ritkán kielégítő*

Belátjuk, hogy a francia könyvtárakban nyolc év alatt végrehajtott 
építkezési és berendezési munkák nem mindig voltak példamutatóak* Még
is ügy gondoljuk, hogy az e munkálatokra ford ított 2 és fé l  m illiárd 
franc te ljes  egészében okosan került felhasználásra és annak ellenére, 
hogy maradtak még tennivalók, pozitív eredményeket értünk e l. Ezekről 
szólt rövid áttekintésünk.

= Nachrichten /der/ Vereinigung Schweiz. Bibliothekare. 1955«
5.SZ. 137-147.lap.
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