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КореJkiaa, A» A.:

BIBLIOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT SZAKEMBEREK 3KÁMÁRA 
/А kujbttsevi kerületi Könyvtár munkájának tapasztalatai alapján«/

A könyvtári Biankában jelentős helyet fogla l e l az a bibliográ
f ia i  tájékoztató szolgálat, amelyet a népgazdaság áa a kultúra ktt- 

• lönbözß területén dolgozó szakemberek számára nyújtunk« Ez a munka 
a könyvtár falain belül és azokon kívül egyaránt folyik«

Néhány évvel ezelőtt könyvtárunk csak egyénileg tájékoztatta 
a szakemberek szűk kövét az uj irodalomról« Később, miután megis
merkedtünk a szverdlovszki Területi Könyvtár tájékoztató munkájá
nak tapasztalataival, megkezdtük a hivatalok, üzemek és oktatási in
tézmények rendszeres tájékoztatását«

Jelenleg a könyvtár több mint 600 intézményt és egyéni olvadót 
lát e l tájékoztatással« Közöttük 46 üzem és gyár, 15,5 középiskola 
és felsőoktatási intézmény, 1;> építészeti tröszt és vá lla la t, több 
mint 250 gép- és traktóráilamáe, kolhoz és szövhöz, 25 kórház és 
klinika, 50 könyvtár, 40 újságszerkesztőség és kb, 100 önálló szak
ember van.

\
Az iráeos tájékoztatást téihák szerint összeállított irodalom

jegyzékek és tájékoztató közlemények formájában küldjük szét. Az uj 
könyvek tematikus jegyzékeit a elmek mennyiségétől függően a könyv
tár Írógéppel, sokszorosítógéppel vagy nyomdai eljárással készíti 
e l  éa évenként kb* háronszor-négyszer küldi szét olvasóinak* ▲ tá
jékoztató közlemények gépelt b ib liográ fia i jegyzékek, melyeket egy
séges borítólappal látnak e l,  ennek versoján a könyvtár tájékoztat
ja az olvasókat a b ib liográ fia i segédeszköz helyes felhasználásáról. 
Ezek a jegyzékek 20-400 uj könyv éa cikk elmét tartalmazzák.«

M é r n ö k ö k  éf t  m ű s z a k i  d o l g o z ó k  szá
mára 15 témáról állítunk össze Írásos tájékoztatást szakok szerinti 
о ворог tóéit ás ben. Ezek közül a legfontosabbak}. "Gépek és szerszámok*, 
"yizépitéHzet’1, "Beton és betonmunkák", "A gépgyártás technológiája?, 
?Építőanyagok?, "Elektrotechnika", "lakásépítés".

A tájékoztató közlemények klboósájtáaa sokszor kapcsolatos va
lamilyen terü leti vagy városi értekezlettel, konferenciával* A múlt 
év októberében rendezték meg pl* a város gépgyártóinak tudományos 
ée műszaki konferenciáját. Ekkor a könyvtár a Szovjetunió Gépipari 
Tudományos- és Műszaki Társulatának kujbüaevi terü leti fiók jával 

- együttműködve elkészítette és kiadta a "Technológiai folyásiatok.



aut ornaiizálésa" tárgykörre vonatkozó uj irodaiam jegyzékét. A példá
nyokat szétosztották a konfereucia résztvevői között. A jegyzékbe a 
köjryveken к Ívül felvették azokat a fontosabb «sikkeket is , melyek fo
lyóiratokban, gyUjteményea kötetekben és tudományos intézetek "közle
ményeidben jelentek meg. A elmek ez alábbi fejezetekre tagolódtak;
A forgácsolással történő megmunkálás automatizálása. Az öntödei munka 
automatizálása és gépesítése, A kovácsoló- és préselő berendezés auto
matizálása és gépesítése, A hegesztőmunka automatizálása és gépesítése 
Hőkezelési és kémiai eljárások automatizálása és gépesítése, sth*>'

Az építőipari vállalatokat a következő témákról tájékoztatják; 
"Épületanyagok és épületelemek", ^lakásépítés", "Betonmunkák. Vasbe
ton". "Betonszerkezetek vasbetéteinek készítése", "V ízépítés", "A 
földmunkák gépesítése", "Az építőipar gazdaságtana"•• Közleményeinket 
megküldjük a "Kujbüaevgidrosztroj" - Kujbusev és NovokujbUsevszk vá
rosok legjelentősebb építőipari trösztje- ióob építészeti részlegeinek 
valamint a sztravopol*l, zsigulevszki és novokujbüsevszkl járási újsá
gok szerkesztőségeinek. A *KaIbüaevgidroaztro;'“* vállalatnál tájékozta
tást kapnak a betonmunkák részlegeinek, a hidrotechnikai részlegeknek, 
a vaabetét hegesztő és hidromechnikai részlegeknek vezetőségei, a fő
igazgatóság egyes osztályai, a műszaki kabinet éa a műszaki szakkönyv
tár, valamint a G ídroeztroitel} c. lap szerkesztősége. A könyvtár arra 
törekszik, hogy a "Kujbüsevgidros2troj"&cak küldött b ib liográ fia i tá
jékoztatás tematikája lépést tartson az épitőmunka menetével, sőt időn 
ként meg le  előzze azt. Ennek érdekében p l. a betonépitészetre vonatко 
zó tájékoztató irodalomjegyzéket már jóval azelőtt összeállítottuk és 
szétküldtük, mint ahogy a kajbüsevi vizierőmü építkezéseinél nagyobb- 
arányu betonozási munkálatokra került sor.

Rendszeresen küldünk negyedévi jegyzékeket a ruhaipari, cipőipa
r i ,  édesipari üzemeknek, kenyérgyáraknak, gahonaraktáraknak, eth. 
azokról a könyvekről, amelyek e gyártási eljárásokkal és az sgyee 
Iparágak ú jító iva l foglalkoznak és könyvtárközi kölcsönzés utján meg
rendelhetők vagy az olvasótermekben megtalálhat ók«

Annak érdekében, hegy a könyvtárba beérkező uj műszaki irodalom
ró l minél szélesebb körben tudomást szerezzenek, пэтзаак a gyárakat 
éa üzemeket tájékoztatjuk róluk, hanem a főiskmlák tanszékeit, üzemi 
újságok szerkesztőségeit, a műszaki és szakszervezeti könyvtárakat 
is ,

A gyári, üzemi, kerületi és terü leti újságok szerkesztőségei 
anyagunkat a Könyvespolc rovatban használják fe le Az év folyamán 
különféle újságokba! 3й alkalommal jelent meg az aj könyvek jegyzé
ke. Ezenkívül kb. harminc rádióísmertetést tartottak főként olÿaa 
könyvekről, melyek a terü leti kiadónál jelentek meg*

Szükséges megemlíteni, hogy % mérnökök és műszaki dolgozók 
b ib liográ fia i tájékoztatással való ellátásában hiányosságok í *  лт- 
t at koznak. Az uj kpn’/vek jegyzékeit a könyvtár ritkán küldi szét, 
legjobb esetben is negyedévenként csak egyszer. Egyes Intézmények 
éa vállalatok, melyeknek tájékoztató kSzieményeínket megküldjük, 
nem közük velünk észrevételeiket. Nincsenek megfelelő kapcsolataink 
a szakemberekkel sem, pedig ők jelentős szerepet játszhatnának a
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bib liográ fia i tájékoztató munkábaa. Nem vonjuk be olvasóinkat ta
nácsadói minőségben a jegyzékekben szereplő irodalom kiválogatásába 
és csoportosításába, az ezekkel kapcsolatos kérdések megoldásába* A 
Területi Könyvtár és a város nagy műszaki könyvtárai között a bib
liog rá fia i tájékoztató munka nincs összehangolva* Nincs k ielégítő kap
csolatunk a tudományos és műszaki társaságok terü leti fiók ja iva l sem*

B ibliográfiai segédeszközeink felhasználóinak legnagyobb csoport
ját a mérnökök és műszaki dolgozók alkotják. A szakemberek másik cso
portja, melynek a könyvtár az uj könyvek jegyzékeit megküldi, az 
e g é s z s é g ü g y i  d o l g o z ó k .  Öt évvel ezelőtt kezdtük 
meg egyes egészségügyi szakemberek tájékoztatását, később azonban át
tértünk az egészségügyi dolgozók csoportos kiszolgálására* Az uj or
vosi irodalom Jegyzékeit 13 tárgykörről á llítju k  össze és 43 címre 
küldjük szét* A könyvtár a következő nagyobb orvosi intézményeket tá
jékoztatja: a klinikai kórházat, a Központi Pirogov Kórházat, az Or
vostudományi Főiskola tanszékeit, klinikákat és rendelőintézeteket, 
kórházakat és körzeti kórházakat*

Aí elmúlt két esztendőben a könyvtár több mint 2oo példányban 
küldött szét Jegyzékeket az orvosi intézmények számára* Ezekben a 
jegyzékekben fcb. 430 uj orvostudományi könyvre hivta fe l  a figyelmet.
A b ib liográ fia i tájékoztató megjelenésének gyakorisága azonban egyál
talán nem k ie lég ítő , évenként mindössze kétszer-háromezor küldjük 
szét.

Az orvosok b ib liográ fia i kiszolgálásának megjavítása érdekében 
könyvtárunk az Egészségügyi Oktatás Területi Házával közösen kiadta 
az év folyamán beszerzett orvostudományi könyvek tájékoztató jegyzé
két. Tervezzük továbbá ugyanilyen jellegű negyedévenként megjelenő 
bibliográfiák kiadását, olyan példányszámmal, amely nemcsak a városi 
orvosok, hanem az egész terület egészségügyi dolgozóinak igényeit ki
e lé g ít i.

' A szovjet értelmiség nagy része p e d a g ó g u s o k b ó l  
á ll*  Csak magában Kujbüsevben 4ooo pedagógus él* B ibliográfiai tá jé 
koztatással való ellátásukat könyvtárunk 1954-ben kezdte meg* Ekkor 
adta ki a könyvtár az első b ib liográfiát Uj irodalom a középiskolai 
tanárok számára címmel, kb. looo példányban.-A;Jegyzéket a tanári-• 
konferencia résztvevői között osztották szét. Éveken keresztül a Ta
nárok Városi Továbbképző Intézete a Területi könyvtárral közösen két 
másik tájékoztató jegyzéket is kiadott. Sajnos az Intézet a Jegyzéke
ket nem rendszeresen készíti. Komoly hiányoseágák mutatkoznak az iro 
dalom kiválasztásában is . A jegyzékekben csak az egyes tantárgyak se
gédkönyveire hívják fe l  a figyelmet* Nem tartalmazzák azonban olyan 
fontos kérdések irodalmát, mint pl* az iskolák, igazgatása, az iskolán 
és a tanítási órákon kívüli munka, az iskola és a család^ az iskola 
és a komszomolszorvezet kapcsolata, a politechnikai oktatás sajátos
ságai •

A t a n á c s -  é s  a p á r t a k t i v é t  az SEKP 
városi és járási pártbizottságainak, valamint a pártiskolának könyv
tárai szolgálják ki* Ez e körülmény azonban nem menti f e l  a Területi 
Könyvtárat az a ló l a kötelezettség a ló l, hogy tájékoztassa az uj író-
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dalomról a párt és a tanács veze ,5 funkcionáriusai t , a propagandis
tákat és előadókat, valamint a ?biskolai tanárokat. Éppen ezért össze
áll i t  luk azoknak a könyvtárba beérkező könyveknek jegyzékét is ,  melyek 
az SZKP történetére, a Szovjetunió történetén», a f i lo z ó fia ,  a p o lit i
kai gazdaságtan, az állam- és jogtudomány kérdéseire vonatkoznak-**,A 
Jegyzékeket megküldjük a főiskolák tanszékeinek, a városi pártbizott
ság és a pártiskola könyvtárainak, az SZKP terü leti és városi b izott
ságainak.

Nines kiépítve azonban a te rü le ti, városi ée Járási pártbizottsá
gok mellett működő előadói csoportok tájékoztatása, holott ezeknek a 
csoportoknak nagy szükségük volna erre. Nem szentelnek kellő fig y e l
met a MunkásküldötteE Szovjetjei Végrehajtó Bizottságai terü leti és 
városi osztályainak tájékoztatására sem. Szék számára össze lehetett 
volna á llítan i a helyi tanácsok munkájának kérdéseire, valamint a so- 
ronlevő ülésszak napirendjén szereplő kérdésekre vonatkozó uj irodalom 
jegyzékeit.

Áz 1955«év folyamán háromszorosára emelkedett /elérte a kétszás- 
harminchetet/ azoknak a hivataloknak, vállalatoknak és kolhozoknak a 
ezárna, melyek a m e z ő g a z d a s á g i  i r o d a l o m r a  vo
natkozó tájékoztatóinkat megkapták. Azt a feladatot tűztük magunk e lé , 
hogy b ib liográ fia i tájékoztatást küldünk 111 gép- ég traktűrállomás 
igazgatójának éa főagronómusának, l lo  szovhoz-igazgatónak és 9» az 
Össz-szövetségi Mezőgazdasági kiállításon résztvevő kolhozelnöknek, 
valamint azoknak a koinozelnökökaek, akiket a 3°.ooo-ből területűn»:- 
re küldtek /az SZKP Központi Bizottságának határozatai értelmében kép
ze tt, főiskolát végzett vezetőket kell küldeni a kolhozokba, ford./.

A tájékoztatást 25 tárgykörre szerveztük megs Az élenjáró kolho
zok tapasztalatai, A kolhoztermeléá gazdaságtana és szervezete, Vető
magtermesztés és kiválasztás, A búza agrotechnikája, A mezőgazdasági 
művelési ágak kártevői és betegségei, Sertéstenyésztés, Baromfitenyész
tés, Traktorok ée kombájnok javítása, A szovhoztemelés gazdaságtana 
és szervezete, stb.

Az "TJj könyvök a mezőgazdaság dolgozói számára" c. sorozat tá jé
koztató jegyzékei sokszorosítógépnél készülnek. Minden jegyzék 40-60 
olyan könyv címét tartalmazza, melyet a területi könyvtár újonnan 
szerzett be. Az elmúlt évben ezekből a jegyzékekből 22 számot küldtünk 
szét /lloo példányban/.

A vetőmagkiválasztásra és termesztésre vonatkozóan beérkezett uj 
könyvekről rsadszereden tájékoztatjuk a K inel*-i válogató telepet, a 
kertészeti ée gyümölcetemésztési irodalomról a kujbüaevi gyümölcs- 
és bogyótermesztő állomást. Meghatározott témákról tájékoztatjuk a 
kujbüaevi erdőtalajjavító kutatóéliomást ás a mérnöki ta la jja v ító  
főiskola egyes tanszékeit. A traktorok javítására vonatkozó irodalom 
tájékoztató jegyzékeit elküldtük a gép- és traktorállamások vezetői, 
és főmérnökei számára rendezett terü leti értekezlet résztvevőinek.:

Nem kérdéses az, milyen legyen azoknak a jegyzékeknek a tarta l
ma, melyeket specializált kolhozoknak éa üzemeknek, pl. jnhtenyésztŐ 
kolhozoknak vagy keltetőgéppel rendelkező baromfitelepeknek küldünk.'

•V
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Ezekhez az i l le tő  gazdaság fonto- abb termelési ágálnak irodalmát 
kell tájékoztató f parajába a elju ttatn i. Felmerül azonban a kérdés,, ho
gyan szervezzük meg helyesen a gép- é* traktorállomások és a többtér
mé léa l ággal rendelkező kolhozok b ib liográ fia i szolgálatát, vajon á l
talános irodalomjegyzékeket állítsunk össze szamukra* vagy tematikusát. 
Az ország különböző könyvtárai más és más módon oldják meg ezt 6 kér
dést. A minszki Területi Könyvtár kéthavonként általános értesítőt bo- 
csájt k i, mely a mezőgazdasággal foglalkozó uj könyveket és fo lyó ira t
cikkeket tartalmazza. A Jakut Köztársasági Könyvtár szintén általános 
jellegű értesítőket ed k i, de osak negyedévenként. Másképpen ’'jár e l а 
Moszkvai Területi Könyvtár. Ez évenként jelentet meg tájékoztató közle
ményeket különböző, témákról. Egyik ilyen kiadványa pl. a mezőgazdaság 
gépesítésének és villamosításának irodalmát t&ell fe l  és 4.5® könyvet 
tartalmaz. Aligha mondható célszerűnek ilyen nagymennyiségű irodalom,-.^ 
felhalmozása éa közzétételének hosszabb időre való elhalasztása.. Véle
ményünk szerint a helyes megoldás az, ha ля ilyen jellegű tájékoztató 
közlemények könyveket és folyóiratcikkeket egyaránt tartalmaznak., Az 
anyagot negyedévenként kell kiadni, az alábbi nagyobb témakörök sze
rint csoportosítva: A kolhoz és szovhoz termelés gazdaságtana, A mező
gazdasági termelés.gépesítése ée villamosítása, Földművelés, Á lla tte 
nyésztés.

1955-ben megkezdtük a városi és járási könyvtárak támogatásával 
azu j  h e l y i s m e r e t i  i r o d a l o m  tájékoztató jegy
zékeinek kiadását. Korábban a helyismereti kutatással kapcsolatos tá
jékoztatás nálunk nem volt megszervezve. Az első ilyen tájékoztató 
jegyzékéül könyvek a kujbüeevl területről ás annak kiváló egyéniségei
rő l címmel-jelent meg és kb. loo könyvet tartalmazott. A fe lsoro lt 
könyvek a terü leti párt- és kcmszomol-szervezetek munkájának tapasz
ta la ta iva l, az ipar, a mezőgazdaság ós a közlekedés i l l .  teherszállí
tás terü leti élmunkáesipak tapasztalataival, a kujbüsevl vizlerőmü 
építésével, valamint a terület történetével foglalkoznak. A jegyzék 
ezenkívül kujbüsevi Írók alkotásait ée b ib liográ fia i segédkönyveket 
tartalmaz.

A helyismereti irodalom általános jellegű  tájékoztató füzetei
nek kiadásával egyidőben a könyvtár egyes helyismereti kérdésekkel 
foglalkozó közlemények összeállítását is megkezdte: megjelent A 
kujbüsevi terület klímája és vízrajza, A kujbüsevi.terület történem .. 
tóbői, stb. Ezek a kérdввез tárggyal foglalkozó könyvökre ée legfon
tosabb folyóiratcikkekre hívják f e l  a figyelmet. A közleményeket e l
sősorban a helyismereti múzeumoknak, a pedagógiai.és a mérnöki-talaj
javító  főiskolának, a terü leti pártiskolának éa máa szervezeteknek 
küldjük meg.

A Területi Könyvtár b ib liográ fia i osztálya nemcsak az üzemeket, 
intézményeket és tanintézeteket tájékoztatja az uj irodalomról,»ke
nem a könyvtár egyes olvasóit is . Utóbbi szolgálatunkat különböző 
tárgykörökre vonatkozóan kb. százan veszik igénybe, elsősorban fi* 
Össz-ezövetségi Mezőgazdasági K iá llítás  résztvevői, a mérnófci-t-£l«j- 
javító  főiskola fontosabb mezőgazdasági tanszékeinek éa az ipari fő 
iskola néhány tanszékének vezetői, mérnökök és műszaki, valamint 
egészségügyi dolgozók. Az újítókat, esezerüaitőket és feltalálódat



azonban sajnos egyáltalán nem tájékoztatjak.
Nagy hiányossága munkánknak és hatékonyságát is csökkenti ,j hogy 

a b ib liográ fia i tájékoztató anyagot csak ritkán, túl nagy időközök
ben adjuk ki. Megtörténik, hogy az olvasók évenként csak egyezer-két
ezer kapják meg a tájékoztató jegyzékeket. A folyóiratcikkek fe ld o l
gozása, különösen az egyéni olvasók számára készülő tájékoztató jegy
zékekben szintén nem k ie lég ítő . Hiba az is , hogy nem gyűjtjük össze a 
tájékoztató szolgálat munkájára vonatkozó bírálatokat, észrevételeket

A szolgálatot igénybevevő vidéki, azaz a városon kivül lakó o l
vasókkal 111. intézményekkel kapcsolatos munkát a b ib liográfia i osz
tály végzi. Az egyéni olvasóknak az uj könyvekről történő tájékozta
tását azonban a könyvtáron belül már az olvasóterem és a kölcsönző 
osztály dolgozói megkezdik. Az olvasó törzslapjának kitöltésekor f e l 
jegyzik, milyen téma érdekli az i l le tő t .  A tanároknál fe ljegyzik  a 
tantárgyat, melyet tanítanak,az orvosoknál vagy mérnököknél a szakot, 
mellyel foglalkoznak. Az önképzéssel foglalkozó olvasók személyi lap
jára azt a témát Írják fe l ,  melyet tanulmányoz. Ugyanúgy mint a bib
liog rá fia i osztályon, i t t  le témakartotékot készítenek az adott tá jé
koztatásokról. Ebben osztólapokon tüntetik f e l  a kért tájékoztatás 
tárgykörét, valamint a tájékoztatást kérő olvasó nevét, elmét vagy az 
olvasójegye számit. Az osztólap mögé kerülnek azok a kartonok, melyek 
az olvasó á lta l megadott tárgykörre vonatkozó könyvek elmét tartalmaz 
zák. Ezeken feltüntetik a hónapot és napot, melyen a kért tájékozta
tást az olvasónak megküldték i l l .  szóban megadták.

A tájékoztatás számára szükséges anyagot leghelyesebb a gyara
pítási osztályon kiválasztani az uj könyvek beérkezésekor. A könyv 
közvetlen megtekintése u.i.lehetővé teszi tárgyának pontosabb megha
tározását* Ahol van témakatalógus, a könyvtáros vagy bibliográfus en
nek alapJán.választhatja ki a megfelelő könyveket, azok elmét külön 
katalógus kartonra fe lje g y z i, utésg rá írja  annak az olvasónak nevét, 
akit az i l le tő  könyv érdekel. Az Így elkészített kartonokat az olva
sók személyi lapjai között helyezik e l. Az intézmények számára készü
lő tájékoztató jegyzékek összeállításakor az összegyűjtött irodalom 
teljességét a szakkatalógus igénybevételével ellenőrzik.

Miután az olvasó a kartonján feltüntetett könyvet tájékoztatá
sunk segítségével megkapta, a kartont a személyi lapok közül kiemelik 
és áthelyezik a tájékoztatások témakartotékjába. A hónap vagy az év 
végén megállapítható, hány könyvről adtak tájékoztatást és milyen 
eredménnyel. Az olvasót, ha hosszabb ideig nem jön be a könyvtárba, 
a számára kiválasztott uj könyvekről postán vagy telefonon kell ér
tesíten i, Könyvtárunkban az olvasók havpnta legalább egy-két esetben 
kapnak ilyen tájékoztatást.

Hogy az olvasókat megismertessük az uj könyvekkel, felhasznál
juk a könyvtári tájékoztatás egyéb eszközeit is . Közülük leghatéko
nyabb a könyvismertető előadás, melyet vasárnaponként tartunk a 
könyvtár termeiben megjelent olvasók számára. Az elmúlt esztendőben 
egyedül a szakemberek olvasótermében 48 könyvismertető előadást tar
tottunk /kb. 2000 ember hallgatóval/. A könyvismertetések számára 
12-20 könyvet szoktunk kiválasztani. Először rövid jellemzést adunk 
minden könyvről, rámutatunk témájának jelentőségére, elmondjuk a
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a szerzőjére vonatkozó adatokat,, összehasonlítjuk a mUvet mas» hason
ló témával foglalkozó könyvekkel, végül felhívjuk a figyelmet a benne 
előforduló helyismereti anyagra. Az ismertetés után az olvasók á lta l 
kért könyveket azonnal kikölcsönözzük.

Havonta kétszer szabadpolcrendszerü könyvkiállitást rendeznék az 
olvasóterem dolgozói. Erre a célra külön szoba á l l  rendelkezésükre. 
Egyébként a könyveket három üvegezett tárlóban á llít já k  k i, külön а 
mérnökök és műszaki dolgozók, külön az orvosok és külön a pedagógusok 
számára. Egy-egy tárlóban legalább 50 könyv hyer elhelyezést. A könyv
tár megszervezte a b ib liográfia i segédkönyvek k iá llítását is , ennek 
anyagát havonta fe lfr is s ít ik .

A b ib liográfia i tájékoztató munkában széles körben felhasználjuk 
a nyomtatott annotált katalógus kartonokat is . Ezeket az "újdonságok 
táblájá"-n helyezzük e l és kétszer havonta oaeréljük. A szakképzett 
olvasók, számára speciális kérdésekre vonatkozó annotált kartonokból 
készítünk összeállítást, külön a mérnököknek, külön az orvosoknak és 
külön a pedagógusoknak. Ezeket a kartonokat negyedévenként cseréljük 
fe l  újakkal.

A könyvtár bejáratánál jó l látható helyen ajánló plakátokat 
függesztünk ki 0, helyismereti irodalomról.

Bár az olvasók b ib liográfia i tájékoztatásával több-kevesebb 
mértékben a könyvtár úgyszólván valamennyi osztályának dolgozója fog
lalkozik, mégis annak megvizsgálására, hogy tájékoztató jegyzékeinket 
a különböző hivatalok és üzemek milyen mértékben használják fe l  mun
kájuk során, senki nem fordit megfelelő gondot.

Igát, hogy olvasóink leveleiből értesültünk arról, hogy pl. a 
terü leti tüdőbeteg rendelőintézetben felhasználják tájékoztató iroda
lomjegyzékeinket a termelési értekezleteken, a ruhaipari dolgozók 
klubjának könyvtárosai pedig látható helyen kifüggesztik a jegyzéke
ket, megismertetik azok tartalmát a munkavezetőkkel, technikusokkal 
és más ruhaipari dolgozókkal. Az ilyen levél azonban kevés.

Ezért szükségessé vált megkezdeni tájékoztatásunk hatékonyságá
nak ellenőrzését. Ennek érdekében kérdőíveket küldtünk szét ás elha
tároztuk, hogy erről a kérdésről ankétet fogunk rendezni.

Jelentős mértékben fokozni kívánjuk a b ib liográ fia i tájékoztató 
szolgálat jelentőségét a könyvtári munka rendszerében. A feladat 
végrehajtása érdekében szoros kapcsolatot kell kiépítenünk a város 
üzemeivel, tudományos kutató in tézeteivel, a tudományos és műszaki 
társaságok terü leti fiók ja iva l. Rendszeres segítséget kell nyújta
nunk a mezőgazdasági dolgozóknak. A tájékoztató munkának a Területi 
Könyvtár olvasótermeiben és kölcsönzési osztályán, valamint a város 
kerületi könyvtáraiban történő megszervezésében le  a b ib liográ fia i 
osztályt i l l e t i  meg a vezető szerep.

•

= Szovetazkaja B ib liogra f!Ja, 1?56. 42.sz. 67-72.1*


