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A  LEM TNÓRÁD! ÁLLAMI IBUFSSKáJA
KÖb : ;. ÁROSKÉPZŐ FŐISKOLA

A leningrádi Állami Krpmazkaja Könyvtár©eképző Főiskola* a Szovjet- 
unió három könyvtároaképző főiskolájának: egyike , 1958 decemberében ünne- 
pelte fennállásának 45 éves évforduléjáta

Áz Intézet 19 18-től 1941-ig - ekkor kapta mai nevét - a következő 
négy fakultásból állt? politikai nevelés (propagandisták képzése), könyv
tártudomány, muzeológia és tájnéprajz, nevelés (oktatók kiképzése a fel • 
nőttek iskolái számára)* 1941-től 19 5 5-ig három fakultásból állt könyvtár** 
tudomány, bibliográfia, ifjúsági- és gyermekkönyvtárak0 Jelenleg már csak 
két fakultásból áll? a könyvt ártudomány i (©2 végzi © könyvtárosok éss bib
liográfusok kiképzését a közmüve löd éáSL könyvtárak, gyermekkönyvtárak ám 
iskolai könyvtárak számára) s a kulturálté és nevelő munka fakultásából*
Az Intézet ezenkívül esti és levelező tanfolyamokat ia szervez a már ál
lásban lévő könyvtárosok továbbképzésére*

A könyvtári tevékenységnek az ország egész területére való kiterjesz
tése az Intézet azolgáltatás^^hak,különösen az esti éa levelező t*&?ely&- 
foknak állandó fejlesztését te*zi szükségessé0 194Ü és 1958 teözStt a ren
des tanfolyamokra beiratkozott hallgatók száma csaknem megkétszereződött, 
az esti és a levelező tahfo yamokra beiratkozottaké pedig négyszeresére 
emelkedett. Az 19 5 8/I959~*s tanévre 3564 hallgató iratkozott bej XO7O a 
két fakultásra (ebből  90 a könyvtártudományi szakra), 285 az esti ém  2209 

a levelező tanfolyamra. Csak 1958-ban az Intézet összesen 600 könyvtárost 
f°g kibocsájtaniö

40 év alatt az Intézet több mint 9000 szakembert képzett ki, közülük 
köz ©1 4000-et az elmúlt 10 év folyamán. Valamennyi, az Intézetbe! végzett 
szakember szakterületen, a Szovjetunió különböző tipueu könyvtáraiban nyék 
^^almazésto



Az Intézet ©1 y k  látva mindazzal a felszereléssel , amelyre oktató és 
tudományom tevékenysége gyakorlásához szüksége van^ Épületei tantermeket, 
előadó- és gyakorlati munka bemutatására szolgáló termeket, közel 200 ezer 
kötetes könyvtárat és több mint 500 személyes diákotthont foglalnak maguk** 
bán. (1958-ban uj diákotthon építését kezdték *»: $ ez az épület 750 bentla
kó hallgató befogadására lesz alkalmas,,) A ha-:., l g ő k  több mint 8 ' $£-;* ösz
töndíjat élvez* A levelező tanfolyam hallgatói egy hónapi tanulmányi sza
badságot kaphatnak, vizsgák alkalmából pedig útiköltség megtérítésben r é 
szesülne k Q

Az Intézet nagy gyakorlatra tett szert nz aktató éa nevelőmunka terű- 
leteli. Oktató személyzet® - több évtizedei szolgálati idővel rendelkezi 
professzorok mellett - -áss Intézetben végzett fiatal könyvtárokokból áll*

Jelenleg az Intézetnek 10 tanszéke van^szeks marxizmu®«*l.eninizmus, 
történelem, irodalom, könyvtártudomány, bibliográfia, pedagógia, gyermek-

sirodalom és gyermekkönyvtárak„ kulturális és nevelő munka, élő nyelvek, 
testnevelés* Mint látjuk, az Inifeézet a jövendő könyvtárosok, bibliográfusok 
és kulturcsoport~vezetők számára biztosítja azt a humanista képzettséget, 
amelyre szükségük van ahhoz, hogy a különféle kiadványok értékét tudományos 
színvonalon le tudják mérni és a legjobb müveket az olvasóknak ajánlani t;vi 
ják. Hogy a hallgatok a technika és a mezőgazdaság kérdéseivel tm megismer
kedjenek, előadássorozatokat szerveznek számukra a szocialista ipar és mező 
gazdaság alapvető kérdéseiről* •

Könyvtártudományi éa bibliográfiai előadáskorozat

A jövendő könyvtárosok és bibliográfusok szakmai kiképzését szolgáló 
legfontosabb előadássorozat m következő kérdésekkel foglalkozik? könyvtári 
hálózat szervezése és tervezése^, az állomány és a katalógusok szervezési 
kérdései^ a könyvpropaganda, az olvasók tájékoztatása és a könyvtári munka 
szervezésének formái és módszerei* A programban fontos helyet foglal el az 
általános- és szakbibliográfia ísr. A bibliográfiai előadássorozat utján a 
hallgatók megismerkedhetnek a bibliográfiai forrásokkal, a bibliográfia 
történetével és mai helyzetével, a bibliográfiai módszerekkel és a könyv
tárak bibliográfiai* tevékenységével* Ezek az előadások a könyvtörténethe 
és könyvtártártört énét be is bevezetik a hallgatókat* Egészben véve a ta
nulmányi tervet és programokat úgy állították össze, hogy a közművelődési 
könyvtárak könyvtárosainak kiképzését biztosítsák^
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Az elméleti oktatás egészen a legújabb időkig nagy óraszámmal szere
pelt a könyvtártudományi és bibliográfiai programban* Néhány év óta azon
ban a gyakorlati munkára vetik a fősuiyt, A katalogizálásra vonatkozó elő
adások számos részét cimleirási gyakorlatokkal helyettesitik0 A hallgatók 
igy ~ közvetlenül résztvéve a könyvtárak munkájában - megismerkedhetnek az 
olvasószolgálat szervezetével és az olvasok tájékoztatásának módszereivel*

Az egyéni munkát is élénken támogatják. Különösen érdekes ebből a szem
pontból a bibliográfiai előadássorozatnak a kísérletei ennek a kollégium
nak több részletét tanulmányi csoportokban* sőt, gyakorlatok utján tanít
ják. E munkák hatékonyságának növelésére több tantermet rendeztek be a bib
liográfiai tanszéken, egyrészt az általános bibliográfia* másrészt a szak
bibliográfia következő területei számárat társadalmi és politikai munka* 
művészeti tevékenység* egzakt tudományok ég természettudományok* műszaki 
tudományok, m e z ő g a z d a s á g , E tantermekben könyvgyűjtemény, bibliográfiai és 
referenss-munkák, valamint olyan tipusu katalógusok és katalégusszekrények 
állanak rendelkezésre, amilyenek a városi és járási könyvtárakban találha
tók, A hallgatók igy gyakorlatban tájékozódhatnak arról, hogyan kell szer
keszteni és naprakész állapotban tartani az ilyen vagy olyan tipusa könyv
tár katalógusát és gyakorlat utján tanulhatják meg a bibliográfiai forrá
sok önálló h a sználatát# Ezenkívül speciális előadássor ozatokon ás gyakor
latokon elmélyedhetnek a könyvtártudomány vagy a bibliográfia egy-egy kü
lönleges. kérdésébe is*

Az Intézet különös súlyt vet rá, hogy © hallgatók gyakorlati kikép
zésben részesüljenek és produktív gyakorlati munkát végezzenek* A gyakor
lat az egész első évet kitölti. A második, a harmadik és a negyedik tanéve 
ben 18 hetet szánnak a gyakorlati mu n k á n a k ’:, ezc van. róla, hogy ezt a &zá~ 
ttiot még emelni kellene** A  Szovjetunió legjobb állami, megyei, városi és 
járási könyvtárai ennek, a gyakorlati munkának & központjai*

Tud ományom kiírat £ m^nkff.

$ nevelő munkával párhuzamosan az Intézet tudományos munkát is végezi 
snnek tárgya az általános oktatás és az egyes szaktárgyak oktatási mztn- 
^ H a l á n a k  emelése saját munkaterület é n # továbbá a szovjet könyvtárak ta
pasztalatainak általánosítása*

Az Intézet néhány év óta főként kézikönyvek és szakoktatási anyag



készitésévei foglalkozik, Így kiadta S,A,REJSZSR muckájáVi Hgeaztomatija 
po raazazkoj b ibliografii az 2i.I v, do 1917 g« (Az orosz bibliográfia a n 
tológiája a XI. ' s z á z a d t ó l ’" Í9Í7*~ig) * továbbá MJP IBRONSTEJN é@ V«V©GN1ÍGSJ£VA 
munkáját: Bi bliograf1 ja eggtesztvénnönaaQSnőj literaturü (Egzakt- é© tor- 
mész© t t a d o m á n y 5 munkák bibliográfiája) é© két szépirodalmi munkára vonat
kozóan tett közzé ajánló bibliográfiát. Ezenkívül a moszkvai Állami Könyv
tár osképző Főiskolával együtt kiadta az Dbscaa ja bib^ iograf 1ja (Általán 
nos bibliográfia) oimü kézikönyvet0 Készít könyv tár t u d o m á n y i , könyvtől- 
téneti és a gyermekkönyvtárak olvasószolgálatával foglalkozó kézikönyve
ket, valamint műszaki és mezőgazdasági bibliográfiákat * éven
ként kiadja a levelező hallgatok számára e tanfolyamok anyagát és m ó d 
szertani u t a s í t á s a i t ,

Az Intézet tanárai rendszeresen közölnek cikkeket a Plfr i i o i e kar * c . 
és a Szovetszkaja bibliograf1 ja a 9 folyóiratokban é> egyéb periodikus k i -  
advúnyokban. Végül, az Intézet Trudü (Tanulmányok) c. sorozatos kiadvá
nyában megjelenteti hallgatóinak munkáit 9 valamint a végzett  hallgatók  
gyakorlati vagy tudományos vonatkozá^sz előadásaiból készült  rövid k:lv®~ ✓ 
natokát , Rövidesen közzéteszi M.A* BRISZKMAN-nak V^G^ANASZTAaZEVaGS-ről, 
a XIX, századi hires orosz bibliográfusról irt monográfiáját a Az elmúlt  
évek folyamán az Intézet evenként átlag "600  nyomtatott o l d a l t  adott k i e

Az Intézet egyik legfontosabb tudományos tevékenysége a könyvtárak 
és a nevelő és kulturális jellegű intézmények tapasztalatainak tanulmá
nyozása abból a óéiból, hogy belőjük általános érvényű kovatköztetésekét 
vonjon le. Az Így összegyűjtött dokumentációs anyago? egyrészt kéziköny
vek és oktatási anyag készítésére, másrészt tisztán gyakori-'ti célokra/ 
használja fel. így p l a a könyvtártudomány tanárainak ©gy d^oportia érde
kes kísérletet végez: összeállítja egy könyvtári hálódat terveit a lenin-
grádi terület egyik kerülete számára* Ugyanennek © rz kuak egy másik ta
nári csoportja a leningráöí könyvtárak olvasóinak érdeklődési körére v o 
natkozólag végez kutatást. Végül, a bibliográfia tanár r.l a következő á l 
talános problémát tanulmányozzák: «A vidréki ' könyvtár biby,.:L.^gráfiai szol
gáltatásai* .

1952 óta az Intézetben végzett hallgatók évenként tudományos és 
gyakorlati vonatkozású eloadás-eorsza-tsjt rendeznek* B e m u t a t j á k  ebből az 
alkalomból tanulmányaikat m beszámolnak tapasztalataikról© Az előadásokon 
résztvevő tanárok segítik © könyvtárosokat, hogy m u n k á j u k b ó l  1® tadják
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vonni «z 'llapitásokat és a tevékenységüket irányitó elveket,
A tudományos munkában a hallgatók is részt vesznek. Évenként 12-15 tanul
mányi kör működik az Intézetbeni, a hallgatók ezekben rendszeresen tarta
nak előadásokat, A hallgatók által fcászit&et sok ilyen munka kitűnő bírá
latot kapott azokon az éves konferenciákon, amelyeket intézeti, Leningrád 
városi vagy országos szinten rendeznek,

A tanárok, illetve az Intézet tudományos tanácsa fontos tapasztalat
cseréket is folytat különböző szakmai kérdésekről,,

1930 Óta az Intézetnek kutató öaztöndijasai is vannak, akik később 
vagy az Intézetben fognak tanítani, vagy pedig mint az ország nagy könyv
tárainak tudományos káderei helyezkednek el, Azok között a kutatási témák 
közt, amelyekkel ezek az ösztöndíjasok jelenleg foglalkoznak, szerepel 
többek között a csehszlovák bibliográfia története és a Lengyel Népköz- 
társaságban folyó bibliográfiai munka jelenlegi állása.

Az Intézet oktatószemélyzete rendkívül változatos és érdekes munkát 
végez. Amikor az Intézet fennállásának 40, évfordulóját ünnepli, tudatá
ban van azoknak a fontos feladatoknak, amelyek reá várnak, de egyúttal 
arról is meg van győződve, hogy az általa kibossájtott hallgatók hibátla
nul mag fogják oldani a reájuk váró gyakorlati problémákat

Eredeti eim> L ’Institut Bibliothé*®«®ai£qs« á*État Kroupskata,Leningrád .
Meg.le lenit Bulletin de l’Uneaco a l'lntention dss bibtiethozass.

1955®
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