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A SZABADPOLCHiHENDSSER bevezetése | 
A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAKBAN 1
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Az QQzSzQzK Müvelakásügyi Minisztériumának határozatáról

A szabadpolc-rendszer kérdése élénken foglalkoztatja a könyvtá
rosokat . Az alábbiakban magyarázatot adunk az OSzSzSzK Művelődésügyi 
Minisztériumának: rendeletéhez*

A rendelet rámutat arra, hogy a dolgozók mindinkább növekvő kui- 
turigényének tökéMesebb kielégítése céljából, továbbá a könyvtárak 
állományának: jobb kihasználása és á lakosság magasabb színvonalú
könyvtári ellátása érdekében számos moszkvai és leningrádi könyvtár, 
valamint Kurszk, TuXa, Jaroazlavl*, Novoszibirszk, Moszkva, Leniagrád, 
Kemerovo, Pszkov és egyéb megyéfcLkönyvtáraiban bevezették a szabad- 
polc-readszertmE könyvtárak tapasztalatai azt bizonyítják, hogy az ol
vasószolgálat uj formájának bevezetése elősegíti a könyvtári munka ma
gasabb színvonalának kialakulását, növeli az olvasók számát és az ősz- 
szeg tudományágak irodalmának forgalmát,

A könyvtárak gyakorlatában kialakult konkrét feltételektől függő
en a szabadpolc-rendszer különböző változatai alakultak ki. A teljes 
szabadpolc-rendszernél a városi, járási és községi könyvtárakban az ol
vasók szabadon válogathatnak a könyvtár teljes állományából, kivéve 
egy kisméretű tartalék-raktárat, ahol különböző duplum-példányokat tá
rolnak.

Jobban elterjedtek a "részleges" szabadpolc-rendszer különböző 
formáis az állomány meghatározott részének (társadalomtudományi, mű
szaki, mezőgazdasági irodalom) megnyitása az olvasók előtt, az aktuá
lis témákat tartalmazó könyvek kiemelése és külön polcra helyezése a 
válogatőhaly közelébe, továbbá nyílt könyvkiállitások rendezése aszta
lokon és állványokon« Némelyik könyvtárban az állományba való szabad



válogatást caapáö. az olvasótéremre vagy a kolosönzor@ és hizonyoa na
pokra kor lát ózzák j, illetve csak azokon a napokon teszik lehetővé, ami
kor az olvasók számára tanulmányi látogatást szerveznek abból a célból 
hogy m látogatókkal megismertessék a könyvtárban lévő irodalmatQ

Az uj olvasószolgálati módszer bevezetésének a sikere, amint azt 
a tapasztalatok: mutatják, jelentős mértékben attól függ* mennyire is- 
merik a könyvtároaok könyvtáruk, állományát 0 milyen mértékben tisztí
tották meg a gyűjteményt a selejtes éa elavult könyve ktol, ‘ milyen kö~ 

tervezték meg; a helyiségeket és a berendezést « hogyan 
biztosítják az olvas ók ké nyéImát és a könyvállomány megóvását«

Az olvasószolgálat uj formájának bevezetése azonban nem menti 
fel a könyvtárosokat sem az aktív és széleskörű propagandamanka alól, 
sem az olvasók irányitásaH illetve differenciálét kiszolgálása és a 
Mbliqgráfiák használata alól* A szabadpolc-rendszer bevezetésénél 
még nagyobb jelentősége van annak, hogy emeljük a könyvtári dolgozók 
Bezmei-politlkai színvonalát a szaktudását éa tanulmányozzuk a különbö
ző olvasócaoportok érdeklődési körét és igényelte

A szabadpolo^rendazer gyakorlati bevezetése fényesen bizonyltja 
egyrészt a könyvtári munka magas színvonalát, másrészt a szovjet embe
rek kultúrájának hatalmas növekedését0

Az olvasószolgálat további javítására a rendelet javasolja, hogy 
az autonóm köztársaságok művelődésügyi Jfiniszt érlumai , a megyei és ha
tárterületi művelődésügyi igazgatóságok, a városi és járási művelődé
si osztályok vezetői, a könyvtárak igazgatói éa vezetői a gyakorlatban 
m inél szélesebb körben vezessék be a szabaápoic-re nd a zer különböző vá1 
tozatait éa biztosítsák a magasszinvonalu könyvpropagandát és az olva
sás irányitását«

K célból minden könyvtár, a helyi viszonyokból kiindulva, űolgoz- 
zoji ki konkrét tervet a szabadpolc-rendszer valamelyik változatának be 
vezetésére^ Szervezzék meg a könyvtár teljes állományának rendszeres 
megismertetését a könyvtári kollektívával; tisztítsák meg a könyvtár 
állományát az elavult és selejtes könyvektől; gondosan tervezzék meg 
ö helyiségeket és a berendezést, különösen pedig a polcokat és & köny
vek visszavételére, illetv; kiadására szolgáló pult elhelyezését, A 
könyvek raktározása szakrenabs a , azonbelül pedig* betűrendben történjék 
Minden állványon fel kell pontosan és világosan tüntetni az egyes aza-



scok nevét, számát és a polcokon választólapokat kell elhelyezni: ezen
kívül olyan plakátokat kell készíteni, melyek megismertetik az olvasó
kat a könyvállomány használatának szabályaival*,

A határozat hangsúlyozza az egyéni olvasás-irányitáa erősítését . 
az olvasók érdeklődési körének és igényelnek rendszeres tanulmányozás 
sát. Különös figyelmet kell fordítani az alacsonyabb képzettségű olva
sókkal és az ifjúsággal Való foglalkozásra; meg kell ragadni minden al
kalmat, minden szemléltető és tömegpropaganda-eszközt az országunk po
litikai és gazdasági életével foglalkozó aktuális témájú irodalom, va
lamint az olyan könyvek ajánlására, amelyek arra hivatottak, hogy e~ 
meljók a dolgozok eszmei-politikai színvonalát, szakmai képzettségét 
és általános műveltségét. Szélesebb körben kell használni az ajánló 
bibliográfiák minden formáját*

A gyermek-könyvtárakban és gyermek-osztályokon a szabadpolc-rend
szer bevezetésénél feltétlen figyelemmel kell lenni a gyermek-olvasók 
életkorával járó sajátságokra. A legfiatalabb korosztály (1~5. osztá
lyosok) számára a teljes szabadpolc-rend szer bevezetése nem ajánlatos. 
Ott csak egyes állványokat tegyenek szabadon hozzáférhetővé, nyitott 
polcokon különféle témákból kiállításokat rendezzenek, és szervezzenek 
könyvtárlátogatásokat bizonyos napokon, A középső és idősebb korosztá
lyú gyermekeknél a szabadpolc-rendszernek mindenfele változatát alkal
mazhatják. A ^teljes* szabadpolc-rendszernél tartsuk meg a könyvek 
szakrendben való elhelyezését, de egyes témákat feltétlenül emeljünk 
ki. A gyermekek olvasásának irányításával foglalkozó személyek /könyv
tárosok, tanítók, uttörővezetők, stb./ számára irt könyveket tartsak 
külön a gyermekeknek szánt könyvektől.

Különös figyelmet kell fordítani a fiatal olvasóknál az olvasás 
kultúrájának fejlesztésére, a könyvválogatás módjának elsajátítására, 
a katalógusok, kartotékok és bibliográfiák használatára.
Eredeti cims Ob organizacii v maaznsovüh bibliotékája otkrütogo dosztupa csitatelej k knizsnüm fondam.
Megjelent s Bibliotekar9. 1959. 4.no. 58.p.
OSZK* ford,sz.: 2X83.


