
K Ö N Y V T Á R I
F I G Y E L Ő

K Ü L F Ö L D I  S Z E M L E

\

k é z i r a t k é n t  k i a dj a  az o r s z á g o s  Sz é c h é n y i  k ö n y v t á r
K Ö N Y V T Á R T U D O M Á N Y I  ÉS M Ó D S Z E R T A N I  K Ö Z P O N T

5. É V F O L Y A M 1959. 9 . SZÁM



KÖNYVTÁRI FIGYELŐ
K Ü L F Ö L D I  SZEMLE

KIADJA
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 

KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT

5«évf# 2959 9*sz* * li

Drtina, Jaroslavs
9999 f f 99 99 9, 99 9V t* «t 99 I I t t  V itt 9999 9999 99 1999 9999 999999999919999999 9999999999 
99 99

Ü A SZOCIALISTA KÖNYVTÁRÜGY NÉHÁNY jj
li LÉNYEGES JELLEMVONÁSA Ü

A csehszlovák könyvtárosok második országos kongresszusa anyagának előkészí
tése és feldolgozása közben, valamint a csehszlovák könyvtári törvénytervezet ki
dolgozása és megindokolása során szükségessé vált, hogy világosan végiggondoljuk 
és pontosabban megfogalmazzuk, ml az az uj, ami nálunk napjainkban kifejezésre jut 
ás mi jellemzi egy szocialista, vagy a szocializmus felé haladó állam könyvtárügyét 
A törvény szövegének, különösen pedig azoknak a bevezető rendelkezéseknek a kidol
gozásakor, amelyek vázolják a könyvtárak feladatait és funkcióit, a jogszabályok
ban különben is szokásos általánosságokba való beleveszós oly mértékben fenyegetett 
hogy a szocialista könyvtárakra és könyvtárügyre jellemző vonások kezdtek egészen 
elmosódni és a törvény, abban a megfogalmazásban és az akkori koncepciójában vég
eredményben bármilyen más államban - akár kapitalista államban is — megjelenhetett 
volna* Világossá vált, hogy a törvény általános rendelkezéseiben is pontosan meg 
kell határozni, mi az, ami egy népi demokratikus, a szocializmus felé haladó állap 
és társadalom könyvtárügyére jellemző# Másrészt az is bebizonyosodott, hogy meg
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kell különböztetni a lényeges jellemvonásokat az esetlegesektől, és a törvény szö
vegének megfogalmazása közben az előbbieket kell szem előtt tartani, vagyis azokat 
az ismérveket, amelyek megléte nélkül könyvtárügyünket nem is nevezhetnénk szoci
alistának* Ez volt az első alkalom, amely a szocialista könyvtárügy jellemző saját
ságairól való messzemenő és alapos gondolkodásra ösztönzött bennünket*

A másik, bér szőkébb körű, de azért nem kevésbé fontos ilyen ösztönző alkal
mat azok a könyvtárosképp főiskola keretében tartott előadások nyújtották, ame
lyeknek az volt a feladata, hogy a hallgatókkal legalább nagy vonásokban megismer
tesse a kapitalista államok könyvtárügyének jelenlegi helyzetét és problematikáját- 
Igyekeztünk itt tipikus és jellemző példákkal bebizonyítani* hogyan és miben érvé
nyesül ezekben az országokban a jelenlegi társadalmi rendszer döntő hatása a könyvtárügy területén* Különösen jó alkalom volt ez arra, hogy rámutassunk azoknak az 
ellentmondásoknak a hatására, amelyeknek legfejlettebb és legtipikusabb példáit fő
képpen az amerikai könyvtárügyben láthatjuk* Természetesen összehasonlításokat is 
végeztünk a szocialista és & kapitalista országok között, már a téma tulajdonképpe
ni vázolása, de különösen a végső következtetések levonása közben, továbbá kiemel— 
tűk és megfogalmaztuk a két társadalmi rendszernek éppen a könyvtárügy területén észlelhető lényeges jellemvonásait és különbségét*

Mind a két esetben, tehát a könyvtári törvény előkészítése és a kapitalista 
államok könyvtárügyének tanulmányozása közben azzal a ténnyel találtuk szemben ma
gunkat, hogy bizonyos jelenségek, jellemző vonások és törekvések, amelyeket eddig 
mai könyvtárügyünk jellegzetességének tekintettünk, ilyen vagy hasonló formában a Efcrugat könyvtárügyében is megvoltak, vagy megvannak* Figyelemre méltó ebből a szempontból az a körülmény, hogy ezekkel a jelenségekkel nemcsak a könyvtártechnikának 
nemzetközi és a társadalmi rendszertől független területén találkozunk, hanem a 
könyvtári munka egyes speciális kérdéseiben óppexaigy, mint a könyvtárügy szerveze
tének széles területén*

Egy példával akarom ezt megvilágítani5 gyakran találkoztunk eddig nálunk azzal 
az állítással, hogy az egységes könyvtári hálózat, vagyis az egymással együttműködő 
könyvtárak rendszerének megteremtése, élén a nemzeti könyvtárral és egy központi 
irányító szervvel s a hozzákapcsolt tanácsadó testülettel, - lényeges jellemvonása 
nemcsak a mi könyvtárügyünknek, hanem a szovjet és általában valamennyi népi demok
ratikus könyvtárügynek is* Ez a megállapítás azonban csak annyiban helytálló, ameny~ 
nylben a könyvtárak funkcióját, célkitűzését ós munkakoncepcióját tartja előtt; mi
vel azonban a feladatoknak ennél a részénél - amely elsősorban a könyvtárak speciális szolgáltatásait veszi tekintetbe - sokkal nagyobb mértékben szokták kihangsúlyozni éppen a feladatok külső, szervezeti és formális oldalát, azért ez az állítás alaptalan, mivel hasonló, sőt azonos szervezeti formákkal és irányzatokkal a nyuga
ti államok korábbi és jelenlegi könyvtárügyében is találkozunk* Központi szervek létrehívása a különféle tipusu könyvtárak irányítására, szakbizottságok alakítása, 
a könyvtárak irányításában az Illetékesség megosztása a központi és helyi szervek között, — mindez nemcsak vita tárgya volt pl* Dániában vagy Nagy-Brit anniában, ha
nem ezekben az országokban — bizonyos helyi eltérésekkel — meg is valósították ő— 
két* Ch* DEPASSE belga könyvtáros1̂  a könyvtárosok brüsszeli nemzetközi kongresz-
1/ Congres International des bibliotheques et des centres de documentation, ha Hoyo. 1955.1. 5S-57.P.
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szusán éppen ezekkel a kérdésekkel foglalkozott* Nemcsak ma# hanem máj? a múltban 
ie találunk példát arra, hogy ha megnő é® bizonyos számot elér az egye®, egymás
tól elszigetelt és főképpen különböző tipusu könyvtárak száma, ezek a könyvtárak egész természet©© módon arra a gondolatra jutnak, hogy egységes hálózatot alakit- 
sanak* munkájukat egymás között koordinálják, és végül .‘felvetődik az a kívánság is, hogy valamelyik könyvtár vezető könyvtárrá legyen, nem á̂ nnyira az irányítás, 
mint Inkább - hogy mai kifejezéssel éljünk - a módszertani és bibliográfiai köz
pont értelmében* E központi könyvtárnak a szakmai tanácsadás, a munka koordinálá
sa é© a központi katalogizálás lenne a feladata* A század elején, 1901-ben, H* 
FUTNÁM, a washingtoni Xdbraxy of Congress akkoriban újonnan kinevezett igazgatója, 
Theodöre H00SVSX/T elnöknek többek között a következőket irta* **5000 közművelődési könyvtár létrehívása egyik jellegzetes mozgalma az elmúlt fél évszázad könyvtárügyének* Ezek a könyvtárak most a nemzeti könyvtártól szabványokat, példát és irányítást várnak® A Xibrary of Congrees ma már szabványosíthat ja a könyvtári eljá
rásokat, együttműködésre ösztönözhet, közreműködhet a ezéltében elterjedt párhu
zamos munkák megszüntetésében és bevezetheti a bibliográfiai szolgáltatások cseréjét* A könyvtári értékek egyoldalú halmozása helyett a bibliográfiai munka megosztására van szükség* *

Érdekes és jellemző, hogy FUTNÁM-nek ezeket a maga idejében haladó gondolatait ma a moszkvai Xenin Könyvtár bibliográfiai és módszertani központja a közmű
velődési könyvtárak, valamint a többi tudományos és szakkönyvtár egész hálózatá
ra nézve sokkal következetesebben megvalósította, mint a Xibrary of Congress* Svájcban is, ahol a könyvtáros szaksajtó eddig túlnyomóan a tudományos könyvtárak problémáinak szentelt® a figyelmét, egyre inkább az érdeklődés előterébe nyomul a 
közművelődési könyvtárügy, valamint az egységes könyvtári hálózat létrehívásának gondolata* Így pl* a Nachrichten - Nouvellee 1958-as évfolyamának első füzetét 
csaknem kizárólag a közművelődési könyvtárak kérdéseinek szentelték! a zürichi 
közművelődési könyvtárakról szóló bevezető cikkben EXXy SUDER szószerint a kővet
kezőket Írja a lap első oldalán* ”•** hogy végre országunk valamennyi könyvtára 
önként együttműködve valóban teljes értékű könyvtári hálózatot alkosson*w

Az előbb említett tényekből következik, hogy mivel arra való tekintettel, 
hogy nemcsak a könyvtártechnikában, hanem egyéb területeken is, különösen a szerve* zetl formákban, hasonlóságok vannak a kapitalista éa a szocialista országok könyvtárügy© között, a szocialista könyvtárügy lényeges jellemvonásainak keresése közben igen óvatosan kell eljárnunk, különösképpen akkor, ha figyelmünket csak a kül
ső szervezeti formákra irányítjuk*

Még az esetben la, ha a szocialista és a kapitalista országok könyvtárügyében azonos jelenségekre bulfkannnk, ezeket előbb alaposan meg kell vizsgálnunk, és éppen ilyen figyelmesen kutatnunk kell © jelenségek okai után, s újra és újra fel kell vetnünk a kérdést* mi Idézte elő az adott jelenséget a voltaképpen milyen célra irányul* Nemrég pl* könyvtáraink - az egységes gazdasági számvitel beveze
tésével kapcsolatban — az előtt a nem éppen egyszerű feladat előtt álltak, hogy könyvtári állományuk értékét megállapíts ék és számszerűleg kifejezzék* Ez nem volt mindig könnyű feladat* Két végletes esetet figyelhettűnk meg* Egyrészt vol
tak egészen durva és alig indokolható átlagos becslések̂  másrészt voltak pontos
£/ Llbraxy Journal* 80«yol* 1955* l**ncu 1862*p*
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Számvetést; végző, minden egyes kötetet (sőt — bár ĉ ak egyetlen esetben -* minden 
«Syes lapot!) számbavevő könyvtárak* Majdnem ugyanebben az Időben jelent meg az 
amerikai szaksajtóban egy cikk-sorozat* amely a könyvtári vagyon konkrét felbecsü
lésével foglalkozott* Egyetlen ponton az amerikai példából is tanulhatunk: míg mi 
& könyvállomány és természetesen az egyéb tárgyi leltár számszerű, kifejezésére kor
látoztuk magunkat, az amerikai kutatások tüzetesen kiszámították a gyakran nemze
dékek munkájának eredményeként létrejött könyvtári katalógusok értékét is* De mi
lyen mások voltak az okok* amelyek jobbról és balról ebhez az egészen hasonló mun
kához vezettek* Nálunk arról volt szó, hogy a népgazdaság egészének társadalmi ős 
állami keretei között megállapítsuk a szocialista vagyon pénzügyi értékét| az Egye
sült Államokban ezzel szemben ez a számvetés a pánik-keltés és a háborús pszichó
zis egyenes következménye* és ezekkel a jelenségekkel kapcsolatban az amerikai biz
tosító társaságok akciójáról volt szó, amelynek a könyvtári vagyon számbavétele és 
biztosítása volt a célja*

Kétségtelenül érdekes - amint ezt különösen az utóbbi időben olykor megfigyel
hetjük, — hogy bizonyos, nálunk egészen jól ismex*t, sőt könyvtárügyünkre jellemző 
jelenségek, azonos vagy néha megváltozott formában, azonos vagy más név alatt a 
nyugati könyvtárügyben is fellépnek* Példaképpen említem a "Wake up and read!16 
(Ébredj fel és olvass!) jelszó alatt az amerikai könyvtárügy történetében első Íz
ben megrendezett könyvhetet, továbbá a könyvtári munka területén való tervkészítés 
lehetőségének fontolgatását, & könyvtártudományi levelező oktatás bevezetésének gon 
dolatát, amelyet az AI*A 1955-i konferenciáján adtak elő, s hasonlókat* Mindeneset
re elszigetelt és kivételes esetek ezek és ezért a legnagyobb óvatosságra van szük
ség, hogy elkerüljük az elhamarkodott következtetéseket* Másrészt egyáltalában nem 
állíthatjuk, hogy a nyugati könyvtárügy észrevehető vagy lényeges befolyását ész
lelhetnénk a szocialista országokban* Egyet azonban megállapíthatunk és ilyen vonat* 
kozásban hangsúlyozni akarunk: a szocialista országokban ismerik a Nyugat könyvtár
ügyét $ nemcsak tanulmányozzék, hanem mindenekelőtt nagyobb Összefüggéseiben és ala
posabban igyekeznek megismerni és megérteni; ezzel szemben a nyugati könyvtárügyben 
sokszorosan és durván elferdítve és — ami még rosszabb — gyakran naiv értelmezésben 
vagy olcsó támadások formájában találkozunk a szocialista könyvtárügy néhány jellem
ző vonásává}.,*Ha mármost valóban felelősséggel és szakszerűen akarjuk meghatározni a szocia
lista könyvtárügy jellemző jegyeit, a kapitalista országok könyvtárügyét is alapo
san ismernünk kell* Csak Így kerülhetjük el, hogy pl* a valójában közös vonásokat 
tipikuseknak tartsuk,- vagy a tipikusokat összetévesszük a közös vonásokkal*

Továbbá arra is szükség van, hogy alaposan megismerjük saját könyvtárügyünknek 
azokat a jellemző vonásait, amelyek egy nem éppen távoli múltból, a kapitalista tár sadalmi rendszerből származnak* Itt az újat (jelenlegi fejlődési fokán) és ténylege 
sen szocialistát meg kell különböztetni a specifikustól, vagyis azoktól a sajátsá
goktól, amelyek sem a kapitalista államok könyvtárügyében, sem a többi szocialista 
ország könyvtárügyében nincsenek meg* Azokról a sajátságokról van szó, ©melyek a 
nemzeti hagyományból erednek, fennmaradtak és, amennyiben haladó és pozitív hagyo
mányokról van szó, ezeket célszerű nemcsak megőrizni, hanem esetleg tovább is fej
leszteni* Felesleges lenne itt példákat felhozni; sok közülük mindnyájunk előtt is
meretes*

Mindenesetre e hagyományoknak összhangban kell lenniök a szocialista könyvtár
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fejlődésével és Jellemző vonásaival, mert különben a haladás fékjévé válhatnak*
Végül elengedhetetlenül szükséges a SzovJeturdLó könyvtárügyének megismerése, 

amely több mint 40 évvel ezelőtt, a világon elsőként, megkezdte a szocialista állam könyvtárügyére váró feladatok teljesítését® Ott már fejlett formában találko
zunk sok mindennel, ami nálunk még csak csirájában van meg* A Szovjetunió könyvtárügyének tanulmányozása nem korlátozódhatik a Jelenlegi helyzetre $ meg kell is
mernünk— legalább nagy vonásaiban - a szovjet könyvtárügy fejlődését isf gyakran 
ugyanazokba a hibákba esünk, amelyeket szovjet elvtársaink annak idején szintén elkövettek* A szovjet könyvtárügy azonban a maga egészében — éppen úgy, mint a 
Szovjetunió kulturális és társadalmi életének minden más Jelensége is — mintául szolgál a fejlődésnek azoknak a szakaszaihoz és céljaihoz, amelyek felé a szocializmushoz vezető utón mi magunk is törekszünk! a szovjet könyvtárügy tanulmáî ro— 
zása egyúttal elengedhetetlen feltétele annak a szándékunknak is, hogy bemutassak és leírjuk a szocialista könyvtárügy lényeges vonásait*

E bevezető gondolatok után most már megkísérelhetjük, hogy választ adjunk 
arra az alapvető kérdésre, hogy mi az a szocialista és a kapitalista országok 
könyvtárügye közötti alapvető különbség, amelyből a lényeges Ismertető Jegyek és 
a kisérő Jelenségek egyaránt levezethetők* Ez a különbség, röviden, nemcsak a könyvtári munkának, hanem valamennyi társadalmi, kulturális és gazdasági tevékeny
ségnek abban a célkitűzésében, abban á végső céljában van, hogy a szocialista or
szágok könyvtárügye a szocializmus és a kommunizmus építését szolgálja* Könyvtárügyünket az jellemzi, hogy résztvesz a társadalom gyökeres átalakításában, támo
gatja a kapitalizmusból a szocializmusba való áttérést, tevékenyen résztvesz az 
egyes emberek tudatában és a társadalmi viszony okban végbemenő alapvető átalakulásban, amelyet a kulturforradalom szóval jelölünk* A uralt első kísérleteiből és csiráiból itt alkotó módon valami újat, pozitívat teremtenek* Ez nemcsak valami, 
bár világosan megfogalmazott, de távoli cél, hanem egyúttal a szovjet valóságban 
szemlélhető élő jelen is*

Ha ezzel szemben feltesszük a kérdést* mi a célja és funkciója a nyugati országok könyvtárügyének és egyéb kulturális munkájának, arra az eredményre jutunk, hogy itt egyetlen törekvéssel találkozunk s ez a meglévőnek a védelmezése* Ezek
ben az országokban arra törekszenek, hogy fenntartsák a kapitalista társadalmi rendet un* demokratikus vívmányaival, vagyis azokkal a ,fdemokratikus vivmáry okkal** együtt, amelyek ma már elvesztették eredeti értelmüket és amelyeket az a társadalmi rend, amely már kimerítette fejlődésének lehetőségeit, a gyakorlatban egyre 
inkább meghamisít* Éppen az a ma már teljesen felbomlóban lévő burzsoázia árulja el és szentségteleniti meg őket, amelyik annak idején ezeknek az eszményeknek a nevében lépett a hatalom megszerzésének útjára*

A szocialista kultúra és könyvtárügy világos céljai és távlatai - a megoldan
dó feladatok nagyságát is tekintetbe véve - éppen azért, mivel itt a korábbihoz képest valami újat, pozitívat, jobbat teremtünk, - alkotó és épitő optimizmushoz ve
zetnek* A felmerülő és egyáltalán nem lekicsinylendö nehézségek, amelyeket sem eltitkolni, sem elhallgatni nem akarunk, azért nem szülnek nálunk pesszimizmust,mert pontosan tudjuk, hogy fokozatosan le fogjuk győzni ezeket* A szocializmusban a holnap szükségképpen jobb, mint a tegnap, vagy a ma*

A kapitalizmus könyvtárügyét és egész kulturális életét viszont a perspekti—
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vátlsnság és pesszimizmus jellemzi? ennek az oka abban ?ais hogy itt nem pozitív 
célok megvalósításáról van szó* hanem a .fennálló rend vádé íme zés érdi® Eb a pesszi
mizmus szükségképpen egyre mélyebb lesz* mivel a jelenben felmerülő nehézségek a 
jövőben inkább növekszenek* semmint csökkennek* Ezt a helyzetet jellemzi a könyv
tárügy speciális területén az a fölöttébb jellegzetes ellik* amely a múlt évben je
lent meg Róbert L.ÖOLLXSON angol Író tollából*Szerző itt először is azzal a je
lenséggel foglalkozik* hogyan akadályozzák közvetve a közélet választott képvise
lői a könyvtárak tevékenységét a költségvetési hitelek korlátozásával* Azt Írja 
ezután: "A könyvtáros számára nagy megrázkódtatás * mikor először tapasztalja, hogy 
a könyvtárat igazgató - szakemberekből és üzletemberekből álló - bizottság nem 
egészen osztja azokat a könyvtárvezetés! elveket és eszményeket, amelyeknek ér
tékét pedig már régen elismerték* Amikor pedig megállapít ja* hogy egy bizonyos 
eszményképhez való ragaszkodás* >mely ezeknek az embereknek választói beszédeiből 
©gyre kiesendő!, tisztára színlelt volt, kénytelen felvetni mega előtt azt a ket
tős kérdést: miért vannak egyáltalában könyvtárak? ées ő maga miért lett könyvtá
ros?”

Jellemző, hogy szerző a kibontakozás útját nem a közélet mai képviselőinek 
a félreállitásáb&n, vagyis magénak a társadalmi rendnek a forradalmi átalakításá
ban látja (éa ezért, véleményünk szerint, ©zen a területen pesszimista marad), ha
nem a megoldást a könyvtárosoknak a közéletben való nagyobb és aktívabb részvéte
lében, vagyis a közvetlen politikai tevékenységben látja*

Abból a körülményből, hogy a szocialista könyvtárügynek világos célja van, 
s ez a cél: egy uj, igazságosabb, szocialista társadalom felépítésében való aktiv 
részvétel, - következik a szocialista könyvtárügy egyik lényeges alapvető vonása: 
a humanizmus, az a törekvés, hô y az embernek álljon a szolgálatába* Éppen a szoci
alista könyvtárügyben éri el csúcspontját az a folyamat, amely az érdeklődés súly
pontjának a könyvről, annak feldolgozásáról és megőrzéséről az ellenkező pólusra, vagyis emterre, az olvasóra való áttevődésében áll* A könyvtárak nyilvánosságá
nak gondolata, amely a jelenkor kezdetétől - az egyre szélesebb rétegeknek a kul
túra területére való behatolásával együtt - fokozatosan érvényre jut, még a lég- 
nagyobb könyvt áraknak, is messzemenő demokratizálásában éri el csúcspontját, ahogy 
az pl* - a lenini gondolatok megvalósulásaként - a moszkvai Lenin Könyvtár külön 
ifjúsági osztályának megnyitásában szimbólikusan ia kifejezésre jut* Ma már a könyv
tári munka valamennyi ágát az ember, az egyre szélesebb olvasói rétegek felé való 
fordulás jellemzi, - akiket nemcsak éppen beengednek a könyvtárakba, hanem akiket 
most már aktiv olvasókká nevelnek* A múltban gyakran lebecsült és elhanyagolt ol
vasószolgálat, az olvasónak való segítségnyújtás lett az egész könyvtári munka ge
rincévé* Az olvasó ma már nem mellékes tényező, hanem az egész könyvtári munka 
középpontjába került® Nem véletlen, hogy a szocialista államok könyvtárai az olva
sói katalógus gondolatát nemcsak felvetették, hanem meg is valósították* A nyuga
ti könyvtári körökben éppen ez a katalógus szolgál ürügyül a szocialista könyvtár
ügy ellen intézett támadásokra! azt állítják, hogy ezzel a könyvtáros sérti ás ol
vasó jogait és korlátozza a szabad válogatást* Holott az olvasói katalógus lényeg© 
és célja valójában az a törekvés, hogy az olvasónak az irodalom kiválasztásánál
5/ COLLISON, Róbert I».: L’examen de conscience du bibliothécaire# (Av könyvtáros önvizsgálata*) =* Bulletin de l̂ Uhesco a lfIntentlon des Bibliotheques® 12®vol* 1958* 7*no. 155-155® ,165*p* g Könyvtári figyelő* 1959* 2«.sz* S-15#p*
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segítséget nyújtson, figyelmét ne terhelje meg elavult Irodalommal és egyidejűleg 
megakadályozza, hogy a katalógus például az emberi méltóságot sértő kiadványokat, 
tehát fasiszta, militarista és szennyirományokat propagáljon. Egyébként is az ol
vasói katalógus és a szolgálati katalógus között közvetlen kapcsolat ven; az újabb 
irodalom, és a Javított, illetve teljesebb kiadások címleírásától megfelelő utalók vezetnek a szolgálati katalógusban lévő régebbi Irodalom és korábbi kiadások cím
leírásához. A szolgálati katalógus hozzáférhető mindazok számára, akik eziránt a 
régebbi irodalom iránt érdeklődnek. A nyugati könyvtári szaksajtó olvasói kataló
gusainkról szóló egyes cikkei, szinte azt a gyanút keltik, hogy nálunk a szolgála
ti katalógus minden egyes fiókja előtt egy-egy állig felfegyverzett rendőr éli ós 
szigorúan őrködik afelett, nehogy valakinek eszébe Jusson, hogy a szolgálati ka
talógusban. megkeresse mondjuk Aquinoi Tamás "Summa theologiae" cimü müvét vagy 
Eisenhower-nek a katonai költségvetés feltétlenül szükséges felemeléséről, vagy éppen az ujább atom- hidrogén-robbantási kísérletekről tett legutóbbi nyilatkoza
tát. Az kétségtelen, hogy mi az ilyen irodalmat nem tartjuk nyilván az olvasói 
katalógusban, azonban hangsúlyozni kívánjuk, hogy a nyugati államfórfiáknak a le
szerelés , a békés verseny és együttélés érdekében tett minden egyes nyilatkozatá
nak viszont — függetlenül az illető személyétől — a legnagyobb Örömmel biztosít
juk a legjobb helyeket olvasói katalógusainkban# Az olvasói katalógus pártossága ugyanis egyáltalán nem azt Jelenti, hogy mi valamely politikai párt által kiadott 
•irodalom kiválogatására korlátozzuk az anyagot, hanem azt, hogy tudatosan az igazság, a haladás és az igazi szocialista humanizmus pártján vagyunk. Az igazi humá
num magas eszményeivel ellentétben álló Írásokat olvasóinknak természetesen nem ajánlhatjuk, de könyvtáraink állományában gondosan megőrizzük# A Jövőben ezek beszédes bizonyságai lesznek annak, kinek az oldalán állt az igazság* Az olvasói ka
talógusból, annak feladataiból és általában közvetlen, vagy közvetett olvasószolgálati gyakorlatunkból nyilvánvalóvá válik, hogy az ember szolgálatát mi nem úgy 
értelmezzük, hogy akármilyen igényt feltétlenül ki akarjunk elégíteni# Nem vall
juk Batámak, az egykori csehszlovák "cipőkirálynak" elveit, aki igy fogalmazta 
meg jelmondatáts "Aki a mi vevőnk, az a mi urunk!"

Az olvasószolgálatnak kimondottan nevelői jellege von# Bár a könyvtáraknak 
ezt a nevelői funkcióját legszembetűnőbben a közművelődési könyvtáraknál láthat
juk, a tudományos és szakkönyvtárakat sem lehet és nem szabad ebből a munkából 
kizárni# Még ha szakirodalomról van is szó, egyáltalán nem közömbös, hogy a szo
cialista szakember milyen forrásokból meríti műveltségét és szaktudását# Anélkül, hogy túlértékelnénk a könyvtárosoknak a szakemberekre gyakorolt hatását (pl* a 
főiskolákon, vagy a tudományos intézetekben), úgy hiszem mégis leszögezhetem,hogy a könyvtárosoknak igenis része van abban, ha a szakemberek régi, kizárólag a nyugati szakirodalomra beállított nemzedéke lassacskán a szovjet szakirodalomból is merít# Nemcsak bizonyos nyelvi akadályok leküzdéséről van itt szó, hanem a tudományos munka uj stílusának, uj módszereinek jelentkezéséről#

A könyvtárak nevelői feladatai vezetnek el bennünket a szocialista könyvtárügy másik jellemző vonásához: a marxizmus—le nini zmus tudományos világnézetéig alapuló tudatos pártossághoz# Miért hangsúlyozom mindenekelőtt a tudatos pártos
ságot? Mivel a kapitalista országokban éppen a nyugati könyvtárügy képviselői hirdetik a könyvtárügy pártatlanságának és "párton fa lüli® ég ének" az elméletét# Általánosan Ismert főképpen Pierre BOURGEOIS— nak, a svájci könyvtárügy egyik ve—



Valójában sehol a világon nincs igazi pártatlanság $ mindig csak látszólagos 
ós tudatosan vagy legjobb esetben Öntudatlanul színlelt áIXást-nem—foglalásról 
van szó. A könyvtárak* melyeknek küszöbén egyáltalán nem némul el a vita* mint 
társadalmi intézmények természetesen sem a múltban nem állhatták* sem a jelenben 
nem állhatnak iélre az állásfoglalástól. Az eszméknek a könyvekben kifejeződő har
ca a gondolkodó főkben is lejátszódik, mégpedig az olvasókéban épp úgy, mint a 
könyvtáros okéban. Ebben a harcban a könyvtárak* minthogy létük az uralkodó osz
tálytól függ, akár akarják* akár nem* mindig a fennálló társadalmi rend oldalán 
állnak, amely a saját maga számára hívta létre Őket.

Ahogy a középkori kolostori könyvtárak egyházi érdekeket ós célokat szolgáltak és ahogy már a feudális társadalom is értett hozzá* hogy saját művelődési, köz
pontokat és könyvtárakat teremtsen* amelyek őt nemcsak külsőleg képviselték* hanem, 
egyidejűleg, tevékenységük jellegével és tartalmával érdekeinek is megfeleltek* - 
a polgári tiirsadalom és a kapitalista társadalmi rend is megteremtette saját ér
dekeit szolgáló könyvtárait* amelyeknek az a feladata* hogy hozzájáruljanak az 
adott társadalmi rend megerősítéséhez* Értelmetlen dolog volna* ha valamely tár
sadalom költséges intézményeket létesítene és tartana fenn, amelyek érdekeivel 
szemben lagymatag és közömbös magatartást tanúsítanának és a társadalmi összeüt
közésektől távolállva magukat elszigetelnék. Hogy például mennyire hamis a való
ságban a svájci könyvtárügy állítólagos pártatlansága* az világosan kitűnik abból 
a figyelemre méltó körűiménybÖ1, hogy a svájci könyvtáros folyóiratnak (a svájci 
könyvtáros egyesület hivatalos orgánumának) ugyanabban az évfolyamában* amelyben 
BOURGEOXS urnák a pártatlanság kérdésében elfoglalt álláspont járói olvashatunk* 
felhívást tettek közzé a magyar politikai emigránsok támogatását szolgáló pénz
összegek gyűjtésére. Az egyesület elnökének* dr* Leó ALTERL'ATT— nak, a svájci könyv
táros egyesület 1956/57—es évi tevékenységéről szóló beszámolója is az 1956-os ma
gyar események egyoldalú politikai értékelésével kezdődik.(Vö. ITachrichten-Nou- 
velles. 55.jg. 1957* 152.p.) Félreértések elkerülése végett hangsúlyozni kíván
juk: nem azt kifogásoljuk ebben az esetben* hogy a svájci könyvtárosok egy ilyes
féle, kimondottan politikai állás foglalással egyértelműen emellé a párt mellé áll
nak* amely az 1956-os magyarországi események alkalmával a nép és a szocializmus 
ügye ellen lépett fel. Ez az egyértelmű politikai, állásfoglalás pusztán alkalmat 
ad arra* hogy óvást emeljünk az ellen* hogy miközben a szerzők nemcsak színlelik 
a könyvtárak és könyvtárosok pártatlanságát és politikamentességét* hanem ezt a— laptételként ünnepélyesen ki is hirdetik, a szocialista országok könyvtárosaitól viszont el akarják vitatni a jogot, hogy a népi demokratikus Megyarországnak azok 
mellett a könyvtárosai mellett foglaljanak állást* akiket nem csábítottak el a ha
zug jelszavak és akik hűek maradtak a nép és a szocializmus ügyéhez. Az amerikai 
könyvtáros szaksajtóban megjelent nyilatkozatok és cikkek egész sora is azt bizo*~ 
nyitja* hogy az amerikai könyvtárosok nagyon is tisztában vannak hivatásuk poli
tikai jellegével és pártosságával, hiszen egész nyíltan azt az álláspontot képvi
selik* hogy a könyvtárosok egyáltalán nem tarthatják magukat távol a jelenkor 
kül- és belpolitikai konfliktusaitól és vitáitól, s ugyanakkor természetesen több—
4/ Nachrichten-Nouvelles. 32. Jg. 1956. 1-13.p.

zető képviselőjének és az IFLA egykori elnökének e kérdésben elfoglalt álláspont-



8égükben azoknak az oldalán állnak, akik az amerikai ó lettről’ és társadalomról val
lott felfogást védelmezik, ezt Igyekeznek szépíteni és terjesztenie

Erre nézve az amerikai szaksajtóból egész, sereg beszédes példát kozhatnánk 
félj közülük itt csak három, különösen jellemző és tipikus példát említek meg# A 
library Journal cimü folyóirat 1955—ös évfolyamának 8® számában jelent meg "Citi
zen© too” (Polgárok is) cisn alatt M»A®MXLIíEE—nek egy cikke® A szerző egyenesen rá
mutat arra, hogy a városok és községek, Önkormányzatuk keretei között, és az állam 
is a maga egészében, számtalan olyan probléma előtt állnak, amelyekkel szemben a 
könyvtáros nem maradhat semleges és nem állhat léire, mivel éppen az a feladat ■*, 
hogy közreműködésével segítse megoldani ezeket a kérdéseket* A szerző három égető 
problémát ©miit* ezekt a négerek gyalázésa* a MacGarthismus és a hírhedt "comic"— 
ok® Az amerikai könyvtárosok többségének és a szaksajtóban tükröződő könyvtárosi 
közvéleménynek dicséretére legyen mondva, hogy a könyvtárosok az említett kérdé
sekben az amerikai társadalomban a haladó tendenciák oldalán állnak* Ezt részben, 
ha nem is maradéktalanul, az a körülmény magyarázza, hogy mint ahogy nem igen be
szélhetünk "kapitalista" könyvtárügyről, hanem csak a kapitalista országok könyv
tárügyéről, éppen igy nem lenne helyénvaló "kapitalista" könyvtárosokról, vagy 
pláne a könyvtárosokról mint "kapitalistákról” beszélni* A világnak csaknem vala
mennyi államában az a helyzet, hogy - a könyvtárosi hivatás vonzóereje és mind
nyájunk előtt ismert előnyei mellett — a könyvtárosok fizetés szempontjából hát
rányos helyzetben vannak*

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a könyvtárosok, ha nem ie kimondottan rosszul fi
zetettek, de semmiképpen sem tartoznak a jól megfizetett hivatást gyakorlók közé* 
Az értelmiség bizonyos rétegeinek a - hogy úgy mondjuk - proletarizálódása jelen
ségével állunk itt szemben* Ez a folyamat - amelyben a kapitalista társadalom dur
va aránytalanságai jutnak igen jellemző módon kifejezésre — ezeket 8 rétegeket 
úgyszólván önként a kapitalizmus kinövései elleni óvatos, de azért állandó ellen
állásra ösztönzi és egyidejűleg a demokráciának a kapitalista társadalmi rend ál
tal megszentségtelenitett és lejáratott eszményei iránti rokonszenvet ébreszti fel 
bennük* Mint látjuk tehát, egyáltalán nem az állást—nem-foglalás, a pártatlanság 
és a semlegesség jelenségével van itt dolgunk, hanem éppen ellenkezőleg & társa
dalmi problémák megoldásában való aktív részvétel igényével* Az említett esetekben 
a haladás ügye mellett való állásfoglalással találkoztunk*

Más azonban a helyzet, ha külpolitikai problémákról van szó* Ez esetben már 
nem az amerikai társadalmon belüli részletproblémákkal van dolgunk, hanem az un* 
amerikai életformának, vagyis a kapitalista társadalmi rend legtisztább kikristá
lyosodásának kimondott védelmezés ével és propagálásával* Henry JAMES amerikai 
könyvtáros 1955-ben külföldi amerikai könyvtárakat látogatott Európában és Afri
kában , és benyomásait as amerikai könyvtáros közvélemény számára egy "To win 
friends" (Barátokat nyerni) c* cikkben foglalta össze*^ Először is az angol és 
francia könyvtárak működését jellemzi, és tevékenységüket hosszúlejáratú és poli
tika-mentes kulturális és nevelői munkának nevezi* Az Európában, Ázsiában és Afri
kában működő amerikai könyvtárak céljai és módszerei más jellegűek: az alapvető 
célkitűzés azonban azonos: minden erőt mozgósítani az amerikai politika támogatá
sára és felébreszteni az Egyesült Államok vezető szerepében való hitet.
5 /  Libraxy Journal- 81*vol* 195^* 5«uo. 589*P*
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Az amerikai politikának és amerikai életformáinak ettől a propagálásától csak 
egy lépés a szocialista államok könyvtárügyének nyílt vagy álcázott megtámadásai 
ez a támadás pedig éppen © könyvtárügy politikus és pártos Jellege allén Irányul*
Az ALA 1957**©® évi konferenciáján L#M# MORSCH asszony referátumában az amerikai 
könyvtárak nemzetközi kapcsolataival foglalkozott* Kijelentette* sok amerikai könyv
táros meg van nyugodva afelöl, hogy általában elismerik azt & könyvtári filozófiát, 
amely szerint a könyvtáraknak pusztán nevelői funkciói vasmák, és a tájékoztatás, 
valamint a szórakoztatás szolgálatában állnak* Ezzel szemben varrnak olyan országok, 
ahol a könyveket eszközként (tools), még pedig az állam eszközeként használják fel# 
És nemcsak az emberek tökéletesítése, vagy egy adott témáról való tájékoztatás ér
dekében, hanem azért is, hogy az olvasó csak azt olvassa, amit a hatalom birtokosai 
előírnak# ”Most olvastuk az egyik ilyen országban megjelent könyvtáros-főiskolai tan 
könyv birálatátj © könyv szerint minden könyvtárban két katalógusra van szükség* az 
egyiket szabadon használhatják a könyvtár olvasói, s ez csak a szabadon terjeszthető 
müveket tartalmazza! emellett van egy másik katalógus is, amelyhez csak kivételes

*? (Z /esetekben és kizárólag kutatási célokból lehet hozzájutni# ' Minthogy röviddel © 
nyilatkozat előtt Jelent meg Csehszlovákiában CEJPEK és KÁBRT ”Uvo& do knihovnictvl* 
(Bevezetés a könyvtárügybe) c* tankönyve, amelyet a Library of Congress gyarapodási 
katalógusában ismertettek ilyesféle hangnemben, - feltehető, hogy erről a kiadvány-* 
ról van ©zó# Ez az eset is mutatja, hogy MORSCH asszony mennyire nem érti az ol
vasói katalógus lényegét, feladatait és Jelentőségét*

Az amerikai könyvtárak egyébként lényegesen egyszerűbb helyzetben vannaki ©- 
gy él talán nem korlátozzák a fasiszta, neofasiszta és militarista könyvek olvasását, 
másrészt viszont nem Jönnek "kisértésbe”, hogy & marxista és kommunista irodalmat 
hozzáférhetővé tegyék, - egyszerűen azért, mivel könyvállományukban ilyen anyag 
rendszerint egyáltalán nincs is#

Ebből a ifátszólag pártatlan szemszögből indul ki annak az egyébként feltehető
en Jóhiszemű bírálatnak a bevezetése, amelyet Horst KUUZB "Bibliotheksverwaltungs- 
lehre” c. könyvéről közölt Olaf KLOSE a "Libri” c# folyóiratban. A bírálatnak ez a 
része egyben Jellemző példája a könyvtári munka pártosságáról és politikai Jellegé
ről való naiv nézeteknek# Igazán nem tudom, hogy akarja bebizonyitani a bírálat szer
zője azt az egyébként igen óvatosan megfogalmazott nézetét, hogy a fasizmus a tudo
mányos könyvtárak területét érintetlenül hagyta# Hiszen közismert, hogy a tudomá
nyos könyvtárakat megtömték nemzőt! szocialista és fasiszta irodalommal és e könyv
tárak is ezeknek váltak a propaganda-eszközévé* Vajon merészelhettek volna-eekönyv
tárak szocialista és más tiltott irodalmat kölcsönözni és propagálni? Még ma is szá
zával és ezrével tudok mutatni a prágai Egyetemi Könyvtár állományában olyan tudomá
nyos és művészeti könyveket, amelyekre rá van nyomatva a Jellegzetes figyelmeztetés* 
S ezeknek a könyveknek a többsége a világirodalom remekel közé tartozik! Honnan szár 
mázott a hírhedt fasiszta biztonsági szolgálatnak az a hatalmas könyvraktára, ame
lyet államunk területén fedeztek fel? Ebben a könyvraktárban, amely a szocialista 
irodalom termékeit tartalmazta, sok ezer könyv viselte magán valamelyik tudományos 
könyvtár pecsétjét# S valószínűleg nem ez volt az egyetlen ilyen Jellegű könyvrak
tár# A könyvtáraknak is megvolt a maguk szerepe annak a katasztrófának az előkészí
tésében, amelynek következményei végső fokon őket magukat is érintették#
mhmm.......................' ■ ■ ■ ■ — ■■6/ ALA Bulletin# 5X*vol# 1957* 582#p#
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S ahogy KLÖSE nem látja a könyvtárak valódi szerepét a nemzeti szocializmus 
korszakában* éppúgy nem látja — vagy inkább nem akarja látni — milyen tudatos (vagy öntudatlan) szerepet visznek napjainkban a nyugat-német könyvtárak és könyvtárosok ~ 
. — BXOSE-t sem véve ki — a fasizmusnak , bér uj formában történő , de egyre nyilvánvalóbb újjáélesztésében.

A történelemben semmi sem ismétlődik teljesen azonos formában© A régi, hitelét 
vesztett fasizmus bizonyos formái ma már nem szalonképesek, de a lényeg azért ugyan- 
az maradt. Mindenesetre — ahogy ez a szóban forgó cikkben is történt — uj éa vonzóbb 
a "szabad világ"—bán Jelenleg használatosabb szavakba és kifejezésekbe öltöztetik*
De álruhájában sem tudja elrejteni a fasizmus lólábát f csalhatatlan ismertető Jelet 
a szocializmus és az azt megvalósító és annak hatalmát megtestesítő Szovjetunió A— ránt! gyűlölet. S ezt a lólábat az egyébként nyugati eleganciája 01 af KLOSE sem tudja előlünk elrejteni.

Hogy’ miért időztünk hosszabban a pártosság kérdésénél? Mert ez a leghomályosabfc 
szándékosan elkődösitett kérdés, — mert a szocialista könyvtárügyet éppen ezen a te
rületen támadják leginkább a nyugati könyvtárügy un. pártatlanságának és állítóla
gos pártonfelüliségének hamis és teljesen képmutató hadállásaiból. A probléma köze
lebbi megvizsgálása csak megerősített bennünket abban, mennyire igazak azok a leni— ni tanok, amelyek az irodalom pártosságáról, az iskoláknak, a sajtónak és a kultu
rális felépítmény más szektorainak — Agy természetesen a könyvtáraknak is - a pártosság szempontjából való hatóerejéről szólnak* A kapitalista államok könyvtárügye 
és a szocialista könyvtárügy közötti különbség egyáltalán nem abban van, hogy az e- 
gyik pártatlan, a másik pedig pártos, hanem sokkal inkább abban, hogy & nyugati 
könyvtárügy ©Xködösitett és olykor öntudatlan pártosságával szemben mi tudatosan pártosak vagyunk, és hogy — ami a legfontosabb — a régi világ és társadalom mellett 
való állásfoglalással szemben mi a marxista-leninista világnézet igazsága mellett tudatosan foglalunk állást.

A szocialista könyvtárügyben fontos s más kulturális intézményekkel közösen 
megvalósítandó szerepet kapnak a könyvtárak a kulturforradalom nagyobb távlatú folyamatában) ezzel áttörik azt a látszólagos, vagy egyelőre esetleg még nem szívesen 
feladott elszigeteltséget, amelyben eddig vesztegeltek és az ideológiai front első soraiba törnek. Ha a könyvtárosok el akarják sajátítani azt a képességet, hogy má
sokat tanítsanak, elsősorban maguknak kell tamlniok* ha meg akarnak győzni másokat elsősorban maguknak kell meggyőződnlök az igazságról, s maguknak is lelkesedniük kell azért az ügyért, amelyért másokban fel akarják ébreszteni a lelkesedést* Éppen ezért a marxizmus—leninizmus tanulmányozása, & marxista—leninista világnézet és mód* szertan elsajátítása nem annyira a szaktanulmányok kiegészítését Jelenti, hanem a- . lapul és kiindulási pontul szolgál. Csak a marxizmus nyújt szilárd támpontot az irodalom kiválasztáséhoz és feldolgozásához, az olvasók egyre szélesebb és műveltebb rétegei között az irodalom terjesztéséhez* A marxista módszer Jelentős hatást gya
korol az egész könyvtári munkára| ez a gyakorlati, de különösen az elméleti munkában Jut kifejezésre®

A szocialista könyvtárügy egy másik Jellemző vonása a könyvtárügy egyenletes fejlődése. Ez több területen kifejezésre Jut és közvetlenül levezethető a szocialista társadalom fejlődésének alapvető törvényeiből* Ahogy a szocializmus egyik célú
ja & város és a vidék közötti különbség megszüntetés©, ugyanúgy a város és a vidék könyvtárügye közötti különbség fokozatos kiegyenlítődése és az egyenletes fejlődés 
is a szocialista kÖî vtáxü&r egyik Jellegzetes vonása* Közismert tény * hogy még a
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legfejlettebb kapitalista államokban is , mint pl* Franciaországban, vagy az Egye
sült Államokban, kifejezett ellentét van a nagyobb városok könyvtárai és a vidéki 
könyvtárak fejlettségi foka között, mivel - mint tudjuk ~ ezekben az országokban 
a vidéki lakosságnak egyáltalán nincs Is lehetősége, hogy, könyvtárba járjon és az 
a kevés könyvtár is, amelyik vidéken működik, igen alacsony színvonalon áll* Ezzel 
szemben a szocialista államok különös figyeiiaet szentelnek éppen a vidéki könyvtá
rak tervszerű fejlesztés ének, mivel a szakismeretek növelése, a műveltségi és kul
turális színvonal emelése a falu szocialista fejlődéséért folyó harcban igen jelen* 
tős tényező*

Nemcsak az a kérdés, milyen sűrű legyen a falusi könyvtárak hálózata} e könyvi- 
tárak munkájának minőségéről van itt szó, vagyis annak biztosításáról, hogy e könyv** 
tárak ezreiben, amelyeknek legnagyobb része mellékfoglalkozású könyvtáros vezetése 
alatt áll, biztosítsák a megfelelő színvonalú könyvtári munkát* A föléjük rendelt 
könyvtáraknak és ezek főhivatású könyvtárosainak módszertani segítsége a többi kö
zött — a szocialista könyvtárügy egyik jellegzetes vonása s egyúttal a szocialista 
könyvtári hálózat megvalósulásának szükséges előfeltétele és biztositéka* Fejlettebb 
Viszonyok vannak ©téren a Szovjetunióban, ahol a falusi könyvtárak egy részét is 
főhivatású könyvtárosok vezetik* Jellemző az is, hogy ott a magasabb konyviáxd. isko
lákon, sőt könyvtáros főiskolákon végzett könyvtárosoknak is nagy része önként je
lentkezik valamelyik falusi, vagy kolhoz-könyvtárban végzendő szolgálatra® Joggal 
várhatjuk, hogy nálunk is hasonló fejlődésnek leszünk a tanúi*

A könyvtárügy fejlődésének egyenletesség© jut továbbá kifejezésre mindenütt, 
ahol a szocialista nemzetiségi politika szellemében fel kell számolni valamilyen na
gyobb nemzeti vagy állami egység fejlődésében mutatkozó, még a unitból származó e- 
gyenetlenségeket® A Szovjetunió egyes köztársaságaiban, autonóm köztársaságaiban és 
autonóm területein, valamint távoli, de már betelepített területein is a könyvtári 
hálózatok kiépítésében és fejlesztésében olyan folyamatnak vagyunk tanúi, melynek 
nincsen párja egyetlen ország könyvtárügyének történetében sem* A múlt év augusztu
sában Irkutszkban könyvtáros kongresszus volt, amelyen Szibéria és a Távol-Kelet 
húsz területéről, körzetéből és autonóm köztársaságából 400 könyvtáros vett részt* 
Hogy milyen jelentős szerepe van a könyvtárosoknak és milyen eredményes munkát vé
geznek, az többek között abból a figyelemre méltó tényből is kiviláglik, hogy az 
említett területeken minden második lakos könyvtári olvasó*

A szocialista könyvtárügy fejlődésével függ össze egy másik Ismertető jegy, 
a könyvtárügy és általában a könyvtári munka fejlődésének tervszerűsége* A kapita
lista országok könyvtárügyének öncéluságával szemben — ahol különösen a szakkönyv
tárak és a bibliográfiai szolgáltatások az elméleti és humán területek és kérdé
sek egyidejű elhanyagolásával - teljesen egyoldalúan a magánvállalatok gyakorlati 
szükségletei kielégítésének állnak a szolgálatában, - a szocialista országok könyv
tárügye a gazdasági és politikai főfeladatokkal Összhangban fejlődik*

A gazdasági és társadalmi élet egész fejlődését átfogó, sok évre szóló távlati 
tervek a szocialista és a szocializmust építő országokban a könyvtárügy tervszerű 
fejlődésének is irányelvei és megszabják azoknak a fő- és mellékfeladatoknak a jel
legét, amelyeket a könyvtáraknak a fejlődés adott szakaszaiban céltudatos munkával 
teljesiteniök kell® A párt és a kormány a gazdasági és kulturális élet valamennyi 
területén figyelemmel kiséri a tervteljesités munkáját, mivel ezek adják meg az i— 
rányt és ezek Határozzák meg a fő— és mellékfeladatokat* Xtt az egyes könyvtárakat^



csakúgy, mint a könyvtárügyet a maga egészében, kizárólag a tervbe Ízesítésben el
ért konkrét eredmények alapján bírálják @1 és értékelik® A tervszerűség, vagyis a 
rendszeres munka és & megbatározott, konkrét feladatok teljesítésére való törekvés 
hatja át egyre inkább a könyvtári munkát, a könyvtári szolgálat különböző ágait é» 
minden egyes könyvtárost*

Az egységes célkitűzést és tervszerű munkát az teszi lehetővé, hogy a könyvtá
rak legnagyobb része állami intézmény* Mint tudjuk, a kapitalista államokban, a leg
nagyobb állami és közigazgatási gyűjtemények kivételével, a könyvtáraknak mintegy 
80 százaléka nincs állami tulajdonban* Épp igy a bibliográfiák is - a nemzeti bib
liográfiát is beleértve (még ha ezt némely országban maguk a könyvtárak dolgozzák 
is fel) - kiadói egyesületektől függnek, vagy pláne magánvállalatok kezében vannak 
(ez a helyzet pl* az amerikai "Cumulativ© Book Index” esetében, amely a New-York-i 
Wilson Company kezében van)*

A szocialista állam ezzel szemben, létrejöttének első napjától kezdve, magára 
vállalja a könyvtárak és a bibliográfiák ügyének teljes felelősségét* Szimbólikus 
Jelentősége vám ebből a szempontból a szovjet kormány rendeletéinek és a népbizto
sok tanácsa határozatainak, amelyeket közvetlenül a Nagy Októberi Forradalom után 
bocsátottak ki és hajtottak végre* Intézkedtek a magánkézben és félig magánkézben 
lévő könyvtárak biztonságba helyezéséről, a könyvtári hálózat kiépítéséről, továb
bá meghatározták a bibliográfiai feladatokat*

Ezek a rendeletek Lenin nevéhez fűződnek és igy teljes Joggal nevezhetjük ő- 
ket lenini rendeleteknek, nemcsak azért, mert Lenin aláírásával vannak ellátva, ha
nem mindenekelőtt azért, mert Lenin gondoskodott kiadásukról és szerkesztésükben 
maga is személyesen részt vett*

Sok más munkájában és nyilatkozatában is hangsúlyozta Lenin a könyvtáraknak 
a szocialista államban való nagy Jelentőségét és a rájuk háruló feladatokat, mikor 
a politikai forradalom nagy eseményei után hozzálátott a hétköznapok sok türelmet 
és szorgalmat igénylő munkájához, a látszólag "aprólékos” munkáktól kezdve — ame
lyek mellékesen megjegyezve, éppen a könyvtári munkára nézve olyan Jellemzőek és 
fontosak — egészen a kulturforx'adalom véghezviteléig*

Hasonló módon valósul meg a népi demokratikus államokban, az államosítással 
párhuzamosan, a félig nyilvános és félig magánkézben lévő könyvtárak nyilvános 
könyvtárakká való átalakítása* így került többek között sok ezer kötet könyv az 
egykori főúri és kolostori könyvtárakból az olvasók kezébe* Milyen csekély ezekhez 
viszonyítva azoknak a fasiszta, militarista és a szenny irodalmat jelentő könyvek
nek a száma, amelyeknek a használata korlátozott és amelyek — mint láttuk — oly 
sok "gondot" okoznak a nyugati könyvtárak könyvtárosainak*

Hangsúlyozni szeretném még a kulturális örökségről való gondoskodást, amely 
szintén igen jellemző a szocialista államra. A szocialista állam védi és megmenti 
a pusztulástól & múlt páratlan kulturális kincseit! megóvja őket elsősorban az el
hurcolástól, az országból való kiviteltől és a spekulációs célokra való felhasz
nálástól* Mindnyájan tanul vagyunk annak, hogyan hurcolják el mostanában rendsze
resen Nyugat-Európából az európai kulturális kincseket és hogy exportálják őket 
Amerikába, ahol azután az értékes könyvek nemcsak a nyilvános könyvtárak állomá
nyába kerülnek, hanem még inkább a magánkönyvtárakban tűnnek el* Ezt a tényt - mel-
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Mint az államigazsató^foon, a könyvtárak ignzgot. hsában is olyan fejlődési fo
lyamat megy végbe, amely a központi irányítás mellett bizonyos decentralizáció irá
nyába halad; egyre növekszik a nép választott képviselőinek, a szakavatott tanács
adó szerveknek és a könyvtárat használók képviselőinek* részvétele a könyvtárügy és 
az egyes könyvtárak igazgatásában* E decentralizáció következtében egyúttal a 

yvtárosok illetékessége és mindenekelőtt felelőssége is növekszik*
Azonban azt is hangsúly ózni kell, hogy nem állami könyvtárak is vannak, sőt 

újak is keletkeznek* Tanúi lehetünk annak, hogyan jönnek létre páratlanul nagy 
számban egészen uj tipusu nem állami könyvtárak, főképpen a tömegszervezetek, el
sősorban a szakszervezetek és pártszervezetek, az ifjúsági szövetségek, számos kul
turális és egyéb érdekképviseleti szerv és főképp a mezőgazdasági termelőszövetke
zetek keretében* Végül még egyet ne felejtsünk els a Szovjetunióban és a népi de
mokratikus országokban a műveltség színvonalának emelkedését az a körülmény is jel
lemzi, hogy ezekben az országokban a magánkönyvtárak száma és nagysága állandóan 
növekszik* Wilhelm MŰNTHE az amerikai könyvtárügyről szóló elemzéséből ("Americ 
librarianship from the European eagle”) az Amerika és Európa közötti különbséget 
többek közt abban látjuk, hogy Európában a magánkönyvtáraknak Amerikában szinte tel
jesen ismeretlen hagyománya van* Nyugaton mindenesetre nagyobbrészt a középosztály 
és főképp az értelmiség könyvtárairól van szó* A szocialista országokban napjaink
ban valami más történik* itt a széles néprétegek és főleg a munkás családok birto
kában lévő magánkönyvtárak kialakulásának vagyunk egy idő óta tanúi* Mig Ameriká
ban a könyveknek és a közművelődési könyvtáraknak a televízióval» a rádióval, a 
boulevard- és szennyirodalommal való kevéssé örvendetes versengése azt eredményez
te, hogy hivatalos statisztikák szerint is egy amerikai lakos évenként átlagosan 
legfeljebb egy — többnyire közművelődési könyvtárból kölcsönvett - könyvet olvas 
el, — nálunk a közművelődési könyvtárak és a dolgozó ember tulajdonában lévő magán
könyvtárak között alakult ki komoly, de éppen ezért örvendetes verseny*

Az alacsony könyvárak és a kielégítő kereseti viszoryok következtében nálunk 
ma már nem probléma valakinek egy—egy érdekes vagy fontos könyv beszerzése* Egyet
len akadálya ennek a Szovjetunióban és a népi demokráciákban is az, hogy a legke
resettebb könyvekből sajnos még mindig nem tudják ellátni a könyvpiacot a szükség
leteknek valóban megfelelő példányszámmal*

A szocialista könyvtárügyé felsorolt jellemző vonásai, a pártosság és a terv- 
szerűség, valamint az a tény, hogy a könyvtárok nagyobb része valamilyen nagyobb 
állami egység keretében dolgozik, a könyvtárügyön belül olyan jelenségre vezetett, 
amit a könyvtárak és a többi kulturális intézmény* az egész tudományos és kulturá
lis világa; közötti összetartozás érzésének szeretnék nevezni*

Ezzel szemben Nyugaton (és a kapitalista múltban nálunk is) a könyvtárügynek 
a többi életszférától, különösen a jelen eseményeitől való elszigetelődésének ten
denciáival találkozunk* Azt látjuk itt, hogy nagyon csekély mértékben foglalkoznak 
a gyakorlati és elméleti feladatokkal; a könyvtárügynek ez az Önállósulása ilyen 
körülmények között öncélúvá válással fenyeget* Nem csoda, hogy a könyvtárügy a köz
véleményben nem valami nagy tiszteletnek örvend és hogy a nyugati országok könyv
tárosai gyakran panaszkodnak a közélet képviselőinek a könyvtárügy iránt tanúsított 
érdektelenségéről, sőt meg—nem-értéséről*
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hez való tartozásnak az a tudata is, amelyet fente bo említettünk, az egye© könyv
tárak éa a különböző típushoz tartozó könyvtárak, többek között a közművelődési 
és a tudományos könyvtárak együttműködéséhez, továbbá a könyvtárügynek a többi 
tudományos és kulturális intézménnyel való együttműködéséhez vezet* Annák is tu
datában vannak a könyvtárak, hogy itt olyan közös társadalmi feladatokról van ©zó, 
amelyeket a kulturális és közélet egyetlen Intézménye vagy szektora sem tudna a 
többi Intézmény segítsége nélkül megoldani* Ez az álláspont, amely térmészetszerü- 
lég a könyvtári részletproblémák elbírálásánál Is döntő, teszi lehetővé a kérdé
sek ©okkal Jobb tudományos megoldását* Ez jut kifejezésre abban, hogyan bírálják 
el a művelődéstörténet és világtörténet szélesebb keretei között, valamint saját 
népünk történetében a könyvtárügy fejlődésének történetét, továbbá a jelen korban 
a könyvtári munka egyes ágait* Elég emlékezetünkbe idéznünk, milyen szűklátókö
rűén, a mélyebb összefüggések tekintetbevétele nélkül, mutatták be eddig a könyv
nyomtatás feltalálását, vagy a könyvtárak nyilvánossá válását* A könyvtárak és a 
könyvtárügy történetéhez kétségtelenül sok adatot hordtak eddig össze$ azonban ar
ra is szükség lenne - amint ezt ma már világosan látjuk - , hogy az adatok kölcsö
nös összefüggése és a társadalmi fejlődés törvényszerűsége szempontjából nézve 
hozzálássunk a történelem igazi értelmezéséhez, az okok és okozatok felfedéséhez* 
Nem kisebb távlatok nyílnak meg a könyvtári munka egyik - mint említettük — eddig 
elhanyagolt ága, az olvasószolgálat előtt is, ha az olvasóval való együttműködést 
és ennek problematikáját magasabb szempontból, a marxista alapon álló neveléslé
lektan szempontjából nézzük*

S ezzel a szocialista könyvtárügy egy újabb ismertetőjegyéhez érkeztünk, a— 
melynek első jelentkezése már nálunk is észrevehető és amelyet a szovjet könyvtár
ügyben találunk meg már fejlettebb formában* ez pedig a marxista módszertant al
kalmazó és belőle származó könyvtárélmélet* Az uj könyvtárélmóletet, amely a könyv
tári gyakorlatból származik, s azzal szoros kapcsolatban marad, egész világosan 
az elméletből gyakorlattá válás szándéka jellemzi® Még az irodalmi anyag feldolgo
zásában, a ciraleÍrásban is a figyelem a külső, formális jegye^en egyre inkább 
a könyv tartalma felé fordul, s ennek megfelelően a hangsúly a szerzői katalógus
ról a szakkatalógusra tevődik át* A könyvfel dóig ozás nem korlátozódik többé az il
lető munka tárgyának puszta leírására, hanem egyre nagyobb figyelmet szentelnek an
nak a kérdésnek, hogyan, milyen szempontból tárgyalja a könyv az adott témát, s ál
talában egyre több figyelmet szentelnek a feldolgozásra és kölcsönzésre kerülő 
könyv társadalmi hatóerejének* Ezek az uj szempontok természetesen egyre nagyobb 
szerephez jutnak a katalógusok szerkesztésében is* Még a formális szerzői kataló
gusban is a szocialista országokban, megjelenő irodalom feldolgozásában a testületi 
szerzők pl* bizonyos fokig a szocialista társadalom szerkezetét és szervezetét tük
rözik* A szakkatalógusban, különösen az újabb szocialista irodalom fe Időig ozásánál, 
az öröklött szakrendszerek használhatatlansága bizonyosodik be* A szükségképpen je
lentkező kritika, valamint az elkerülhetetlen ideiglenes szükségmegoldások bizonyít
ják, hogy feltétlenül szükség van egy olyan uj rendszertan és osztályozó rendszer 
kidolgozására, amely megfelel mind az uj irodalom lényeges jellemvonásainak, mind 
pedig uj-; társadalmink olvasói' igényeinek* Az a tény, hogy a jelenleg kidolgozás a- I&tt léMŐ és széles körben megvitatott szovjet könyvtári osztályozó rendszer az e- 
gyé© tudományok marxista szemszögből kiinduló és annak elvei szerint történő fél̂  
osztá̂ án alapszik, bizonyítja, hogy a könyvtártudomány és könyvtári gyakorlat rósz-
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követünk* Még az olyan, régebben teljesen formális sarkpontból nézett területen 
is, amilyen pl® a katalóguslapok beosztása, egyre Inkább a könyvek tartalmát te
kintetbe vevő szempont lép előtérbe, amely természetesen elsősorban a szakkataló
gusba való besorolást érinti® Kétségtelen, hogy a formalizmus az, ami a szovjet 
könyvtárügyben állandóan könyörtelen kritika tárgya, bárhol, bármilyen formában 
jelentkezzék is a könyvtári munka egyik vagy másik területén® Számos példát hoz
hatnánk fel erre a Szovjetunió könyvtári szakirodalmából*

Az igy értelmezett könyvtártudomány teljes joggal foglalja el az őt megille
tő helyet a többi tudományág között* Mi mármost a helyzet ebben a kérdésben a nyu
gati országokban? Hová osztályozzák ott a könyvtárügyet és a könyvtártudományt? A 
decimális rendszerben, egyéb tudományágakkal együtt, a könyvtártudományt is az un® 
•'általános** tudományok közt találjuk® A többi osztályozó rendszerben szintén csak 
vagy az elejére, vagy a végére kerül a könyvtártudomány a sokmindenfélét magában 
foglaló, vegyes csoportnak® Csak néhány osztályozó rendszerben kerül a könyvtártu
domány legjobb esetben a történettudomány segédtudományai közé® S csak a Szovjet
unió könyvtári osztályozó rendszerében szerepel a könyvtártudomány - tudomásom sz©^ 
rlnt - a pedagógiával együtt, logikusan, a politikai, jogi ós kulturális felépít
mény határterületén® Ugyancsak a pedagógiai főiskolákkal kerülnek együvé a Szov
jetunióban a könyvtáros-képző intézetek® A leningrádi Könyvtáros képző Intézet 40 
éves fennállása emlékünnepségei alkalmával hallottuk, hogy jelenleg komoly megfon
tolás tárgyává teszik, hogy a könyvtárosi tanulmányokat kibővítik, a tanulmányi 
időt felemelik öt évre és lezárását - ugyanúgy, mint az egyetemi tanulmányok más 
területein - diplomamunka kidolgozásához és nyilvános megvédéséhez kötik® Éppen 
igy a népi demokratikus országokban is többnyire végérvényesen szakítottak a könyve 
téroskópzésnek azzal a fél-, illetve felemás megoldásával, amely a könyvtártudo
mányt inkább rendkívüli*, vagy kiegészítő tantárgynak tekintette, és a könyvtártu
dományt ,sia már fokozatosan a főiskolai tanulmányok egyéb, hagyományos ágai közé 
sorolják® Tisztában kell lennünk természetese a azzal, hogy ezen a téren a fejlő
désnek nem a végén, hanem a kezdetén vagyunk és nincs okunk kételkedni a haladás
ban®

Végül szeretnék még egy, a szocializmusra jellemző, fíyugaton viszont alig 
érthető jelenséget említeni, amely úgy a Szovjetunió könyvtárügyét, mint a mien
ket is rendkívül jól jellemzi* Már ma is nagy számmal akadnak nálunk olyan fel
nőtt és fiatalkorú olvasók, akik önként résztvesznek és segítenek a könyvtári 
Bankában és ezzel a hivatásos, valamint mellékfoglalkozású könyvtárosok munkájá
nak hatékonyságát megsokszorozzák. Ez kétségtelenül valami egészen uj jelenség, 
amelyet & Nyugat teljességgel képtelen megérteni, de amely a szocialista könyvtár
ügy re rendkívül jellemző.

A bibiiográfia kérdéseit külön, önállóan is lehetne tárgyalni, mert ennek a 
területnek is megvannak a szocialista társadalomban a speciális feladatai ós lé
nyeges jellemző jegyei* Említettéin már a bibliográfiai munka állami irányításét! 
éppen ©z vezetett a bibliográfiai tevékenység jelenlegi, eddi/s soha nem látott 
kibontakozásához® Ne tévesszük szem elől, hogy az irodalmi termelés rendkívüli 
mértékű növekedésének következtében, az alapvető nemzeti bibliográfiával szemben 
tisztán mennyiségi szempontból is óriási követelményeket támasztanak® Én itt most 
a bibliográfiának csak arra az ágára korlátozom magam, amelyik összefügg a könyv
tárüggyel és ©melyik a szocialista könyvtárügy eddig ismertetett jellemző vonásait
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ebből a szempontból is kiegészíti®
Ami a Szovjetunió és a népi demokráciák könyvtárügyében első pillantásra 

szemünkbe ötlik; az a bibliográfia egyre növekvő jelentősége és részvétele a könyv
tári munka egész rendszerében® Ez különösen két irányban mutatkozik meg igen szert? 
beötlően* Először is a közművelődési könyvtárak munkájában a korábbinál sokkal nö 
Syóbb szerephez jut a válogató bibliográfiák és ajánló címjegyzékek mindenféle 
forrná ja a legkülönfélébb alkalmazási területeken (röplap-bibliográfiáktól kezdve 
az egyes könyvtártípusok törzsállományáról készült minta-, illetve tipuskataló- 
gúsokig). Kifejlődőben van továbbá valamennyi szakterület szakkönyvtárában egy, 
szorosan a könyvtári munkához kapcsolódó szakbibliográfia-tipus, amely alapja és 
kiindulópontja az illető szakterületen végzett mindenféle tudományos és gyakorla
ti munkának* A szocialista könyvtárügy ilyenféle szakbibliográfiai munkájának e- 
lőnyét elsősorban e tevékenység már említett egyenktes sógében, valamint a pilla
natnyi pénzügyi helyzettől való függetlenségében látom*

Nem lenne szocialista magatartás, ha a szocialista könyvtárügy pozitív voná
sainak felsorolása mellett elmulasztanánk a negatív jelenségekkel és az árnyol
dallal való szembenézést* Kétségkívül nemcsak a politikai fejlődésnek, hanem a 
kultúrpolitikának is megvannak a maga gyermekbetegségei; gyakran látjuk, hogy 
egy olyan helyes irányvonal követésébe, amellyel mindnyájan egyetértünk, Vagy 
olyan kormány- és párthatározatok végrehajtásába, amelyeknek helyességéről mind
nyájan meg vagyunk győződve, itt vagy ott valami hiba csúszik bé, s gyakran kö
vetünk el — bár kisebb mértékben — olyan hibákat, amilyeneket annak idején már 
a szovjet könyvtárosok is elkövettek és amelyektől ők maguk is kifejezetten óv
tak bennünket*

Nyilvánvalóan nem az osztályellerusóg rossz akarat ár ól van itt szó, amely min
denáron akadályozni akarja fejlődésünket; hanem arról, hogy egyrészt túl viharo
san és szertelenül teljesitik az egyébként helyes és fontos feladatokat, másrészt 
ez a végrehajtás gyakran egyenetlen, laza és következetlen* Milyen sok hiba szár
mazik éppen ebből! Másrészt túl gvakran zaklatnak bennünket olyan szervezési és 
újjászervezés! intézkedésekkel, amelyeket a gazdasági életből, ahol egészen he
lyénvalók, mechanikusan átvisznek a kulturális élet területére, ahol azután ezek 
az intézkedések a könyvtári munka elengedhetetlen folyamatosságát veszélyeztetik* 
Helyenként bürokratizmussal is találkozunk, noha ez a jelenség a szocializmusra 
egyáltalán nem jellemző*

Mindezeket a hibákat — amelyek rendszerint csak egyes, elszigetelt hibák — 
sokat tárgyalta a könyvtáros szaksajtó, a Szovjetunióban éppúgy, mint nálunk* 
Mindenesetre vigyáznunk kell, hogy ezeket a gyakran teljesen szórványos és eset
leges hibákat és gyengeségeket ne általánositsuk és eltúlozva ne ábrázoljuk,hogy 
a kivételből ne csináljunk szabályt és a lényegest megkülönböztessük a véletlen
től és könnyen kiküszöbölhetőtől, az átmeneti jelenséget a tartós hibától.

Végül szeretném még megjegyezni* teljesen tudatában vagyok annak, hogy ez 
a-tudtommal első - kísérlet a szocialista könyvtárügy sajátságainak összefoglalá
sára és közelebbi ismertetésére sem nem teljes, sem nem kimerítő* Mégis azt re
mélőin, hogy kiindulópontja lesz a kérdés mélyebb és átfogóbb tanulmányozásának*
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Jekttvlsta leírásról, amely csak megállapítja & tényeket éa semmiféle gyakorlati 
következménnyel nmm Jár# Mi arra törekszünk, hogy a gyakorlati arankában megerő
sítsük azokat a lényeges Jellemvonásokat, amelyekkel nálunk eddig csak fejletle
nebb formában éa csekélyebb mértékben találkoztunk* egyidejűleg mindazt ki kell 
küszöbölnünk, ami a múltból maradt csökevépy és ellentétben áll a szocialista 
könyvtárügy fent Ismertetett Jellemző vonásaival^

Azok a feladatok, amelyek a szocialista társadalomban a könyvtárakra várnak, 
az egész szocialista társadalomra váró grandiózus feladatokhoz méretezettek* Az 
8zKF 2 1 9 pártkongresszusa felfedte nemcsak a Szovjetunió, hanem valamennyi, a szo
cializmust építő ország fejlődésének hatalmas távlatait* Közös céljaink világosan 
állnak előttünk* Az együttműködés, a kapcsolatok elmélyítése és a tapasztalatcse
re segítségével Jobbá és gyorsabbá tehetjük azoknak a feladatoknak a£ elvégzését, 
amelyeknek teljesítésétől Jobb, szocialista Jövőnk függ*

B i n l g e  kennzelcbnende Wesenszüge des sozlallstisohen Bibllo-thekswesens*
Zentralblatt für Bibllothekswesen* 1959# Sonderheft* 297-324* p*
2247*tis&telasSL*
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F®C* Francié$

■• A NEMZETI KÖNYVTÁR SZEREPE \\ 
•| A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ;; 
:: KORSZERÜSXTÉSÉBEff v

A szerző - aki a British Museum könyvtárának igazgatója - az ASI»IB 55* évi 
konferenciáját megnyitó elnöki előadásának bevezető résedben rámutatott arra,
hogy a most virradó uj korszakban egészen más szerep vár a nagykönyvtárakra * 
mint amilyet eddig betöltötték*"A háború folyamán és a háború utáni példa nél- 
kttl álló természettudományos és műszaki fejlődés idején kitűnt az, hogy a könyv*, 
tárak többé nem puszta raktárak* ahol a tudásanyag passzívan arra vár, talán 
majd ráakadnak az olvasók* hanem a gondolkodás fejlesztésének ás az irányelvek 
kialakításának aktív eszközei* w* • * "A könyvtárak által nyújtható szolgáltatás 
soknak tehát a jövőben élettel teljesebbeknek* pozitivabbaknak kell lenniök***« 
Előadásában ezért azzal a kérdéssel foglalkozik* milyen mértékben kell a könyv** 
táraknak mődosltaniok működésűk irányelveit s hogyan lehetne a nagykönyvtárakat 
a könyvtári és dokumentációs szolgálat keretébe beleilleszteni*

"Bsst a két szót* könyvtár és dokumentáció, szándékosan párosítom egymással. 
Sok vita folyt már ezeknek a szavaknak jelentéséről, és arról a fogalomkörről, 
amelyet felölelnek. Ugyancsak sokat vitáztak a könyvtáros és a dokumentátor egy
máshoz viszonyított fontosságáról* Talán éppen ennek a vitának lett az eredmé
ny© * hogy jobban rátsrelődött © figyelem a munkának arra a fajtájára és saját
ságaira, amelyet a dokumentáció forrásainak gondozóitól követelnek, mint egyéb
ként történt volna. Bízom benne, hogy egyszer majd lehetővé válik véget vetni 
annak a vetélkedésnek, amelyet ezt a vita felidézett* A magam részéről bizonyos 
Vagyok benne, hogy a könyvtárosnak, ha munkáját jól akarja elvégezni, a lehető 
legnagyobb mértékben szakembernek kell lennie, és hogy azonos feltételek között,
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& specializál tabb tudással rendel kés; <5 könyvtáros lesz képes jobban kielégíteni 
olvasót szükségleteit. Az le igaz, hogy a' könyvtárosok által kidolgozott eljá
rások és módszerek a dokuraentáolőval foglal kösd szakemberek számába la éppoly 
hsssnosnak bizonyultak. A magam részéről a különbségtételt a kettő között ál- 
tálában értelmetlennek találom̂  ámbár bizonyára valamennyien egyetértünk abban 
liogy a könyvtári és dokumentációs munkának varrnak fejlődési fokozatai és hogy 
mind a könyvtárosnak* mind a dokumentátornak állandóan törekednie kell szakér
telme fejlesztésére* Bízom benne: egyik reggel arra fogunk ébredni, hogy a tö
kéletes esskkönyvtárós és a tökéletes dokmaentátor tulajdonképpen egy és ugyanaz a személy.n

Példaképpen felhozza a szerző* mennyire elmaradt fejlődésében a. British 
Museum la* 0j épület hiányában nem tudtak benne gondoskodni többek között kü
lön folyóirat—olvasóteremről, zenei-olvasóteremről, katalógus-helyiségről *majd Így folytatja:
fül az akadálya a nag,/körxyv̂ árok fcl használáeáno.k?”

ís Szilárdan meg vagyok győződve róla, hogy az olyan könyvtárak tökéletes 
kihasználásának útjában, mint amilyen a British Museimi, a libraiy of Congress 
és a Bibllothoque .̂ ationale, a legnagyobb akadály a gyűjtemények puszta mére
teiben rejlik* Régebben azt szokták mondani a jó könyvtárosról* hogy a polcokon 
levő minden könyvet Ismer* ás hogy az őrizetére bízott irodalomban 6 a legjobb 
útmutató* Ezt az eszményképet a szakkönyvtárakban, dolgozó könyvtárosok remélhe
tőleg továbbra is fenntartják* Szerencsésnek kell érozalök magukat* hogy lehe
tőségük van valamennyi őrizetükre bízott könyv megismerésére éo tartalmuknak az 
olvasókkal való megvitatására* A nagy, általános gyűjtőkörű könyvtárak esetében azonban* különösen ha - mint a British Museum gyűjteményei — 5-6 millió könyv
vel rendelkeznek, a könyvtárostól már nem lehet megkövetelni, hogy a gondjaira 
bízott könyveket egytől-egyik ismerje* Ez azért sajnálatos, mivel véleményem 
szerint két nem kívánatos következménnyel is jár. Először Is megrendíti a könyv
tárosba vetett bizalmat; a könyvtáros már nem mestere mindannak* amit ellen
őrzése alatt tart, már nem mondható el róla: "Keresd meg X könyvtárost * ismeri,
valamennyi könyvet a könyvtárban, majd Ő tanácsot ad, melyiket használd.*1 Más
részt a rendelkezésére álló anyag tömege a könyvtár használóját is szinte agyon- 
nyomja. Ha gondosan szerkesztett útmutatók, vagy más olyan eszközök nem állanak 
rendelkezésére, amelyek segítségével a gyűjtemények kezelhetővé tehetők, akkor 
az olvasó zavarba jön és könnyen feladja a küzdelmet; inkább más könyvtárhoz fordul, olyanhoz, amelyről feltételezi, hogy benne könnyebben eligazodhatok az 
őt érdeklő Irodalomban.
[Mu'zeálTie, kön'yvt árak le gy enek— e tehát a n agy kön y v i ár ak? |

Az ilyenfajta meggondolások, ha a nagy, általános gyűjtőkörű könyvtárak 
problémáival foglalkozó felfogások között egyeduralomra jutnának, az ilyen könyvtárak megszűnését jelentenék; ebben az esetben is csak könyvmuzeumok ma
radnának, amelyekben csak a múlt tanulmányozható, a jelen pedig ki van rekeszt— 
ve belőlük. Ha valaki végigvinné ezt az okfejtést, kitűnnék, hogy a nagy könyv
tárak számára nem kívánatos a most megjelent uj könyvek megvásárlásával foglal
kozni, ehelyett meg kell várni, míg más könyvtárak kivonják őket a használatból
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ée egyszerűen csak az elavult könyvek raktározásával kell törődniök. Ez azonban 
nyilvánvalóan lehetetlen felfogás; az ilyen rendszer csak szervezetlen és vélet 
Xenszerü könyvgyűjteményt eredményezhetne. Ezért a nagykönyvtárak igenis foly
tatják a modem könyvek vásárlását, és sok egyéb módon is gyarapítják állomá
nyukat, változatosabb módszerekkel és nagyobb számban, mint az ország bármely más könyvtára.
[Decentralizációra, a gyűjtemények tagolására kell törekedni!j

A nagykönyvtárak működésével kapcsolatos tetemes költségre ée nagy admi
nisztratív munkára való tekintettel szükség van tehát arra, hogy megvizsgáljuk, milyen eszközök használhatók fel e gyűjtemények teljes kihasználásának biztosí
tása érdekében. Ezen a téren véleményem szerint a*szakkönyvtárak által végzett 
munka hasznos útmutatással szolgálhat. A szakkönyvtárak általában - az általá
nos gyűjtőkörű nemzeti könyvtárak által gondozott területtel összehasonlítva - 
kis, sőt parányi szakterülettel foglalkoznak. Könyvtárosaik ismerik a gondjaik
ra bizott anyagot, az olvasó pedig bizalommal közeledik hozzájuk, azzal a biz
tos tudattal, hogy gyorsam és kényelmesen megtalálja, amit akar. Vajon lehetőé- 
geo— © ezt az elvet megvalósítani a nagykönyvtárak esetében is? Lehetséges—e 
Túr.kéjüket annyira decentralizálni, hogy állományuk a közönség számára gyorsan 
hozzáférhetővé váljék és ezzel mind a könyvtáros, mind a használó visszanyerje 
a bizalom érzését; Természetesen nevetséges volna azt javasolnunk: mindazon tu
dományszak számára külön-kUlön osztályt állítson fel a Muzeum, amelyből állomá
nya összetevődik. Lehetetlen dolog lenne tehát ilyen nagyfokú specializálást 
végrehajtani; viszont abban is biztos vagyok, hogy sokat lehetne tenni a gyűj
teményeknek bizonyos számú szak szerinti tagolása révén. Ezek mindegyikének 
meg lehetne a külön személyzete, saját katalógusa, saját olvasóterme és segéd
könyvtára. Személy szerint a decentralizációt tartom az egyetlen útnak, amelyen 
haladva a nagy gyűjtemények ismét a maguk gazdáivá válhatnak. Nem szabad elfe
lejtkeznünk arról sem, hogy ha mindjárt az állományt tiz ilyen osztályra oszta
nék Is fel, még akkor is egy-egy csoport átlag félmillió könyvből állna, ami 
azt hiszem - az oxfordit, a Cambridge!t és a londonit kivéve - kétszerese akár
melyik egyetemi könyvtár állományának. A könyvtári gondolkodás hajlamos a kon
zervativizmusra és & fukarságra. Szivünk mélyén valamennyien hajlamosak vagyunk 
rá, hogy a könyvtárat fényűzésnek tekintsük, amely csak szórakozásra és élvezet
re szolgál. Holott & könyvtár fontos nemzeti vagyontárgy; kötelességünk tehát 
gondoskodni róla, hogy tökéletesen kihasználható legyen.
IA szakkönyvtárakra továbbra is szükség van.]

Természetesen nem szabad arra gondolnunk: az ennek a javaslatnak rejtett 
célja, hogy megszüntess© a szakkönyvtárakat, illetve elfoglalja helyüket. A 
szakkönyvtárak csak akkor valósíthatják meg teljes mértékben céljukat, ha bizo
nyos szakterülettel behatóan foglalkoznak, képesek felbecsülni és kielégíteni 
Ismert személyek napi szükségleteit és ha a nagytérJedelmtt nemzeti gyűjtemények 
támogatják őket. A szakkönyvtár tevékenysége szerintem tehát általában a tájékoztatási anyag aktív, kezdeményező jellegű felhasználásából áll. Mindig ez volt 
a szakkönyvtár munkájának az a jellemző vonása, amely re ám a legnagyobb hatást 
tette. Szeretném, ha ezt a módszert a nagy nemzeti könyvtárak elkülönített rész-
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lesei is átvennék, de terméeseteeen másképpen alkalmaznák* T© vékényéégük nyil
ván szélesebb területre fog kiterjedni ás nem lesznek n&jd képesek előre kita
lálni X vagy X olvasd szükségletét, viszont meg fogják kísérelni, hogy bizonyos 
nagyobb tudományterületeken jólrendezett, mindenre kiterjedő anyagot bocsássanak a kutatók rendelkezésére.

Ebből az kivetkezik, hogy ha lehetséges lenne a könyvtári szolgáltatások 
ilyenfajta felosztását megszervezni olyan könyvtárban# mint amilyen a British 
Museum Könyvtára, akkor az egyes részlegek könyvtárosainak tudomással kellene 
himlők arról a munkáról, amelyet más könyvtárakban végeznek, beleértve termé
szetesen az illető szakterület szakkönyvtárait is* Remélem, nincs már messze az 
az idő, amikor a British Mueeum Könyvtárának munkatársai képesek lesznek reá, hogy komoly szerepet Játsszanak az ilyen Jellegű könyvtári tevékenység összehangolásában.
|Természettudomány1 ás műszaki szakkönyvtárak alapítása*

Az általános gyűjtőkör eszméje ugyancsak olyan dolog, amelyet a mai fejlő
dés és a korszerű követelmények fényében felül kell vizsgálni. A nemzeti könyv
tár eszményképét szerintem kiváló elődünk, Antonio Panizai teremtett© meg* A 
British Museum elé tűzött célja az volt: olyan könyvtárat bocsásson a ssegény 
kutatók rendelkezésére, melyben - az illető országon kívül — minden ország iro
dalmának legjava megtalálható*

Hozzá kell tennünk azonban, hogy amikor a British Museum kifejlesztésének 
ezt a tervét lefektették, a könyvtári elgondolások egészen mások voltak, mint 
ma* Akkoriban a könyvtár - hogy úgy mondjam - humanista laboratórium volt, a 
természettudósok számára pedig kulcs a múlt Ismeretéhez, amelyre gondolataik tô  
váhbfejlesztése céljából támaszkodtak* Nem.használták a könyvtárat annyian a 
kurrens irodalom olvasására sem* Több, mint valószínű, hogy minden neves tudós 
otthon, vagy más, számára hozzáférhető helyen, például a klubjában, megtalálta mindazt a kurrens irodalmat, amelyre szüksége volt* Csak újabban jelentkezett 
a természettudományi kutatómunka ütemének olyan nagymérvű felgyorsulása, hogy 
a periodikák, beszámolók, kivonatok stb* nagy gyűjteményeihez való gyors hozzá
férés is fontossá vált* Tagadhatatlan, hogy ebben a tekintetben a nagy általá
nos gyűjtőkörű könyvtárak lassúnak bizonyultak a folyamatos szükségletek felis
merésében á© nagyon lemaradtak m velük szemben támasztott kívánalmak mögött* 
Szemléletmódjuk tekintetében tulajdonképpen humanista jellegűek, ezért elkerül
hetetlen, hogy ahol a természettudományról és a műszaki tudományokról van szó, ott mindig hátul kullognak a könyvtári szolgáltatásokat illetően; munkatársaik legnagyobb része járatlan is azokban a tudományágakban, amelyekkel a természet
tudósok és műszaki szakemberek foglalkoznak* Különleges szakértelemmel rendel
kező természettudományos képzettségű személyzet alkalmazásának gondolatát való
jában csak újabban méltányolják. Az igy keletkezett légüres teret ezeken a könyvárakon kívül állé eszközökkel töltötték ki. így számos olyan természettu
dományi és műszaki szakkönyvtár keletkezett, amely nemzeti könyvtárra tartozó 
feladatokat lát el* Angliában a Science Llbrary gyarapodása, különösen BRADFORB 
és LANOESTER-JONES alatt, világosan megmutatta, mit lehet tenni a természettu
domány és a technika azon területein* amelyeket a British Museum érintetlenül 
hagyott, Sajnos, ennek a két embernek tervei és erőfeszítései - megfelelő hely,
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pénzügyi alap és, azt hissem, a megfelelő hivatalos támogatás hiánya következté 
bán — kárba vesztek, Ennek ellenére munkájuk bátor ki ©érlelnek számit, mivel a 
basználék olyan egyre fontosabbá váló körének kívántak anyagot nyújtani *amely
nek szükségleteit a meglévő nemzeti könyvtárak nem vették figyelembe. Az utób
bi években, ezúttal hivatalos helyesléssel, uj kísérletet tettek ennek a prob
lémának megoldására és a természettudósok és műszaki szakemberek részéről Je
lentkező igényelmek megfelelő szolgáltatásokkal való kielégítésére. Hivatalosan 
Is Jóváhagyták már azt a Javaslatot, hogy a Szabadalmi Hivatal Jelenlegi könyv
tárát /Patent Office Library/ uj Nemzeti Természettudományi éo í/füszaki Praesens 
Könyvtárrá /National Referenc© hibrary of Science and Technology/ alakítsák,Ha
sonlóképpen uj Nemzeti Természettudományi é© Műszaki Kölesönkönyvtárat /Natio
nal lendlng library fór Science and Technology/ kezdtek kiépíteni a Természet- 
tudományi éti Ipari Kutatás Osztályának /©©parimén t of Seientific and In dús irt
ai Research/ támogatásával. Ennek a két könyvtárnak megtervezése éo kialakítá
sa lesz a könyvtári tervező munka legjelentősebb megnyilatkozása az elkövetke
ző öt—tiz évben. Minden okunk megvan annak feltételezésére, hogy mindkettőt he
lye© irányban fogják majd kialakítani éo azt is reméljük, hogy fejlődésük is 
■ Síi.••*■ j>a** zr&mé 1 1<5 Zi* ± :c .•

iruJLOntu] bpeea5.3.1£Ált sz&kkönyvtárak létrehozása azonban nem oldja meg azt 
a problémáiamellysl acet foglalkozni kívánok, A természettudományok éa műsza
ki tudományok esetében ugyan lehet azzal érvelni„ hogy igazén sürgős szükség 
von általános jellegű szolgálatra, Ast is fel lehet hozni a '‘természettudomány 
és műszaki tudomány'’ kifejezéssel Jelöli tudománycsoport eléggé körülhatárolt 
ahhoz, hogy elválasztható legyen az általános gyűjtőkörű nemzeti könyvtártól. 
Felhozható továbbá, hogy a könyvtári szolgáltatásnak az a fajtája, amely az i— 
lyen szakba tartozó könyvekkel kapcsolatos, eltér attól a munkától, amelyet a 
nemzeti könyvtárak általában, esetünkben pedig a British Museum végez, és sür
gő eebb le annál. Az azonban szintén nyilvánvaló, hogy ha egyszer az egyes sza
kok ezámára szolgáló külön intézmények kialakítása megindult, akkor bizony na
gyon könnyen más területre is átcsaphat a mozgalom. S bér bízom a most megindu
ló tervekben, mégis sajnálkoznom kell a felett, amiért nem találtak lehetőséget 
arra, hogy az uj természettudományi praesena könyvtárat szoros kapcsolatba hoz
zák a British Muoeummal,
jlgönyv tár közi együttműködésre van szükség,

A könyvtári célokra szánt pénzösszeg csaknem minden országban, kivéve ta
lán az Egyesült Államokat, nevetségesen kicsi. Ezért nagyon fontos, hogy a ren
delkezésre álló fedezetet ésszerűen költaük el, úgy hogy vele a legnagyobb e— 
redményt biztosítsuk. Könnyű belátnunk, hogy több nagy szakkönyvtár életrehivá- 
sa esetén, a könyvtárfejlesztés céljából rendelkezésre álló eszközök az admi
nisztratív munkák, a határterületek anyagának megkétszereződése következtében 
— nem Is szólva a fontosabb segédkönyvek megkettőződéséről - veszendőbe mennek» 
Szeretném hangsúlyozni, hogy nem vagyok a könyvek példányainak megkettőzése, megháromssorozása, megnégyszerezéee, ötseörözése vagy akármilyen mértékű meg* 
sokssorozása ellen, ahol erre szükség van. Ami engem aggaszt, az a nemzet erő
forrásai elpazarlesának veszélye - helyesebben szólva, inkább azt szeretném 
biztosítva látni, hogy a rendelkezésre álló pénzösszegből a lehető legnagyobb
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eredmények származzanak* a könyvtári szolgáltatások nem olcsók, különösen, ha 
olyan irányban fejlődnek, amelyre oéXost&m* Nekünk könyvtárósoknak érett Íté
lettel kell rendelkeznünk nemcsak közvetlen feladatainkat, hanem feladataink- 
nak a nemzetgazdasággal fennálló kapcsolatait illetően Is. Kérjünk osak bátran 
elég pénzt olyan munkák elvégzésére, amelyeket lényegesnek tartunk? de éppen 
úgy ügyeljünk arra is, hogy ez a pénz ne menjan veszendőbe* Nem minden könyvtá
ros Jó üzletember, pedig a könyvtári szolgáltatások költségei nemzeti szinten a 
gazdasági tényezők pontos megítélését és a rendelkezésre álló eszközök felhasz
nálásának gondos megtervezését teszik szükségessé* Est nagyon szeretném hangsú
lyozni Önök előtt* Sokszor elmondtam már, hogy az Irodalom Jelenlegi megnöveke
dett mennyisége és a könyvtárakkal szemben'Jelenleg támasztott igények fokozott volta következtében egyetlen könyvtár sem tekintheti magát teljes értékű intéz
ménynek, Létfontosságú követelmény tehát, hogy a könyvtárak a lehető legátfogóbb 
könyvtári szolgálat megvalósítása érdekében összehangolják erőfeszítéseiket* 
Mindenesetre van némi kilátás rá, hogy ez megvalósulhat. A könyvtárosok jólszer*- 
vezett közösséget alkotnak, egészben véve meglehetősen szabadelvű felfogást val
lanak mesterségük gyakorlásáról éa igen Jól megértik a gondos tervezés és ©- gyüttmüködés szükség©seégét,
jMiért van szükség a nagykönyvtárakra?|

Ez a megállapítás több olyan megfontoláshoz vezet bennünket a nagy nemzeti 
könyvtárakkal kapcsolatban, amelyek - legalábbis számomra - döntően bizonyítják 
hogy ezek az Intézmények minden ország folyamatos könyvtári munkájának fontos 
alkotórészei* Bevezetőül legyen szabad bevallanom, időnként komoly formában 
felmerült bennem a gondolat, vajon a nagy, általános gyűjtőkörű könyvtárak nap
ja nem áldozott—© le, hiszen nem egyebek régi könyvek és folyóiratok raktárai
nál, és hogy a bibliográfiai és tájékoztató munka fő terhét nem kellene-© ki
sebb, jól Bzervzett szakkönyvtárakra átruházni? Rövid megfontolás is ©lég azon
ban ahhoz, hogy elűzzön minden ilyesfajta aggodalmat* Mert először Is, a nemze
ti könyvtár, - bár állománya egyes tudományszakokat illetően, különösen, amint 
pár rámutattam, az alkalmazott tudományok területén távol van a tökéletestől, - 
mégis a köteles példányok letétje által, vétől, ajándékozás és csere utján a 
kiadványoknak olyan körét szerzi meg, — elsősorban egyetemek és tudományos in
tézmények kiadványait a világ minden részéből - amihez foghatót sehol másutt az országban nem találhatunk. A kevéssé ismert nyelveken olyan könyveket és folyó
iratokat szerez be, amelyek nincsenek meg más könyvtárakban és amelyek beszer
zése másutt nem volna gazdaságos. A nemzeti könyvtár nyelvtudás szempontjából megfelelő személyzettel rendelkezik, ezen felül a külföldi intézmények is elis
merik szerepéezek a körülmények biztosítják számára, hogy természetes tároló 
hely© legyen a kevéssé ismert nyelveken irt, különféle tárgyú könyveknek*A nem
zeti könyvtár a kormányok és kormányszervek kiadványainak fő központja, vagy 
legalábbis annak kell lennie. Már csak gazdasági okokból is nyilvánvalóan lehetetlen lenne emelni tehát azoknak az intézményeimen:.a számát, amelyek az 1- 
lyen kiadványokat nagyobb mennyiségben gyűjtik? ennek folyományaképpen jelen
tős katalogizálási és raktározási problémák is felmerülnének*

Van azonban még egy körülmény, amiről nem szabad megfeledkeznünk* A nemze- 
|i könyvtár az egyetlen olyan könyvtár, amelynek kötelessége megtartani és meg



- 25

őrizni állományát* Nehéz lenne /ha nem lehetetlen/ est a felelősséget több in
tézmény között megosztanunk. Be arról se feledkezzünk meg, hogy a nemzeti könyv
tár gyakran az ország egyetlen olyan intézménye, amely részletes információt 
tud nyújtani sok ezer olyan tárgyra vonatkozóan, amelynek nincs szakkönyvtára.

Az emlitett anyag tehát a nemzeti könyvtárba folyamatosan áramlik a ott ha
talmas gyűJtőmedencét alkot, amely készen áll arra, hogy lecsapolják, őrültség 
volna ezt nem a lehető legteljesebb mértékben kihasználni. A probléma, amint 
már jeleztem, az, hogyan lehet megtalálni a megfelelő eszközöket ennek a tar
tálynak hatékony lecsapolására, mégpedig úgy, hogy az megfeleljen a napi köve
telményeknek* A nagykönyvtáraknak szükségük van arra, hogy visszaszerezzék a 
szakemberek és a szakkönyvtárosok bizalmát, akiknek fő követelménye a könnyű és gyors hozzáférhetőség. Már korábban jeleztem, ml módon vélem ezt elérni.
| A szakkönyvtárak könyvtárosai ismerjék a nagykönyvtárak állományát! j

Egy pillanatig sem gondolok arra, hogy a nemzeti könyvtár helyettesítheti 
vagy pótolhatja a szakkönyvtárakat, vagy hogy olyan részletekbe menő munkával 
foglalkozom tik, ami a szakkönyvtárra Jellemzőn A nagykönyvtár még állománya de
centralizálásával sem tarthat fenn olyan szoros napi kapcsolatot a használókkal mint a szakkönyvtár, amelynél ez a munka egyik fő sajátossága. Komolyan Javas
lom azonban; a szakkönyvtárosok tartsák olvasóik iránti kötelességüknek, hogy 
megismerkedjenek azzal az anyaggal, amely a nagy gyűJtöményekben található.En
nek az állománynak nem kölcsönözhető volta /ahol ez a helyzet/ — tudom — komoly 
akadály; ez azonban nem befolyásolja a szakkönyvtéros oly irányú kötelezettségét, hogy meg kell keresnie annak utJát.-módJát*, miképpen segíthetné a könyvtár 
használóját munkája elvégzésében az összes szükséges forrás felkutatásával.

Most rátérek egy másik fontos szempontra. Ha a nemzeti könyvtár meg tudja 
szervezni munkáját úgy, hogy hatékonyan kiegészítheti vele a szakkönyvtárak 
szolgáltatásait, mit várhat ebben az esetben a nemzeti könyvtár a azakkönyvtá- 
ros tói?

Először is a szakkönyvtárosnak tökéletesen tisztában kell lenni© azzal, mi 
áll valamely tárgyra vonatkozóan azon a néha vázlatos anyagon felül rend elkezdőd
re, ami saját polcain található; ha pedig szükségesnek mutatkozik, hajlandónak 
kell lennie arra is, hogy komoly munkát fordítson ennek felkutatására. Még ennél is fontosabb azonban, hogy kész legyen reális módon közeledni a könyvtári 
problémákhoz és ne zárkózzék elefántcsonttoronyba. Késznek kell lennie arra ie, 
hogy közreműködjék a dokumentációé szolgálat általános megjavítására irányuló 
tervek végrehajtásában.

síi' _____
| Lehetséges-e a helyzöt javitása?J

Engedjék meg, hogy elmondjam, miért vagyok optimista könyvtári szolgálta
tásaink és könyvtárközi együttműködésünk nagymérvű megjavításának lehetőségeit illetően, akár szakkönyvtárakról, akár dokumentációs központokról, akár egyete
mi könyvtárakról vagy* általános könyvtárakról legyen is szó.

legelőször is, ma ilyen vonatkozásban kedvezőbb a légkör, mint bármikor 
máskor azelőtt. Nemcsak arra gondolok, hogy a kormány tudatára ébredt, milyen 
font©© érdeke, hogy megfelelő műszaki, ipari és kereskedelmi könyvtári szolgá
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lattal rendelkezzék, hanem a könyvtárosok masuk is szélesebb körben foglaXkqz— 
nak mindazzal» ami munkájukkal kapcsolatos: munkájuk kiterjedésével, határaival, 
1ehtőségeivel. Egészen meglepő, mennyire méltányolják a nemzeti könyvtárak kö
rében a szolgáltatások átszervezésének szükségességét, hogy llymódon összhang
ba hozzák őket a korszerű követelményekkel és hogy csakugyan az egész alapot 
újból szemügyre vegyék, amelyen a nemzeti könyvtár eszméje nyugszik. Mélységes 
megértéssel találkozik ez a gondolat: valamennyi könyvtárfajta együttműködésére 
van szükség, ha a könyvtári és dokumentációs szolgáltatásokat a modern kor igényeinek megfelelően akarjuk kifejleszteni.
A British Museum uj épülete lehetőséget nyújt 
majd a könyvtár korszerűsítésére, a könyvtári szolgáltatások kiszélesítésére.___ ___

Hogy fontosabb és gyakorlatibb pontra térjek át, tökéletesen uj épületet 
szándékozunk emelni - amint Önök is tudják - a British Museum számára, a jelen
legivel szomszédos helyen. llymódon megvalósítható lenne az általam fentebb em
lített terv, feltéve, hogy elég okosak vagyunk ahhoz, hogy kihasználjuk ezt az 
alkalmat és előre tervezzünk. Végülis Panizzi 185o—es években ismertetett el
gondolásai szolgáltak alapul a kimagasló könyvtári munka számára, ötven—hatvan 
évre előre. Személy szerint meg vagyok győződve róla, hogy az átszervezésre a 
lehető legjobbkor nyílik alkalom: olyan időben, amikor elgondolásainkat a jelen 
és a jövő sürgető követelményei késztetik szárnyalásra o amikor eszméink olyan 
formában valósulhatnak meg, amely feltehetően megfelel majd a kor követelményei
nek. Az uj, megfelelően tervezett épület olyan energiákat fog felszabadi tani,a— 
melyek jelenleg le vannak fojtva és el vannak nyomva.

Ha a színpad megfelelően van elrendezve, akkor a főszereplőknek /— ebben 
az esetben a Nemzeti Könyvtár különböző osztályai vezetőinek - / megfelelő te
rük lesz arra, hogy elgondolásaikat megvalósítsák és szorosabb együttműködést 
teremtsenek más könyvtárakban müködó kollégáikkal. Nagyon sajnálatos, hogy az 
együttműködés jelenleg a British Museum dolgozói és más könyvtárak munkatársai 
között, - a bibliográfiai területtől eltekintve - nem elég szoros. Remélem ez
zel kapcsolatban, hogy a decentralizáció mértéke, amelyet fentebb javasoltam, 
kollégáimat szorosabb kapcsolatba hozza a szakterületeken dolgozó többi kartár
sakkal.

Ez kívánatos, nemcsak általában, hanem azért is, mivel előre látom, hogy a 
könyvtár és a könyvtári dolgozók sokkal nagyobb szerepet fognak játszani a 
könyvtári szolgáltatások fejlesztésében, mégpedig nemcsak a British Museum sze
mélyzetének, hanem más könyvtárak munkatársainak erőfeszitésein alapuló szolgáltatások fejlesztésében is. Valójában még alig kezdtünk hozzá ahhoz a bibliográ
fiai munkához, melyre szükség volna ahhoz, hogy a ránk háruló tájékoztató mun
kát elvégezhessük. Az a szolgálat, melyet ellátunk, nevetségesen kevés ahhoz 
képest, amelyre szükség volna. Az elmúlt években történt némi kezdeményezés; 1— 
lyen például a British National Bibliography, a RUCOP /British Union-Catalogue 
of Periodioale/, a British Catalogue of Music, a Union Catalogue of Old Musio, 
a B.N.B. kartotékészolgálat /a British National Bibliography nyomtatott kataló
gus kartonjai/, és a British Museum katalógusának a jövő évben remélhetőleg meg
induló uj kiadása, hogy csak olyanokról tegyek említést, melyekkel magam le fog* 
Xalkozom. Sok még a kielégítetlen szükséglet a szakkatalógusok, szakbibliográfi*
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ék, központi címjegyzékek, folyóirat-repertóriumok, a referáló szolgálatok ösz~ 
ezehangoláea tekintetében, továbbá az állományunkban lévő szakfolyóirátok ás 
mindenféle irodalom hiányainak pótlása terén. Olyan munka ez, amelyben a Nemze
ti Könyvtár és más könyvtárak közösen vehetik ki részüket! remélem, hogy a 
szakkönyvtárak ilyen irányú erőfeszítéseit a tevékeny központi nemzeti könyvtér 
támogathatja és összehangolhatja majd.

Nehéz a szófoanforgó terveket annak látszata nélkül körvonalazni, hogy egy
részt minden bibliográfiai tevékenységet egy intézményben kívánok összpontosí
tani, másrészt valamennyi többi könyvtár tevékenységét elő kívánom Írni. Pedig 
semmi sinos távolabb az igazságtól. Célomt szemügyre venni, milyen eszközök áll
nak rendelkezésünkre ahhoz, hogy azoknak az óriási bibliográfiai problémáknak 
megoldására, amelyekkel nekünk könyvtárosoknak meg kell birkóznunk, a British 
Museum könyvtárához hasonló nemzeti Intézmény munkáját felhasználhassuk.

Az országban legalább ezer helyen folyik értékes bibliográfiai és dokumen
tációs tevékenység. Ugyanazt a munkát gyakran egyldőben különböző intézmények 
le elvégzik. ASXXB nagyszerű feladatot oldott meg azzal, hogy találkozóhe
lyet nyújtott az elgondolások és módszerek megvitatására, és hogy elősegíti a 
szakkönyvtárak munkáját. Nem rendelkezik azonban olyan átfogó tervek készítésé
nek eszközeivel, amelyeknek segítségével különféle erőfeszítéseink az egész or
szág bibliográfiai szolgálatának megjavítása érdekében összehangolhatők. Azt hl 
szem, olyan feladat ez, amely a nemzeti könyvtár, vagy ha több is van, akkor a 
nemzeti könyvtárak vállalra volna helyezhető.
Eredeti óim: The contribution of tbe national library to the modernoutlook in library servloes.
Megjelenti Asllb Prooeedlngs, lO.vol. 1958. ll.no. 267-275*P*
OSzK.fórd.,a,z *_«_ 2X25.
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A CSEHSZLOVÁK KÖNYVTÁRAK EGYSÉGES RENDSZERÉRŐL 
SZÓLÓ 1959. JULIUS 9—ÉK KELT, 53/1959.Sb.SZÁMÚ

TÖRVÉNY
íoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

A Csehszlovák Köztársaság nemzet- 
gyűlése a következő törvényt hozta?

!•§
bevezető rendelkezések

A könyvtáraknak* a szocialista 
nevelés © fontos és hatékony tömegha- 
táeu tényezőinak az a feladatuk* hogy 
elősegítsék a dolgozóknak a tudományos 
világnézet szellemében való sokoldalú 
művelődését* segítsék politikai* kul
turális és szakmai színvonaluk emelé
sét/ Járuljanak hozzá a tudomány és a 
teohnika fejlesztéséhez* terjesszék az 
Ismereteket és nyújtsanak segítséget a 
politikai és gazdasági feladatok meg
oldásához* valamint a szocializmus 
győzelméért harcoló nép alkotó kezde
ményezéseinek fejlesztéséhez*

A KÖNYVTÁRAK BCVSÉGES RENDSZERE 
2*§

Az l*§-ban megjelölt feladatok 
végrehajtását a könyvtárak egységes 
hálózatú rendszere biztosítja! ezt a 
rendszert a központi szervek* a nemze
ti bizottságok /tanáeeols/és más állami 
szervek* a Hemzetl Frontba tömörült

társadalmi szervezetek*az egységes me
zőgazdasági termelőszövetkezetek* © 
gazdasági és költségvetési szerveze
tek* a tudományos és kulturális Intéz
mények /a továbbiakban ĥivatalok* 
szervezetek és intézmények”/ áX át
szervezett és igazgatott könyvtárak 
alkotják* legyenek azok akár szerveze
tileg önálló intézmények /intézetek /# 
avagy más intézmények egységei.

3.§
/l/ A könyvtárak céltudatosan és fela
dataikkal összhangban gyűjtik a 
szükséges Irodalmat, tervszerűen ter
jesztik a könyveket a lakosság köré
ben és tömegnevelő tevékenységet fej
tenek ki a könyvvel az olvasók között* 
Az olvasóknak rendszeres és sokoldalú 
segítséget nyújtanak az olvasmány ki
választásában és kölcsönzésében* hogy 
Így minden állampolgár számára lehe
tővé váljék* hogy a szükséges könyve* 
a könyvtárak egységes rendszerének 
bármely könyvtárából kölosönveheese*
/2/ Az olvasószolgálat megjavítása é© 
elmélyítése érdekében az egysége0 
rendszerhez tartozó könyvtárak?
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a/ kötelesek kérésre könyveket9 
folyóiratokat és más anyagot kölcsön 
nöonl, illetve beszerezni as egységes 
rendszer bármely könyvtárából, illet
ve kölcsönözni bármely könyvtárnak, 
/könyvtárközi kölcsönzés/ amennyiben 
ezt különleges ©kok nem gátolják,

b/ Célszerűen együttműködnek; Így 
például kölcsönösen segítik egymást a 
könyvállomány gyarapításában, a bevá
sárlásnál vagy könyvcserénél, továbbá 
a tájékoztatásnál, bibliográfiai te
vékenységnél, módszertani kérdésekben, 
a külföldi Irodalom behozatalánál és 
az irodalompropaganda terén,

o/ elsőbbségi joguk van könyvek, 
folyóiratok és más anyag beszerzésénél.
/3/ Az együttműködés koordinálásának 
Megjavítása és fejlesztése érdekében az 
egységes rendszerhez tartozó könyvtár 
raknak nyilvóntartásbavétel céljából be 
kell jelenteni működésűket az illetékes 
járási nemzeti bizottságnál. Amennyiben 
a könyvtárak szervezetileg más intéz
mény /intézet/ részel, a nyilvántartás
ba vételt célzó bejelentést ez az in
tézmény /intézet/ teszi meg.
/4/ A harmadik bekezdés rendelkezései 
nem vonatkoznak a fegyveres testület 
könyvtáraira} ezek a könyvtárak az il
letékes felügyeleti szervnél kerülnek 
bejelentésre.
/5/ Az 1-3 bekezdésekben foglalt rendel
kezésekre vonatkozó részletes utasítá
sokat az oktatás- és művelődésügyi mi- 
misztérium fogja kiadni az érdekelt 
központi hatóságokkal és szervekkel e— 
Syetértéeben.

4* §
A CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMI 

KÖNYVTÁRA
/!/ A könyvtárak egységes rendszerének 
központi könyvtára a Csehszlovák Köz- 

^íáEsasáe Állami Könwtára /a tövábbiak-

a/ tartósan megőrzi a belföldi i- 
rodalmat, valamint a hohemlkákat és a szlovenikákat,

b/ bibliográfiailag feldolgozza a 
kurrens ás a régi kiadványokat és a bi
bliográfiai tevékenységet országos vi
szonylatban koordinálja,

o/ mint központi, egyetemes jel
legű tudományos könyvtár gyűjti a bel
földi és a legfontosabb külföldi iro
dalmi műveket és ezt az anyagot a 
nagyközönség rendelkezésére bocsátja,

d/ kutatásokat végez és tudományo
san feldolgozza a könyvtártudomány el
méleti kérdéseit; módszertani segítsé
get nyújt a könyvtárak egységes rend
szerébe tartozó valamennyi könyvtár 
részére.
/2/ Az Állami Könyvtár részletes fela
datait és szervezetét statútum álla
pítja meg, amelyet az oktatás- és mű
velődésügyi minisztérium ad ki az il
letékes központi hatóságokkal és szer
vekkel egyetértésben.

5.5
KÖNYVTÁRI HÁLÓZATOK

/l/ Az egyes központi hatóságok és 
szervek hatáskörében működő könyvtárak 
rendszerint szervezett könyvtári háló
zatot képeznek/közművelődési, iskolai, 
tudományos, szakszervezeti, műszaki 
könyvtárak, a tudományos akadémiák 
könyvtárai, egészségügyi könyvtárak, a 
fegyveres erők könyvtárai stb./.
/2/ Az illetékes központi hatóságok és 
szervek szoros kölcsönös együttműkö
dést biztosítanak az egyes hálózatok
hoz tartozó könyvtárak között és oda
hatnak, hogy a jobban szervezett és 
jobban ellátott könyvtárak segítsék a 
kisebb könyvtárakat, kiváltképpen az 
önkéntes munkatársak /társadalmi mun—

alábhí feladatokat látja els

__é- *
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/!>/ Az egyes hálósatok könyvtárainak 
nyújtandó eszmei és szakmai segítség 
nyújtásra rendszerint az illetékes 
központi -hatáság, • Illetve szerv által 
megbízott könyvtár hivatott /hálózati 
központ/»
/4/ Különleges feladataikra való te
kintettel az azonos jellegű könyvtárak 
is alkothatnak kör̂ rvtári hálózatot több 
központi szerv működési területén /ü- 
zemi műszaki könyvtárak ée hasonlók/* 
Ilyen esetben az oktatás- és művelő
désügyi minisztérium a Központi Könyv
tárügyi Tanáccsal -.és az illetékes köz
ponti hatóságokkal és szervekkel e- 
gyetértésben megbízza az egyik könyv
tárat, a központi hálózati könyvtár 
funkcióinak ellátásával.

6*§
KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAK

/l/ A könyvtárak egységes rendszerének 
alapját a közművelődési könyvtárak 
/községi, járási, megyei könyvtárak/ 
képezik, ezek alkotják a könyvtárak 
legkiterjedtebb hálózatát s az egész 
lakosságot szolgálják. Ezek a könyvtá
rak - főleg a járási és megyei könyvtá
rak - saját működési területükön be
töltik a módszertani, bibliográfiai 
tájékoztató és könyvtárközi kölcsönzés 
központjának funkcióját az egységes 
könyvtári rendszer valamennyi könyvtá
ra részére, amennyiben ilyen szolgála
tot és segítséget igényelnek.
/2/ Közművelődési könyvtár minden köz
ségben működik. A közművelődési könyv
tárat az illetékes nemzeti bizottság 
/tanács/ végrehajtó szerve létesíti, 
tartja fenn és irányítja. A megyei 
közművelődési könyvtár a megyei nem
zeti bizottság székhelyén rendszerint 
a járási és városi könyvtár funkció
ját is betölti, a járási könyvtár vi
szont a járási nemzeti bizottság szék-
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úgy kívánja, községi /helyi/ könyvtár 
a községi nemzett bizottság népműve
lési intézményének szervezeti része
ként is létesíthető. A járási nemzeti 
bizottság végrehajtó testületének e- 
gyetértésével a községi könyvtár funk
cióját betöltheti az egységes mező- 
gazdasági termelőszövetkezet könyvtá
ra, a Forradalmi szakszervezeti moz
galom könyvtára, végül az egységes 
könyvtári rendszer bármely más könyv
tára is, amennyiben a szükséges elő
feltételekkel rendelkezik.
/3/ A közművelődési könyvtárak jogi 
helyzetét és gazdálkodásának módját 
illetően - amennyiben nem a nemzeti 
bizottság népművelési intézményeinek 
szervezeti egységéről van sző — e 
Népművelési törvény 14* és 15. § — ának 
idevágó rendelkezései az irányadóak.

IRÁNYÍTÁS és á  munka
ÖSSZEHANGOLÁSA 

7. §
/!/ A nemzeti bizottságok, amelyeknek 
az a feladatuk, hogy gondoskodjanak a 
hatáskörükhöz tartozó terölet gazdaeá- 
tgi és kulturális felvirágoztatásáról, 
saját körzetük politikai, kulturália 
és gazdasági szükségleteinek megfele
lően, meghatározzák az egységes rend
szer könyvtárainak tervszerű fejlesz
tését szolgáló irányelveket. Az irány
elveket az illetékes hatóSágokkalt 
szervekkel és intézményekkel karöltve 
készítik elő és azokkal együtt értéke
lik ki az egységes rendszer könyvtára
inak fejlődését isj e munkánál a járá
si és a községi nemzeti bizottságok a 
felsőbbfoku nemzeti bizottság által 
meghatározott elvekből, illetve saját 
körzetük feltételeiből és szükséglete
iből Indiának ki.
/2/ A nemzeti bizottságok az illetékes 
hatóságokkal,szervekkel és intézmények



i'ak tetvétíilévQl- sllenőrzite az egyaé-
§*0 rendszer könyvtárait a&ját körze
tükben* hogy emsic a 1tevékenységnek 
eszmei tártál*® megfeleljem a ezoala^ 
lista társadalom szükségleteinek? a 
nemzeti bizottságok kedvező körűimé- 
nyékét teremtenek a könyvtárak fejlő
déséhez ás egységes kulturális és ne
velő munkájukhoz*

8e§

/!/ Az egységes rendszer könyvtárainak 
központi Irányítása és ellenőrzése s~ 
zoknak a központi hatóaágoknak és szer
veknek a feladatkörébe tartozik, ame
lyeknek a hatáskörében létesültek? *e- 
eek a hatóságok és szexvek minta szer
vezeti szabályzatokat, esetleg az e- 
gyes könyvtárak számára szőlő konkrét 
szervezeti szabályzatokat adnak ki ~ 
amennyiben e könyvtárak önálló intéz
ményként /intézetként/ működnek - ? © 
statútumokban meghatározzák a hatáskö
rükbe tartozó könyvtárak jogállását, 
részletes feladatait* belső szervezeti 
felépítésüket, irányításuk és gazdál
kodásuk módját*
/2/ Az oktatás- és művelődésügyi mi
nisztérium az egységes kulturális és 
nevelő tevékenység szempontjából figye
lemmel kíséri az egységes rendszerhez 
tartozó könyvtárak munkáját és a köz
ponti hatóságoknak, illetve szerveknek 
megfelelő intézkedések megtételét a- 
JánXja*

9.§
/l/ Az egységes rendszerhez tartozó 
könyvtárak elvi kérdéseinek megoldásá
ba az oktatás- és művelődésügyi mi
nisztérium kebelén belül Központi 
Könyvtárügyi Tanáae működik tanácsadó, 
kezdeményező és Összehangoló feladat
tal* Tagjait az oktatás- és művelődés
ügyi minisztérium nevezi ki azoknak a 
központi hatóságoknak és szerveknek

tartoznak a könyvtárak. Az oktatás- ég 
művelődésügyi megbízott tanácsadó,kez
deményező é© koordináló szerve a Szlo
vák Könyvtárügyi Tanács? tagjait, az e~ 
lőbblekhez hasonlóan, az oktatás- és 
müv©lödé©ügyi megbízott nevezi ki, A 
Központi Könyvtárügyi Tanács és a Szlo
vák Könyvtárügyi Tanács elnökének és 
tagjainak funkciója tiszteletbeli* A 
Központi Könyvtárügyi Tanács szerveze
ti szabályzatát és ügyrendjét az okta
tás- ás művelődésügyi miniszter adja 
ki az illetékes központi hatóságokkal 
és szervekkel egyetértve? a Szlovák 
Könyvtárügyi Tanács szervezeti szabály
zatát és ügyrendjét hasonló módon az 
oktatás- és művelődésügyi megbízott 
adja ki*
/2/ Az egységes rendszerbe tartozó 
könyvtárak elvi kérdéseinek megoldásá
ra a megyei és járási nemzeti bizott
ságok kebelén belül megyei és járási 
könyvtárügyi bizottságok működnek ta
nácsadó, kezdeményező és koordináló 
feladattal*

Xo.§
A KÖNYVTÁRAK DOLGOZÓI

/!/ A könyvtáros a népi demokratikus 
államban jelentős politikai é© nevelő 
feladatot lát el és ezért megfelelő po
litikai és szakmai felkészültséggel 
kell rendelkeznie* Elsőrendű feladata, 
hogy uj olvasókat szerezzen a könyv
tárnak, egyénileg gondoskodjék az ol
vasóról és a könyvtári munka minden 
eszközével segítse a lakosság politi
kai öntudatának emelését és az általá
nos és szakmai képzettségnek emelésé
vel elégítse ki a lakosság állandóan 
növekvő kulturális szükségleteit* Ez 
vonatkozik a társadalmi munkás könyv
tárosokra is, akik e feladatok ellátá
sánál sokoldalú segítséget kapnak a 
könyvtárakat létesítő és irányító ha
tóságoktól, szervektől és intézmények-
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táros a könyvtár önként©© munkatársai
nak aktíváira támaszkodik*
/2/ A könyvtári dolgozók szakképzett- 
sági előf©Xtételeire vonatkozó rendel— 
kézéaeket az illetéke© központi ható
ságok és szervek adják ki az oktatás
áé művelődésügyi minisztériummal,vala
mint az illetékes szakszervezet köz
ponti bizottságával egyetértésben, s— 
mennyiben ez a kérdés — külön rendel
kezések értelmében — nem tartozik más 
szervek hatáskörébe;e hatóságok egyút
tal meghatározzák azt is, hogy mely 
könyvtárakban dolgozzanak főfoglalko
zású könyvtárosok.
/3/ A könyvtárakat létesítő és irányi
tó hatóságok, szervek és intézmények 
gondoskodnak a könyvtárak alkalmazot
tai és az önkéntes könyvtári dolgozók 
szakképzettségének rendszeres emelésé
ről.

11.5
A KÖNYVTÁRAK ANYAGI ELLÁTÁSA
A könyvtárakat létesítő és irá

nyító hatóságok, szervek és intézmé
nyek gondoskodnak arról, hogy a könyv
tárak olyan épületekben /helyiségek
ben/ legyenek elhelyezve, amelyek meg
felelnek a könyvtári gyűjtemények ter
jedelmének, a könyvtárak feladatainak 
és jelentőségének. Az említett hatósá
gok megfelelő ellátmányt és anyagi 
eszközöket folyósítanak a könyvtárak 
számára a könyvállomány gyarapítására, 
a könyvtár működtetésére és további

fejlesztésére. Könyvtárat vagy annak 
egy részét osak akkor lehet áthelyezni* 
ha ©serébe megfelelő elhelyezést 
kap?* Könyvtári épületet /helyiségeket/ 
osak annak • a szervnek a beleegyezésé
vel szabad elvenni, amely a könyvtárai
kat irányitő szerv felett áll. A köz
pontilag irányított könyvtáraknál ez a 
szerv az illetékes központi hatóság 
vagy szerv, a megyei közművelődési 
könyvtáraknál pedig az oktatás- és mű
velődésügyi minisztérium.

12.§
ZÁHÓKENDELKEZÉSEK

A jelen törvény végrehajtására vo
natkozó rendelkezéseket az oktatás- és 
művelődésügyi minisztérium adja ki az 
illetékes központi hatóságokkal és 
szervekkel egyetértésben.

13. §
Hatályát veszti
1. a nyilvános községi könyvtárad 

ról szóló 43o/l919 Sb.számú törvény,
2. a 6o7/l919 Sb* szánni kormány- 

rendelet , mely intézkedik a nyilvános 
községi könyvtárakra vonatkozó, 1919* 
julius 22-én kelt 43o/l919 Sb. számú 
törvény végrehajtásáról.

14. §
A jelen törvény 1959.augusztus 

én lép életbe. Végrehajtják a kormány 
összes tagjai.

Eredeti cims Sákon o jednotné aoustavé knihoven /knihovnickyzákon/
Sbírka zákonu Hepuhllky őeskoslovenské, á̂stka 22. Vyd.dne 25. cervence 1959. 17o-174.p.Megjelenti,
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A közoktatásügyi mlnisstóriu* 1959. április 
16.-1 közleménye ismerteti az 1̂ 5o. májua 2 7 . - 1  
264. számú könyvtári törvényt,-az 1956. m á j u s  25.-1, 
132.számú őe az 1959. március 21.-1, 87.számú tör
vények módosításaival.

1. »
A közművelődéel könyvtárak fela

data, hogy a szakirodalom, a szépiro
dalom és az általános jellegű Irodalom 
'terjesztése utján elősegítsék az isme
retek fejlesztését és a nép művelődé
sét. Ezeket a könyvtárakat az állam és 
a városi /községi/ önkormányzatok - a 
törvényben megbatározott mádon - támo
gatásban részesítik.

2. §
/V  A könyvtárak törvény szerinti se
gélyezéséinek előfeltételei a követke
zők!

m/ A közművelődési könyvtáraknak, 
akár önálló, akár több község együttes 
fenntartása alatt állő kommunális /vá
mosi, községi/ könyvtárakról van sző, 
byilvános könyvtári tevékenységet kell 
folytatniok, A könyvtárosokat és a 
könyvtárak többi dolgozóit a könyvtár 
Vezetősége alkalmazza és bocsátja el. Ugyancsak a könyvtár vezetősége álla-

mányiatokra vonatkozó törvényes ren
delkezések figyelemberételével* A köz
ponti könyvtárak /lásd 5.§,l/b pont/ 
vezetőinek kinevezését óo illetményeik 
megállapítását a közoktatásügyi minisz
ter hagyja Jóvá* Azolmak a könyvtárak
nak a vezetőit, amelyeknek állami tá
mogatása eléri, illetőleg meghaladja a 
2oo dán koronát, a könyvtárak állami 
felügyelőjének előzetes hozzájárulásá
val lehet csak alkalmazni* A többi 
könyvtárakat illetően a vezető alkal
maztatását csak be kell jelenteni a 
könyvtárak állami felügyelőjének*

b/ Az egyes könyvtárak szervezeti 
szabályzatait — a közoktatásügyi mi
niszter rendelkezésének megfelelően — 
a könyvtárak felügyelője hagyja jóvá* 
Az önálló, illetőleg több község által 
közösen fenntartott kommunális /Városi, 
községi/ könyvtárak szervezeti sza
bályzatának jóváhagyása előtt a könyv
tárat fenntartó önkormányzat vezetősé
gének előzetes véleményét kell kikérni* 

— *»--" •• —  * ---



művelődési könyvtár beszünteti működé
sét, vagyontárgyai annak a városnak 
/községnek/ tulajdonába mennek át, a- 
mely átvess! a könyvtári feladatokat* 
Amennyiben ilyen nincsen, a közoktatás- 
ügyi mini az tér rendelkezik a megszűnt 
könyvtár Vagyontárgyaival© Egyebekben 
Xd* az alább következő /2/ pontot©

d/ A közművelődési könyvtárnak 
díjtalan kölcsönzési tevékenységet 
kell folytatnia, működési területének
minden lakosa számára©

e/ Minden könyvtárban díjtalanul 
hozzáférhető olvasó terme t/azobát/ kell 
létesíteni és azt kézi könyvtárral be
rendeznie A könyvtárak felügyelőjének 
és a könyvtári tanácsnak a javaslatára 
a közoktatásügyi miniszter megkíván
hatja az önkormányzatoktól, hogy a 
könyvtárak használati rendjét állapít
sák meg©

f/ A könyvtárak munkatervét a 
könyvtárak felügyelője hagyja jóvá©

g/ Az államsegély kiszámításának 
alapja a megelőző évről szőlő pénzügyi 
jelentés, amelyet a közoktatásügyi mi
niszterhez — az általa előirt formában 
- kell beterjeszteni©

h/ Központi könyvtáraknál az il
letékes városi /községi/ vezetőségnek 
és a területi /körzeti/ tanácsnak, va
lamint az illető terület egyházközségi 
könyvtárainak is részvételt kell biz
tosítani a vezetésben©
/2/ Azokban a városokban /községekbeiVi 
ahol 196o© április l*-én közművelődési 
könyvtár még nem működik,a város /köz
ség/ vezetőség© — a /4/ pontban emlí
tett eseteken kívül - egy éven belül 
olyan könyvtárat köteles létesíteni ,a- 
mely a jelen törvény rendelkezéseiben 
foglalt előírásoknak megfelel,ha a he
lyi könyvtáros egyesület, illetőleg a 
város /község/ képviselői választójog
gal rendelkező lakosainak legalább lo

jogosaié állampolgár kéri és a kérel
met az önkormányzat vezetősége indo
koltnak tartja©'
/3/ Ha valamely nem városi /községi/ 
könyvtár könyvállományét,berendezését, 
és tevékenységét illetően lényegesen 
alatta marad a megfelelő jellegű ée 

nagyságú városokban /községekben/ mű
ködő, könyvtárakkal szemben, a közokta
tásügyi miniszter, a könyvtárak felü
gyelőjének és a könyvtári tanácsnak 
javaslata alapján és az illetékes ön
kormányzati szervek meghallgatása után 
elrendelheti, hogy megállapított ha
táridőn belül városi /községi/ közmű
velődési könyvtárat létesítsenek©
/4/ Különleges méltánylást érdemlő kö
rülmények esetén a közoktatásügyi mi
niszter, a könyvtárak felügyelője és a 
könyvtári tanács javaslatára mentésit- 
-heti a községet az önálló könyvtár lé
tesítésének és fenntartásának kötele- 
zettségétől, illetőleg megengedheti# 
hogy két, vagy több község közösen lé
tesítsen közművelődési könyvtárat éfí 
ebből a célból könyvtáros közösséget 
/egyesületet/ alapítson©Ilyen esetben, 
ha erre mód van, mindegyik községben 
kölcsönzőállomást kell felállítani©
/5/ A jelen szakaszban előírtak végre
hajtására vonatkozó részletes utasítá
sokat a közoktatásügyi miniszter adj® 
ki.

3© §
/l/ A népkönyvtárak részére a község-* 
nek /várósnak/olyan összegű támogatást 
kell nyújtania, hogy az az egyéb helyi 
jellegű segélyekkel, valamint az állam
segéllyel együtt biztosítsa a jel®** 
törvényben előirt előfeltételek meg" 
valósítását.
/2/ A közoktatásügyi miniszter a könyV" 
tárak felügyelője és a könyvtári ta
nács javaslatai alapján összeállít;)̂
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re és egyéb gazdasági igényeire Tonat« 
kozó útmutatókat, figyelembevév© a meg
felelő helyiségek fenntartását,a szűk- 
©égés könyvállományt és gyarapítást. 
Valamint a könyvtárosok és a többi 
könyvtári dolgozók Illetményeit*
/3/ A központi könyvtárak fenntartásé- 
hoz a működési területükön levő közsé
gek kötelesek hozzájárulni; a hozzájá
rulás összegét a központi könyvtárak 
szükségleteinek figyelembevételével a körzeti * tanács állapítja meg*
/4/ Államsegélyt egy községben, vagy 
egyházközségben, rendszerint csak egy 
könyvtár kaphat $ egyes egyházközségek
ben azonban, ha a helyi viszonyok in
dokolják, a városi /községi/ vezetőség 
javaslatára és a közoktatásügyi mi
niszter hozzájárulásával több könyv
tárnak is lehet segélyt folyósítani, 
fgy pl.' a különböző iskolakörzetekben, 
vagy szétszórt területen működő könyv
táraknak*
/5/ Azok a könyvtárak, amelyek orszá
gos viszonylatban a lakosságnak olyan 
csoportjait szolgálják ki, amelyek kü
lönböző okoknál fogva nem. vehetik i- 
génybe a nyilvános könyvtárakat, /pl.a 
tengerészek, vagy a tüdőbeteggondozó 
Intézetek betegei/, s könyvtárak felü
gyelője és a könyvtártanács javaslatá
ra a jelen törvényben leszögezett el
vek szerint államsegélyben részesülhet
nek*
/6/ Az említetteken kívül segélyt kap
jak a népiskolákban működő Ifjúsági 
könyvtárak, tekintet nélkül arra, hogy 
az illető körzeten belül vannak-e más, 
államilag támogatott könyvtárak* Az if
júsági könyvtárakat azonban egy-egy 
városon belül egyetlen adminisztratív 
Egységbe kell összefogni* Az egységes 
Ifjúsági könyvtárak létesítése a váro
si /községi/ vezetőség hatáskörébe 
tartozik, a helyi iskolabizottság és a 
Pedagógusok tanácsának meghallgatása

lefektetett rendelkezések az ifjúsági 
könyvtárakra értelemszerűen alkalma
zandók.

4.*
Az állami segély lehet rendes évi 

segély, vagy egyszeri juttatás; ez u- 
tóbbit valamely könyvtár létesítése, 
vagy átalakítása érdekében folyósít - ják* /L* 7. § /2/*/

5*§
/!/ A rendes évi államsegély kiszámí
tásának alapja a következő:

a/ Minden könyvtár /minden könyv
tári szervezet/ alapsegélyben része
sül, amely a legutolsó költségvetési 
évben folyósított állandó helyi se
gélynek, legfeljebb 25.ooo koronának, 
8o #-át, illetőleg az ezen az értékha
táron felüli helyi segély 4o #-át te
szi ki. Állandó helyi segélynek lehet 
számítani az ingyen rendelkezésre bo
csátott helyiségek egyébként! bérleti 
diját, továbbá a szintén ingyenesen 
szolgáltatott fűtés és világítás érté
két. A bérleti dij értékét a könyvtári 
felügyelő és a könyvtári tanács javas
lata alapján kiadott közoktatásügyi 
mini szteri utasi tás rendelkezéseinek 
megfelelően a könyvtári felügyelő ál
lapítja meg* A helyiségek értékét /be
leértve a fűtést és világítást/ leg
feljebb olyan összegben lehet megálla
pítani, mint amennyi lenne az Összes 
helyi támogatás összege. Az uj építke
zéseknél, vagy nagyobb arányú átépíté
seknél a közoktatásügyi miniszter ál
tal megállapított elvek szerint 5o 
os rendkívüli segélyben részesíthetők 
azok a könyvtárak, amelyek az ezzel 
kapcsolatos kiadásokat saját költség- 
vetésükből nem tudják fedezni.

b/ A központi könyvtárak még kü—



©Ivek sŝ rintnyi központi könyvtár alapösszegként 
5ooo dán korona segélyt kap$as©n felül 
- a székhely váróéinak kivételével - a 
központi könyvtár működési területén 
levő valamennyi X5ooo-nél kevesebb la- 
kosu közséĝ  lakosait számítva, fejen
ként 5 o őrét* fi koppenhágai körzetben 
működő központi könyvtár részére fo
lyósított segélynek ugyanannyinak kell 
lenni e * mint amennyi a legnagyobb* köz
ponti könyvtár számára folyósított se
gély* Azok a központi könyvtárak, ame
lyek működési területüket könyvbuszok
kal szolgálják ki* segélyként megkap
ják az ezzel kapcsolatos utazási ősz- 
szegek 5© ?k-át is, amit a közoktatásü
gyi miniszter által meghatározott szá
mítás szerint igényelhetnek. Valamely 
könyvtárnak központi könyvtárként való 
elismeréséhez az szükséges,hogy az il
lető könyvtár, mint általános könyvtár 
& saját működési területén a helyi fel
adatokat is ellássa és emellett részt 
vállaljon az egyéb helyi könyvtárak 
munkájában is. Ezen túlmenően, nagyobb 
területen is működjék, mint ingyenesen 
kölcsönző könyvtár és a körzetében le
vő könyvtárakat módszertani kérdések
ben is segítse* A közoktatásügyi mi
niszter a könyvtári tanács javaslatára 
jelöli ki az egyes könyvtárakat köz
ponti könyvtárrá és állapítja meg mű
ködési területüket.

6.§
Az $.§-ban megállapított segé

lyek folyósításához szükséges hitelke
retet az állami költségvetésben kell 
előirányozni.

7.§
/!/ Az 5.§ /!/ a/ pontja szerint az e- 
gyes könyvtárak részére biztosított a— 
lapeegély 2 l/2 #-ét a közoktatásügyi 
miniszter a könyvtárügy közös felada
tainak ellátására visszatarthatja és

/2/ Az állami, éves költségvetésben a 
következő külön előirányzatok szere
pelnek s

a/ Meghatározott összeg,amelyből, 
ahol ezt rendkívüli körülmények indo
kolják, a közoktatásügyi miniszter ren
delkezése szerint, uj könyvtár létesí
tése, vagy újjáalakítás esetén, az a- 
lapvető könyvállomány megvásárlására 
segélyt lehet folyósítani. Ez a segély 
azonban nem haladhatja meg a könyvbe
szerzésre adott helyi segély 9/2o ré
szét.

b/ Az 5.§ /X/ a/ pontjában megál
lapított alapsegély 5 $~át kitevő Ösz- 
szegből külön alapot kell létesíteni - 
a közoktatásügyi miniszter által meg
állapított szabályok szerint, - az fö
léből támogatásokras

1/ az életben levő dán Íróknak,
2/ dán irók özvegyeinek, ha nem 

kötöttek újabb házasságot,
3/ elhunyt dán irók kiskorú gyer

mekeinek,
ellenszolgáltatásként az illető irók 
könyveinek könyvtári hasznosításáért. 
Az elhunyt irók özvegyeinek támogatá
sával kapcsolatban egyébként az özve
gyi nyugdíj jogának különélés és válás 
esetére szőlő megtartására vonatkozó, 
1941. március 4.-én kelt Xo2.sz. tör
vényben foglalt rendelkezéseket, vala
mint annak az 1951. junius 14.-1, 268- 
a© számú törvénnyel történt módosítá
sát figyelembe kell venni, amennyiben 
olyan különélésről, vagy válásról van 
szó, amely 1959* április 1-e után kö
vetkezett be.

c/ Azok a könyvtárak, amelyek a 
honvédelmi minisztériummal való megál
lapodás szerint, katonai szolgálati 
helyeken,kölcsönző fiókokat létesítet
tek, könyvek vásárlására, bekötésére



oogélyt kapnak* A segély összegét a 
könyvtárak felügyelődének Javaslatára 
éa a honvédelmi Jóléti szolgálattal 
▼aló tárgyalás után állapítják meg, az 
állami költségvetés összeállítása al
kalmával*

8 »§ ■
A könyvtárak állami felügyelője 

számítja ki és osztja el az államsegé
lyeket, a megállapított rendelkezések 
szerint. Az állami felügyelő a könyv
tárakat tanácsokkal és útmutatásokkal 
látja el.

9*§
/l/ A könyvtárügyi tanács 14- tagból áXU 
Elnöke a könyvtárak felügyelője. Tag
jai:

a közoktatásügyi minisztérium kép
viselője,
a koppenhágai állami könyvtár egy 
közös képviselője,
az arhus-i állami könyvtár képvi
selője,
az egyházközségek két képviselő
je, melyek közül az egyiket az e- 
gyüttmüködő Dán Egyházközségi Ta
nács egyesületek, a másikat a Vá
rosi Jogú Községek*' Egyesülete 
Jelöli ki,
a körzeti községek egy képviselő
je,
Koppenhága város egy képviselője, 
és
hat képviselő a működő könyvtári 
szervezetek részéről, /közelebb
ről a Dán Könyvtáros Szövetség 5 
képviselője — ebből 2 a kisvárosi

könyvtárak,- 2 a falusi könyvtárak 
- és 1, a közművelődési könyvtá
raknál alkalmazott könyvtárosok 
szakmai szövetsége részéről - vé
gül 1 az iskolai könyvtárak szer
vezetének képviseletében.

/2/ Az elsőnek említett három tagot a 
közoktatásügyi miniszter nevezi ki, a 
további tizenegyet pedig a közoktatás- 
ügyi miniszter által megállapított mó
don az illetékes szervezetek választ
ják. Ha a felsorolt könyvtári, illető
leg könyvtárosi szervezetek megszűnnek, 
illetőleg újak keletkeznek, a közokta
tásügyi miniszter határozza meg, hogy 
milyen módon kell képviseletüket biztosítani.
/ 3 /  A könyvtárügyi tanács a szükség 
szerint, de legalább évente kétszer 
tart értekezletet. össze kell hívni a 
tanácsot, ha a közoktatásügyi minisz
térium, maga a könyvtárügyi tanács 
vagy legalább annak öt tagja kívánja.
/4/ Az éves költségvetés tervezetét a 
könyvtárak felügyelője a tanács elé 
terjeszti.
/5/A közoktatásügyi miniszter a könyv
tárügyi tanácsot minden elvi Jelentő
ségű könyvtári ügyben meghallgatja. A 
tanács saját kezdeményezésből is Ja
vaslatot tehet a közoktatásügyi mi
niszterhez az említett kérdésekben.

lo.§
Ea a törvény 1959. április 1.-én lép hatályba.

IíOV om folkebiblioteker.
Bogens Verden. 41. arg. 1959. 4.no. 196-2oo.p.

Eredeti óim: . 
Me&j elént:
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wámyjíkmuBomkmi forpitások jegyzéke '
2141 - 2254.

A könyvtártudományi fordítások jegyzékeit 1953 végéig külön füzetekben, 195̂ " töl pedig a Könyvtéri Figyelőben közöltük. (Megjelentek az 1959. 2.,5# és 6. számokban.)4 fordítások egy részét teljes terjedelemben, vagy rövidítve a Könyvtári Figyelőben adtuk közre. 1959-ben (l-9.sz.) az alábbi sorszámú fordításokat közöltük* 1970, 1979, 1993, 9005, 2017, 2022, 2025, 2029, 2053, 2054, 2036, 2039, 2041, 2042*2044; 2045, 2040, 2048, 2052, 2054, 2056, 2059, 2064, 2066, 2067, 2089, 2090, 2093*2096, 2097, 2093, 9100, 2101, 2105, 2106, 2107, 2109, 2111, 2112, 2115, 2124, 2125*2129, 2131, 2142, 2152, 2160, 2162, 2183, 2192, 224?.4 fordítások egy részét külön, önálló műként adtuk, vagy adjuk ki, A többi fordítás az érdeklődők rendelkezésére áll a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban (hát£ főt61 szerdáig délután 2—5 óráig, csütörtöktől szombatig délelőtt 9-1/2 2 óráig!" he lybénöTvásásST^s'~?fÖÍc sönzés re Ts. ■Az elmúlt hónapokban azt tapasztaltaik, hogy a fordítások iránt megnövekedett az érdeklődés. Számos esetben előfordult, hogy a kölcsönzési igényeket - példányok hijján - egy~egy&J»foröitásnál nem tudtuk kielégíteni.A KMK lehetővé kívánja tenni, hogy a nem közölt fordításokhoz az érdeklődők & helybenolvasásón és kölcsönzésen túl is hozzájuthassanak. Ezért elhatároztuk, hogy - kellő számú igénylő jelentkezése esetén - dijraentesen sokszorosítjuk az érdeklődők részére azokat a nyersfordításokat, melyeket eddig csak helybenolvasni, vagy kölcsönözni lehetett.Kérjük olvasóinkat, hogy a munkájukhoz szükséges fordításokat a fordítási zék megjelenésétől számított két héten belül (tehát 1960. február 29-ig) kérjék tőlünk̂  (KMK Könyvtártudományi osztály. Fp. VIII, Muzeum u.3.)a mellékelt űrlapon.

2141, OTFROW, Kristers A lundi Egyetemi Könyvtár építkezésének kérdése. (Lundŝ universitetsbiblioteks bygg- nadsfraga.) - Nordisk Tidskrift för Bok—och Bibiioteksvasén.46.árg, 1959. 2.no. 4 7-6 4.p. Tllusztr.

2145. BTRKENMAJKR, Aleksander:A krakkói Jagelló Könyvtár uj épületének tervrajzai. (Flany, nowego gmachu Bibljoteki Jagiellonskiej w Krako- wie.) = Przegl̂ d Blblioteczny. 5. rocz. 1929. 2.no. 122-138.p.

2142. FARRADANE,J. 5 Az angol könyvtárosképzés - és a Washingtoni Konferencia* (Lettera to the editor.) - Aslib Proceedings. ll.vol. 1959 ♦ 2.no. 48-49. p.

2143. [Statisztikai űrlapok és előírások a Szovjetunió Művelődésügyi Minisztériuma alá tartozó közművelődési könyvtárak számára.] 54 lev.

2146. A dokumentáció kérdéseivel fog" . lalkozö három könyv ismertetése. (KENT?,A. - PKRRY.J. : CentralizedInformation Services: opportunities and problems.Cleveland,Ohio, 1958 SFIERA,J. - KENT,A. - PERRY,J. : Information resources: a challenge to American Science and industry, Cl©̂  veland, 1958»$ Science ajgt£it Technology Act 1958. l.r.) = The Journal of Documentation. 15.vol. 1959* 2. no. 106-109.P.

2144 . A FTD( Nemzet közi Dokumentációs Szövetség) alapszabályai. (Statuts de la Fédération International© de Documentation.) = Moniteur Belge.-Belgisch Etaatsblad. 129. ann. 1QSQ.

James fí. - BALWTN, Ruth M. : A Lib- rary Journal szemléje az állomány- gyarapítás ós a leltározás terén követett gyakoriat ról̂ __(ĵ *_3__survê



2148. Könyvtári, levéltári és dokumentációs személyzet kiképzés©.Tanmenet* (Opleiding van bibliotheek-, archief- en documentatie-personeelj 31 Bibliotheekleverw 44*árg® 1959*7/8*no. 269-272. p*

2149* a segédkönyvtáros-képzés tantervének módosítása*Tanmenet*(Wlj- slging le arcos tér assástentenoplel- d i ng , ) ss Blb 1iothe oki ©v an * 44 . &rg * 1959* 7/8*no* 973~277.p.

2150, Nemzeti és Egyetemi Könyvtárak Állandó Konferenciajónak határozatai 
f könyvtárak állományában levő kéziratok különféle alakra történő másolásáról* (Standing Conference or National and university llbrarles* Gopying of manuscripts*) » Llbri.9.vol. 1939* '2 •no. X69~170,p*

1̂51. TFLA Közművelődési Könyvtári Osztály* Közművelődési könyvtárak normái. Könyvtári helyiségek* Memo- 
^undum-vázlat az X959« szeptember 14-1én Varsóban tartott értekezlet számára. (TFLA Public Llbrarles Sec- slon* Standardé of public libr&ry Service - Xibrary premisas*) ~ Lib- 
**• 9*vol. 1959* 2 .no® X65~168.p.

2156*-ORTGOR*EV, Ju.V.rA Szovjetunió tudományos könyvtárainak szakosított olvasószolgálata® (Le© Services de lecture spécialisés de© bibliobhir- ques scientlfiques de X®t?.R*8.S*) » Bulletin de IJUneeco á lfThtenti- on des Bibliotheques* 12*voX* 1958* 11/12*no® 280-283.,288.p*

2157. KOWAIiSKI,Janusz :Még egyszer a városi közművelődési könyvtarak hálózatának tervezéséről. (0 planowa- niu sieoi blbliotek powszechnych w miastach po ráz drugi.) a Bibllo- tekarz* 26*rok* 1959* l*no. 6~X5*p*

2158* DUPEE, Gordon 6* t MJelentős Könyveid’ a múltban és most* (Great books in retrospect and in profilej 
=* ALA Bulletin* 55*vol. 1959. 3.no* 2X9-223.P*

2159. DÖMPER DUTVTS.F.:Általános jelentés a FTD (Nemzetközi Dokumentációs Szövetség) 1957-1958*évi működéséről. (Rapport Général sur les ao~ tlvftés de la Fédération Internationale de Documentation 1957-1958.) * Revue de la Documentation* 25*vol. 1958* 4*no. 110-113.P#

2152. a dán közművelődési könyvtárakul szóló törvény. (Lov om folksblb- iloteker*) = Bogon© Verden.4l.&rg. 1959. 4.no* 196-200.p.

'2*53. A Norvég Könyvtárszövetségre vonatkozó törvénytervezet, (ütkast lov fór Norsk Blbliotekforenixsg.) * Bök og Bibliotek. 26.&rg« 1959*4.no* 200-202*p*

‘454. LIEBAEBS. Hermán z Uj nemzeti könyvtár építőse Belgiumban. (De la ônsbruction dfune nouvelle biblio— 7?-eÜUe nationale en Belgique.) « Archlves, Bibliotheques ©t Musées || Bolgique* 29*Jg* 1958* 2.no.219- Illusztr*

2160, A szovjet könyvtárügy helyzete és megjavításénak módjai. A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságénak határozata. (0 szosz- tojanii 1 znerah ulucssenija biblio- tecsnogo dela v sztrane* - Fartij- naja 7,sizn#. 1959. 20.no. 25-29*p*

2161. LANGENFELD.Ludwin s A szakkatalógus helyzete és jövője.(Stand und Zukunft des Sachkataloges.) a Bil- cherel und Bildung. 11.Jg.1959.8/9. H. 356-369.P.

2162. JANKTLEVTCS , E* t Válasz a szabadpolccal kapcsolatban felmerült kérdésekre. (Otvetü na voproszü. Ob otkrütom dosztupe.) =Bibliotekar** 1959. 4.no* 55.p.
"Í55. CORDOOTTTKR, C.,: A roikroraásolat; asznál ásának különböző formál a e2f^^©uté°iós központokban* (Appli- Ga i°ns de la microcopi© dán© le© .̂ ntres de documentation*) * Bulié- l’Unesco k lfXntention des2*oUoth4ques* 12 .v
* 1 ? 271- 276, p .

.vole 1958. 11/12.

2163* KENT* Allén - TBÉRALL, A. S. i Dokumentáció a Szovjetunióban, üti beszámoló. (Soviet Documentation* A trip report,) » American Documon- tation* lO.vol* 1959. l.no. l-19*p*



2X64, V\M,mmSKl9*T, - HEöVOOT^.Eero 
K„ - <rAKftBKRG f Ca2f~RudoXf ~ L/IUSTX t KaarXo - RAITTTLA* Fekkas Uj épületek % finn tudományos könyvtárak szántára* (New buildings fór finnish research llbrarlés*) ' = Libris 9, vol* 1959* X.no* 9-30*p*

2165* TAYfcOB* Wettl© B. s A könyvtár bekapcsolódása a közösség életébe# Kísérlet a közművelődési könyvtárak felnőtt-nevelő programja terén# (Un© expériance sur le role des bibXio- thégues pufeliques en matiéres df édncátlón des aduites*) » Bulletin de 1 *TJnesco a l*Xntention des Bib- llothequesj 13*vol# 1959* 7.no*XA5- 146*p.

2X66* KDHSUNOVA* E.P. s Bibliográfiai szolgálat a szakemberek számára a megyei könyvtárakban# {B5 bliografi- cseszkoe obszlnzsivanie S2peclalia&- tov v oblasztnüh. blbllotekah*) mSzövetszkaja Bibliografija. 1959* 1/53/* no# 12-25*P»

2167* SCTHTWttTA; E* T. s Tárgyszavak használata a szakkatalógusban#(Prímen en le szlovesznüh témáticseszkih rubrik v szisztematlcseszkom kata— loge * ) =5 Szovetszkaja Bibi lóg ráfija# 1959* 1/53/. no*. 26-30 *p#

2168# VAHFOlOtvfEEVA f M. V * s A Szovjetunió Tudományos Akadémiája és a szövetséges köztársaságok tudományos akadémiái könyvtárigazgatóinak ötödik értekezlete* (Pjafcoe szovescsa- nie di rektorov blbliotek Akademil Nauk SzSzSzR 1 akademij nauk szojuz- niih reszpublik*) - Szovetszkaja Bib- liografija* 1959. 1/53/.no*73-76*p#

2169* AIiEKSZEEVAtK*P. « Á Szovjetunió Tudományos Akadémiája Központi Társadalomtudományi Könyvtárának bibliográfiai munkája# ( Bibliograf icse- szkaja rabota Fun&amental’noj bib— lioteki obscsesztvennüh nauk Akade- mii nauk SzSzSsR*) - Szovetszkaja Bibliograf!ja* 1959* l/53/.no* ?6-81*p.

2170* CxTOCSEVA.V.V. - ZXX* *BERMINC* L * V* - KXHPXCSEVA t N* Ja * - MOHÁCSÉIT- 8ZKTJ*K*Ja*s Az ajánló bibliográfia ©gyes feladatai az SzKP XXX* Eöhg-J resszusán hozott határozatok tükrében* (0 nekotorüh sadacsah rekomen- datelfnoj bibliograf ii v savé te re-

2X71* VOX0SXHtB*A*i.4z ajánló biblio- ráfia vitás módszertani kérdései « 
B^pormi© v o p r o s z ü  metodiki reko/non- datél*noj bibXíografii# » Szövet - 

szkaja Bibliografija* 1959* 2/54/* 
no* 54-59*P*

21?2* BABXN, A*t** Szükség van-e a központi katalogizálás rendszerének gyökeres megváltoztatására? (TTuzsna ii koretmaja lomka asisztemü centrdr 
llzovasmoj katalogizacil?) * Szo- vetszkaja Bibliografija*1959.2/54/# no# 6o~65.p#

2173* VASZTU EV»V*G* t Szoros kapcsolatot a bibliográfia elmélet© és gyakorlata között/ (25a tesznuju szvjaz’ teox*il bibliograf 11 sz prek~ tikoj*) - Szovetszkaja Bibliografi- ja* 1959* 2/5A/*no* 66-70*p*

2174* BAL* CET* » A.X.sÁ tudományos jellegű tájékoztató bibliográfia fogáL- máról# (V zascsitu naucsno - infor- macicnnoj bibliográfii#) - Szovetszkaja Bibliografija# 1959* 2/54/*no# 71-72 *p*
2175* TOÍT0T0VfG*P* s A ,fCsto caitat*" í"Mit olvassunk") c. [1958-ban indult] ajánló bibliográfiai folyóiratról* (0 zsúpnál© "Csto csitat*?,*> - Szovetszkaja Bibliografija* 1959*• 2/54/*no# 73-80*p*

2176* VADXKOVSZKAJA, L*M* t A helyismereti bibliográfia néhány égető kérdése* (O nekotorüh naszuscsnüh voproszah kraevedcseszkoj bibliogs&r- f ii * ) -S zovetszka ja Bibi iograf 1 ja * 1959. 4/56/*no. 3-10*p*

2177* OOHBACSEVSZKAJA, N*F. t A központi könyvtárak feladatai a helyis- raereti bibliográfia területén* (£a- dacsl central’nüh blbliotek v obla- szti kraevedcseszkoj bibliograf ii* ) « Szovetszkaja Bibliografi ja* 1959. 4/56/.no. 11-lÖ.p*

2178* BÜCSEMKOV*A*Tí* t Mit tartalmaz a "helyismereti. irodalom” fogalma. (Szoderzsanie ponjattja t3kraevédésé szkaja literatura”.) m Szövet-szkaja Bibliografija* 1959* 4/56/.no* 19-25 *p*



2X79. WTíWBA W»T* JU *' A tárak bálarié»®*#ti bibliográfiai tájékoztató «^atíUüiM> , (Kraeved- eseszkiá. a*j«earo«<?oe - bibliografl- ceeszkű 3 &pp«»srt5 v oblMszisnüb bib- liotékoh® V* « f^vebsakaáa Sibllo- grafija. 1959. 26-3S®P.

2180»-' 4 .magyal (SutfásterSUM) t köz- . társasági (autonóm köztársasági )' könyvtárak mukkjánakszabályozása. (Polozsenie o leraeved- oeeszkod rabot© oblesztnühí kraevüfe), 
reözpu Ibii kon© zídüb( ASzS »B) bibllotek,» 3zovazkada SibXlografija. 1959* 4/56/.Ö0. ‘ 61—i54„p,

sisi. vrnmvmxhskf'h,*., - roaAwzpir.B. 
8z. * 4 Központi P o M  technikai Kbnyv- 
t*r t é M H f l g ^ l S  szolgálata. ÍVu- polnenl® tem&tisseszííife s zpravokCent ral*nej pol!teteti c sós zkoj bib- Xioteki.) * Szovstszkaja Btbliogra- 
fiá». 1959.4/56/.no, 73-79.P.

2182. MABKTW, K.G. sTestületl szerzői katalógus létesítés® a könyvtárakban. (Örganizacija kataloga kollek- timoso avtora v bibliotokah.) ~ Szovetszkaja Bibli ogr&f1 j a. 1959.4/56/.no. 83—88.p.

2183. A szabadpolc-rendáeer bevozeté- s© a közművelődési könyvtárakba. Az OSzSzBsK Művelődésügyi Minisztériumának határozatáról. (Ob organiza- oli v raaszszovtth bibliotekah otkrüto- go dosztupa ősitafcelej k knizsniim fondam, ) *> Blbliotokar* (Moszkva) .
1959. 4 .n e. 58 .p.

2184. KUTCHXWS, Margaret t Könyvtári tájékoztató munka. (Tntroductlon to refarenco work.) ,' Chicago. 1944, American Blbrary Asaociation. 214 p.

2185. GABBö* Alfonaos A könyv betegség©! és gyógyítása. (Patológia e 
t e r á p i a  d é l  l i f e r e . )Roma. 1959*Bdlbrio® Itaggio. 254 p.

2186. Előírások a colombial könyvtárak számára. (Bstátutos para las Bibliotecas en Colombla.) .* Boletia de.la. Asóotación Oolombiana de Bib- 
liofcecarios. 3.vol. 1959. 2.no. 53-

218?. m n r m Z K M A fM(adezsda) K(onsz-tantlnovna)* A könyvtárügy rfti. »
9 blbliotseanoa dele. ‘ Bzbómik. 
íS?Í?*^}. A.C»íwv«8eaVe,) Moszkva,1957* Bibi* lm. V.T.Benina.577-673.

2.188* ÍWT5R80W, Willlam B. í Őrizzük 
vagy ne Őrizzük a könyveket? Intéz
kedések a könyvlopáeok megakadályozására. (To guarű. or nőt to guard,) Sí Blbrary Journal, 84»vol» 1959, 2, no. 145—146,p.

2189, A  k ö z m ű v e l ő d é s i  k ö n y v t á r i  e z a l -

fálat normái. (Standard® of pubMc ibrary service.) * Bibrl. Ö.vol. 1958. 2,no. 169-199.p.

2190. CSORBA, Helenas A.lengyel irodalom Magyarországon, 1939-1945. (Slowo polskie na Wggrzech 19x9- 19*5.) * Biuletyu Tnstytutu Bibido- graflcznego. 1958. 3.no, 75-86.p.

2191. MTCHABAK, Xrenas A magyarországi polonikáfc bibliográfiája, 1939- (Bibliográfia polonicov gigrsjdch 19 3 9-1 9 4 5.) » BiuletyuTnstytutu Blbliografieznego- 1958. 3.no. 37-88.p. V

2192. A csehszlovák könyvtárak egy- ségos rendszeréről szóló, 1959. jú
lius 9-án kelt 53/1959. 8b. számú torvény. (Zakón o jednotné soustave 
knlboven /Khihovnicky zákon/ Ö, 53/ 1959* 8b. ze dne 9. ceiver.ee 1959.) * Sbí.rka zákond Republiky ö e s k o s l o -  
vennké, 1959. 22.őástlca. 170-174.p.

2193. 6U1KDV,V.T» s A szovjet biblio-
fráfia feladatai az előttünk álló étéves tervben. (Zadaesi szövet- ezkoj bibliografii v predsztojascsere szemiletii.) = Ssovetszkaja Biblic- graflja. 1959. 3/55/*no. 3-8.p.

2194. AMBARCUMJAJT, V.A. s A külföldi központi katalógusok szervezési elvei ém felépítési módszerei, (frln- oipü organizacii i metodü posztroe- nija szvodnüh katalogov za rubezson,) - Bibliotekovedenie'i blbltografija sa rubezsom. 1959. 2.vüp. 125-155.p.



2195* H/VHjrrn KOVAf T.Sz*: A dokumentáció egyes kérdései. (Tfekofcorüe 
v o p r o s r M  dokuroenfcacií.) - Biblio- tekovedenie i bibllografíja za ru- 
bezGom. 1959* 2®vüp. 165-175ap®

2196® SZTUFNXKOVA9 T.S'z. s A dokumen
táció a Izóráét Bémokratikus Köztársa
ságban. (Dokumentaoija v Oermanszkoj 
Demokrafcieseszkoj Reszpublike*) - Bibiiotekovedenie i bIbX i og rafi j a 
za rubezsom. 1959® 2 .vüp* i 76-18 1. p>

2197* WABATOVA#W.B, 5 A tudományos-műszaki dokumentáció a Lengyel népköz- t á rs ás á g b a n  * (tfaucsnq-t e b n i  c se s z kaja' d okúméntac1 j a v Po 1* & zko j TTarod- nőj Reazpübllke,) -Bibliotekovedenie i b1bllogro.fi ja za rubezsom. 1 9 5 9 * : 
2.vüp. 182—195 »p*

2198* *TABATÖVA, BJC.B* t A tudományos- műszaki dokumentáció és a műszaki könyvtárak tájékoztató munkája Csehszlovákiában •(Waucsoo-tehnicseszka- ja dokumentacija 1 informaciórmaja rabota tehnlcseszkih bibliotek Cse- hoszXovakii«) - Bibliotekovedeniei bibliografija za rubezsom. 1959* 
2•vüp * 194-204»p*

2199. KA8ZTRATX. Jup.* Az albán bibliográfia története.(Tsztorija bib- liografii Albanii.) -Bibliotekove- denie 1 bibliografija za rubezsom* 1959. 2*vüp* 205-2X5.p*

2200® LAVROVA, TT* A* ; "Index Transla- tionum" .Az ÖSBz-szövetségi Könyvkamara x̂ észvétel© a nemzetközi bib*~ llográfia összeállításában® ("Index Translationum". Opüt ucsasztija Vszeszojuznoj knizsnoj p&latü v szosztavlenll mezsdunarodno j biblio- gmfii.) » Bibliotekovedenie i bib- llografija za rubezsom* 19 5 9*2.vüp. 214—221.p.

2201. LEVIKAjSz.Sz. 5 Hogyan használjuk a bibliográfiát a közművelődési könyvtárakban? ( Kak iszpol • zovat* blbliografi ju v maszszovoj biblio- teke.)Moszkva, 1959# Oosz, Bibl.im V.X* Lenina. 85 p®

2202* WOCOLVTN. időnél H.t - Közműve- lőiési könyvtárak, gye rmok. részi ege 1 * (Public library oervioes fór chVid- ren. í
UNESCO, 1957? 103 P*

2203. 8ZTUPVIK0VAf T.öz. t A modern 
külföldi könyvtárak szabadpolcként 
szerének kérdéséről. ÍK voproozu ob 
otkrütom doaztupe k fondam v nzovfö* 
raennüh bibliotékái* za rubezsom.) * 
Bibliotekovedenie 1 bib l i o g m f  ljA za rubezsom. Szbomik. 1959* 2,vüp*110-121.p.

2204® ZSIVÖVA# 7i*BZ. t A bibliográfia szerepe az olvasás irányításában* (fíire iszpol*zov&t* blbliografiju detszkoj literaturü.) « Detszkiobibliotek! v pomoscs komraunlaztl-* cseszkomu voszpitaniju, 1929* 145**
154.p.

2205® KTS7.T* JATT, M.L. § Hogyan használják a tanulok a bibliográfiákat? (Ob iszpol*zovanli skol*nikarai blb- liograflcseszkih poszobij.) * Bet- szkie bibliotekl v pomoscs komttu- niszticseszkorau voszpitaniju. 1959*155-160.p.

2206. PAVTDOVAf V.K. * A gyermek- és ifjúsági olvasóterem bibliográfiai tájékoztató apparátusa. (Szpravoos- no-bibliograficBeszklj apparat csi- tal*nogo zala otdela detezkoj 1 ju*' noseszkoj literaturü.) » Detszkj© bibliotek! v pomoscs koramunisztl-* cseszkomu voszpitaniju. 1959® 161-168. i>*

2207. 87,0BÓLÉVÁ, L.G.s Tanítsuk a gyermekeket az önálló válogatásra* (üésim detoj vübirat* szebe knigi*) « Detszkie bibliotek! v pomoscs kommuniszticoeszkoníti voszpitani ju. 1959* 169-172. p.

2208. AMBARCITMJATT,V. s Franciaország könyvtárügv©* (Bibllotecsnoe delj v Franci!.) » Bibliotekovedenie i bibliografija za rubezsom.Bzbornik# 1959. 2*vüp. 7-50.p.



2209. 67,TUPNTK0VA, T.Sz.’ $ Ausztria tudományos könyvtárai. (Naucsnüe blblioteki Avsztril,) = Biblioteko- vedonie i bibliografi ja za rubezsom. Ezbornik. 1959* 2»vüp, 54-67.p.

2210. BACSALDTNA, B.N.í Az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusi Könyvtárának munkája.(0 rabote biblio - teki Kongreszsza BsSA.) = Biblio- tekovedenle 1 bibliografija za rubezsom. Szbomik. 1959 . 2„vüp. 69- 92. p.

2211. BAGROVA, T.Ju.s A svéd tudományos könyvtárak olvasószolgálata. (Obszluzsivanie csitatelej v nauos- nüh bibliotéka^ Svocii.) - Biblio- tekovedenie i bibliografija za rubezsom, Szbornik. 2,vüp. 1959. 95-109.p.

2212. CURoXtTO ANTT-CTMPOC A # Victoria s Gyors katalogizálási módszerek és a duplum-állomány hasznosítása. (Pro- cedee de catalogare urgentá si uti- lizarea fondului de dublete.J =Príma Sesiune ^tiintificS de BiblJo- logie si Documentare. Bucuresti,15- 16 deoembrie 1955. 1957. 233-235.p.

2213. BAICULESCÜ,George:A retrospektív nemzeti bibliográfia problémái. (Despre problemele organizárii bibliográfiái natlonale retrospective romfnesti.) = Studli si cercettSri de bibíiologie. 1957. IX. 29-49.p.

2214. SASS, Sámuel?Vajon a szakkönyvtáraknak parazitáknak kell—e lenniük? (Must special libraries be paxa- sites?) =Specíal Llbraries.50.vol. 1959. 4.no. 149-154.p.

2215. ADKTNSON, Burton W. lAz USA illetékes hatóságainak jelenlegi tervei a tudományos tájékoztatás terén. (Bér gegenwSrtige Stand behördlicher Vorhaben für wissenschaftliche Information in den Vereinigten Staaten von Borda meri ka.) = Nachrichten für Bokumentation. 10.Jg.1959. 2.H. 53- 
59.p,

2216. WTEDER, JoachlmsA Pl AB (Körsyv- táros Egyesületek Nemzetközi Szövet- sége)Tanácsának huszonötödik ülésszaka. (Vingt-cinquiérae Session du Conseil de la FTAB Varsóvie 14-1? septembre 1959.Műnieh, 1959, Bayerische Staats-b Lbliotheks, 12 p.

2217. MATTHEWS, HhysjA "forditóipax,\ (The translating industry.)*? N Asllb Proceedings. ll.vol. 1959. 3.no,64-76.p.

2218. POTNBRON, Paul : Dokumentumoksokszorosítása.(La reproduction des doeuments.) =Revue de la Boouroenta- tion. 26.vol. 1959. 3.no, 65-66.p.

2219. DOTOER, BUYVTS, F. i A FIB/O "Egyetemes Tizedes Osztályozás" 27, jelentése, 1957-1958. (2?th reportof FIB/C "Universal Beeimái Classi- fication" 1957-1958.) * Revu® dela Documentation. 25.vol. 1958. 4.no. 117-121.p.

2220. PTETSCH, E. s Gépi válogatás. (Mechanische Solektion.) » Revuo de la Documentation. 26.voIj 1959.3.no. 66.p.

2221. BERNAL,J.D,sElsődleges természettudományi kiadványok, (Primary publication in the natural Science.) a Revue de la Docuraentation.26.vol, 1959. 3.no. 63.p./A FID 1959 szeptember 22-25 varsói Kongresszusénak anyagából./

2222. FOSKETT, B.J. : összehasonlító osztályozás. (Comparative clasoifl- cation.) = Revue de la Documentation. 26.vol. 1959. 3.no. 66.p.

2223. BZTTJPNTKOVA,T.Sz.í A Német Demokratikus Köztársaság könyvtárügye. (Bibliotecsnoe delo v Germanszkoj Bemokraticseszkoj Reszpublike.) =Bibliotekovedenie i bibliograflja za rubezsom. 1958. l.vüp. 3-67,p.



2234. MATER, FranZíKét év gyakorlati tapasztalatai egy Ifjúsági könyvtárban. (Aus swei -Jáhren Jugendbiblio- thekpraxiBa) »Nach:richt;en~Nouvelles»
35.Jg. 1959. 2.no. 36-41.p.

2225. SHERAj, Jesse H. - TÓGÁN, Marga- rét E.s A szakkatalógus. Alapelvek és gyakorlati eljárások.{The classi- fied oatalog. Basic .principles and practicns.)Chicago, 1956. American Library Association, 130 p.

2226. VERONA, Éva: Irodalmi egység - bibliográfiai egység.(Literary unit versus bibliographlcal unit.) «* Libri. 9.vol. 1959. 2.no. 79-104,p.

2227. NABATOVA.M.B. * A .Lengyel Népköztársaság könyvtárügye,/ (Biblio- tecsnoe delo v Pol*szkoj Warodnoj Reszpublike.) » Bibliotekovedenie 
1 bibliografija za rubezsom. Szbor- nik. 1950. l.vüp. 71-140.p.

2228. VABATOVA, M.3.: A CsehszlovákKöztársaság könyvtárügye. (Biblio- tecsnoe delo V Csehoszlovackoj resa- publike. » Bibliotekovedenie 1 blb- liografija za rubezsom. 1958,l.vüp. 143-222.P,

2229. HUSS, 0.3 Szovjet u t ó p i s z t i k u s  
r e g é n y e k .  { S z ö v e t a z f c i a  n a u c s n o - f a n -  
t a s z t i c s e s z k i e  k n i g i  0  b u d u s c s e m . )  
é V o p r o s z ü  d e t s z k o j  l l t e r a t u r ü .  1 9 5 3 *  349-373,P.

2230. TSJUSBN,!. s A történelmi regény. (Isztoricseszkij román.) * Szovet- szkaja detszkaja literatura.. Moszkva, 1958. 367-383.p.

2231. B0RSCSEVSZKAJA,A.I.s Társadalmi regények és elbeszélések.(SzociáP no-bütovüe poveszti i romanü.) *Szövetszkaja detszkaja literatura. Moszkva, 1958. 337-359.P.

2232. ZSELOBOVSZKIJ,1.3 A kaland-regény. {Román priXljucsenij.) * Szo-vetszkaja detszkaja literatura. Moszkva, 1958. 359-367.p.

2233. BOCSKAREVA, V. 3 Mit olvasnak gyermekek. (0 detBzkom cstenii.) Szovstszkaja detszkaja literatura'. Moszkva, 1958. 316-325.P.

2234. CHI CTTENG: Mai kínai könyvtárak. (Libraries in China today.) * Libri. 9.vol. 1959. 2.no. 105-110. 
P.
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újabb Köw iYTkm m om m i művek könyvtárainkban

•' ő h e ' l y e k g

AEK - Agrártudományi Egyetem KönyvtáraBMK - Budapesti Műszaki Egyetem KönyvtáraEK - Eötvös Lóránt Tudományegyetem Könyvtára FSzEK « Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár GK ~ Állami Gorkij KönyvtárKMK - Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani központ Könyvtára MTA - Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára OMgK - Országos Mezőgazdasági Könyvtár GMK - Országos Műszaki Könyvtár SZÉK - Szegedi Egyetemi Könyvtár

[~JsSHBZLOVÁKTA
. v OEJPEK* Jirís Qrganisace knihovnic- t?vi. Óvod do studia C*l*Praha, 1958* Fed* nakl. Litogr* /tföebni texty vyaolqfch ákol*/ 51 p, 

KMK

196 {TX)KbUPTLfVladislav) sKlásterní kni
hovna dominikánü^ ve Znojmé a kláőtemí 
knihovna kapuéínu ve Znojmő*

Brno, 1957«TJnlvers5tní knihovna. 33 P** /universitní knihovna v B m e  7. Soupis Prvotiskű./ SzEK

197 Generálni revis© kni&ních sbírek 
^ST. (Knihovna vysokárch skol techníckych> otudjjnf zpráva* Zprac* Anna Tejsóvá,Praha,. 1958, KVST - üstfední technická knihovna. Litogr. 42 lev* KMK
198 HAT)T1TEC 9 T(laditaír) - HADA, T(ladX~ îr): Hegistrac© Őtenáfu v Knihovné vyso- kych skol technick̂ ch [Praha* Knihovna vysokych ikol technick̂ ch] . Poznatky a akuáenosti.

Praha, 1958, Knihovna vysok.skol techn. bitogrtt 65 p., 12 t. /Studijní zpráva*/* KMK 199

199 HAJpüéEK, Jozefs Ma&arsko-slovensky kaihovedny slovník# Magyar-szlovák könyv- 
^Udományi szótár#

Martin, 1958, Mática slovenská* Litogr. Q9 p * /Priruoky pr© knihovníkov./
KMK.

200 HTHLTK.Frantlsekt Öotba a jeií vliv 
nlfe/á?ení osobao8tl* /Psychologie Ste-
ÁÜSSívS % ’ p.

KMK

n?ch fondú^/iÍf/°mír * D°plíi0vání toi*-
,r,Bf2°* 1956,StáUní pedasogická knihovna. iev* KMK
''Qf Knihovna, Vedecko—tjeoreticky sbor— nlk, nest. Jaroslav Drfcina, Frantiáok Ho-
L íio  m i i . T 1"- 231 p-
203 KORDA, júliusi Ako viest prlrastko- vy zoznam,,tlTartin̂  ,1958, Mafcica a lovenská. 21 i> /Metodic3?y Üst 18./ *
204 v LKTTOL, Bduard - STRPPATOVÁ, Maria s Doplnováni kniznich fondíi. /2.X.)Brno, 1957« Rtátní pedagogickd knihovna. 16 lev. KMK

p í , 01&richi Tvorba typografic-
í’í'aha,/,J^7Je Ped* nak *̂ 188 p,, 39 t.mell. /Uíebnice odbornych Skol./

KMK



206. MT00VSKY, J(An) - 8YK0RÁ, J(ozaf) ? Pi'irucka pre knihovnikov raaiych kniánle.[BratísXava]f l959*Osveta. 95 p. /Knis- nica osvety 55*/ KMK
20? PASI AR, ̂Stefaxi s Dejiny slovenskyck l#udovych knlsníc.Martin, 1957, Osveta. 233*4 p. /Khizni- ca osvety 46./ EK

215 DRABOZTWSKT, Marian - 0ALTOSKT, Ta- űeusss — TR7AKKA, Filips öd rekopisu do ksifzki.Warszawa, 1958* WPL. 359 p* TXlusstr. •
KMK

216 OZIKDWSKX, Mikolaj: Akfeualne 25agadul enis. klasyfíkacji saap.Wroclaw* 1957® 34 p. MTA
208 0 prácl Státní pedagógiáké knihovnyKomenského v Praze. Zprac. Jósét6 Pocii. Praha, 1958, 26 p* KMK
209 Pravidla áeského pravopisu. (Zpx̂ac. pravopisná komise za ved. Bohuslava Hav- ránka, Prantiska Tráynűcka.)Praha, 1957? 7Takl.Cs, akad.ved. 477̂ ĝ

210 TTCHY, Álô z s Statisticky prehlad vysledkov 15udovych kniáníc na Slovensku ÍSlovensko] sa rok '1957*Martin,,1958, Matica SXovenská. 21 lev. /Metodicky list 21./ KMK
211 Universzitetsskaja Bibliotéka «üni- versity Library - BibXiothéqu© Universi- taire — Univereitats-Bibliothek.Brno, (1957) 9 Lüniversitni Knihovna]. 5 P*
212 Zéklady knihovnické techniky pro ok- resni a místní Xldové knihovny s profesio- nálními pracovníki. Zprac.Svat ®ava Solco- vá s kolektivenwPraha, 1958, Orbis. 70 p. KMK

Jugoszlávia]

213 B08NJAK, MladenjO knjiznlcama sveu- cilista u Zagrebu*v Zagreb,1957»Sveuc, 84 p„ /tZagreb.Sveu- clliste.J Universitatis Zagrebiensis in- formationes.- oveu£i!i§ni váesnik B.I.l./KMK

21? 00LKAB&rtalomlej - ÍCAFJ5L, Mieczy-©law - KLOSZbigniewíZ dzie.jéw drukarst* wa polskiegosWarssawa, 1957, Wyd. Frsem. Lekkiego i Spozywcsego. 284 p. Bibii ogr. 277-1280* 3 p•TXlusztr* KMK
218 Tnstrukcja w sprawi© prowadzenía fe- chowej biblioteki zakfadowej. Oprac.Anna Lech.Warszawa, 1957* Wyd. Techn. 23 t>* KMK
219 Jak rozwijalisxqy czytelnictwo wsród nczniów.Praca zbiorowa. Red. Emília Bial- kowska.Warssawa, 1958, Zakl• Wyd. Szkolnych 57 n. /Odczyty pedagogiczne*/

K M K

220 LTOAL8KT, Karolj Reforma ustawy o obowifizkowym egzemplarzu bibliotecznym.Wroclaw, 1957« Bibi* Univ. 18 p. /KIny. a SlfLSkie Prace Bibliograficzn© i Biblio- tekoznawcze t, 4.-ből./ KMK
221 Miejska, Bibliotéka Publiczna - lm* Edwarda Raczynskiego. Informátor. -Information. ,1829-1959®Poznan, 1959? Oxanipress. 20 p*

KMK

222 MIERZWITT8KA, Zofiás Wspólpraca bib- llotekarza z czytelnikami* Cz.2. Praca z zespolami czytelników.Warssawa, 1958, P0KKB* 44 p. /Kurs dia pracovników bíbli etek powszechnych 15*/KMK
223 Naraüa polskich bibliotek spoleczno- ekonomicznych. Warszawa 4-5. marzec 1957 r» Sprawozdanie.Warszawa, 1957, Bibi. Szkoly GXównej Planowania i Statyetyki. 1? P® KMKeengykiobszÁg)

214 BTOBTAfTKA.* Marta t Oprawy wroclaw- sklch káiag miedskich w XVX. wi«#ku.Wroclaw, 1957, Bibi. Uniw. 44 p., 16 t. /Klny. a ROcznikl Biblioteczny-ből./

224 PRZYWECKA-8AWfFCCKA, MayiajDzieje dru-karstwa muẑ cznego do konca XVIII w, Wroclaw,, 1957* Bibi. Uniw. 21 p., 4 t./Klny. a Sl̂ ski e Prace Bíbliograficzne i Bibliotekoznawcze t. 4-ből./KMK KMK



;sxji

225 Róla i ssadnnia bibliotek szkoX wys- szych w sakresi© ksztalcenia kadr biblio— tocznych, Konferencia b 5 b 1 lo t e kar zy szkol ^yiszych w dniach 12-14 czarwca 1 9 5 8 ,1*. w Toruniu. IWspolupr. §] (Anna Kochanska, Hanna Zasadowa.) Li dr,3(Warszawa), 1959* pansbw. Wyd, Nauk. 166,6 p, /Zyei© szkoly wyzezej,/ KMK , MT A
226 rfwTERKOWSKI, Ksawerys Slovmlk biográf íczny praeovmlków ksifzkt polskiej, Wroolaw, 1957, Bibi* Uniw, 30 p, /Klny. a Öloskle Prac© BXblíografiozn© i Bibllo- fcekosnawcze t, 4-ből*/ KMK

22? 8ZWEJKDWSKA, HeXena í Ppoblemy sta- rych druków w polskich bibliotekach nau— kowych*Wroclaw, 1957, Bibi* XJniw, 22 p* /Klny. a Slguskie Pr*ac© Bibl 1 ográf iczne i Biblio- bekoznawcze t* 4*-bői*/ KMK
228 TKSTCHEL,T rena 2 Pi erwszy polski pod-racznlk bíbliotekarski. Przedmówas Helena 
Wieckowska.Wroclaw, 1957. Bibl.üniw, w Irf>azi. 7B p>

255 Die Deutsche Büohore5 —  * Bln Weg- weiser für Ihre Besucher und ©In Hilfs- míbtel asu ihrer Benntzung*Leipáig, 1957? Druck. Bchmidt. 40 p. Tlluszbr, KMK

234 ETBBL, Hans-Wemers Dia Technik des Lelhbuchhandels*Leipzig, 1957# Vörl. für Buch- und Bib- liothekewesen, 47 p, KMK

235 GUTSCHE, Siegfried 2 PXakafcschrift, Berlin, 1958, Volk und Wiasen, $6 p, /Lehr- und Fachbücher für die Berufsaus- bildung,/ KMK

236 KHEÜTZMANN, Wemer 2 Die Praxis des KorrekturXesens,Leipzig, 195?♦ Veri, f, Buch- u. Biblio- thekswesen. 204 p, Tllusztr, KMK
257 KUNZE, Horst 2 Internationale Bibllo- graphische Konferenz, Warschau, 19-22, September 1957.Leipzig, 1957, Harrassowifc*, 353-539. p. /Klny. a ZentraXblatt für BibXiotheks- •resen-bőX,/ KMK

[T^NGOLfA]

229 DANPZAN, M* - SZOPNOM, B, í Nomyn szangijn ner tomjoo,ülaanbaotar, 1956* B.N.M, A* U-yn Syn~ dzaleh Bhaany Hüreelen* 48 p*

238 L5.ste dér DokumentationssteXlen dér DPR und dér von ihnen bearbeiteten ZWL- Dokumentationsdienste, Technik und Natúr- wissenschaften, Mit Sachregister. Stand2 1. Marz 1958. Nachtrag: 15. April 1958* Berlin, 1958,Beütsebe Akadémia dér Wissenschaften, Tnstitut für Dokumentation, 58 p. /Bücherel des Dokumentál isten 2*/SzEK

trftMKP DEMOKRATIKUS kOZTÁHSASÁg ] 230 231 232 * * * *

230 Almanach für die F reund© des Kinder- buches,1949-1959. ( Zgest, von Tlse Ploog.)„ Berlin, 1959>Kinderbuchverl. 204 p* TI- lusztr* ™

239 SOHNEIDER, Walterg Dle einheitliche Systematlk. Einführung in eine neue Glie- derung für Literaturbestande und-karteien.Leipzig, 1959/ Verl.für Buch- u.Biblio- thekswesen, VTTT, 183 p*, 2 mell* Bib- liogr. 185—186*p* KMK

231 Die Betrlebsorganisation und -tech-uik dér Kreisbibliothek. 1*tBerlin, 1958], Zentralinst,f. Biblio- thekswesen. 61 p*

240 Sprache. - Schrift* - Buchwesen. Presse, - Fűnk*Leipzig, 1959, Veri, Knzyklopadie. 216 p., 20 t. /Kleine Enzyklopüdie* Taschen- 
buchreihe./ v AEK,KMK

232 BTRKH0X.Z, TTlrlch : Geschicbte undProbleme dér Werkbüeherei. Bine bücherel-PHdagoglsch© Untersuchung.Diss, Phil.Mun-eben*^Göpplngen, 195®, Wegra.216 p,

241 ZEN KÉR, Hartmut 2 Kleiner Ratgeberfür die Gewerkschaftsbibliothek.Berlin, 1959, Veri, Tribüné, 102 p» II- lusztr, KMK
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242 BAZTTAtfC, A l a  isztorii bol9sa- visztszkoj pecsati Baku v godü pervoj ruazszkoj ravoljucii.Moszkva5; 19579 AH SzSzSzR. Insztitutvosztokoveden!ja* 93 P* MTA
243 BEL® CSIKÓ V, Jufrij) A(lekszandro -vics)s TnternacionalVnaja tenninologijav ruszszkom jazüke.Moszkva, 1959* Ucspedgiz. 77 P* KMK

244 Bibliograí’i ja.Programmá kursza dijabibliotecsnüh tehnikumov* (Red.V.N* Deni- sz*ev.)Moszkva ,1958* "Szovetszkaja Roszszija". 47 p. KMK
245 Bibliotecrnoo delo v PzSzSzR.Szbor-nlk sztatej* K 40-lebiju Velikoj Oktjabr- szkoj szocialjsztlcseszkoj revoljueii.Moszkva, 1957% Bibi.im.V.X*Lenina. 387* 4 p* MTAf l?Kj KMK

246 Bibliotekovedenie i bibliografija za rubezsora.Szbomik* Vüp.2. (Bibliotecs- noe delo v otdel®nüh szfcranah. - Obszlu- zsivanie csitatelej v bibliötekah.-S2vod- nüe katalogi. - Voproszü dokumentacii 1 bibliografii. — Arhitektura 1 o borúd óva- nle bibliotecsnüh zdanij.Red.: L*M. Pota- pova *)Moszkva* 1959* Bibi* im.V.I.Lenina. 248 P* Blbliogr* 51-53* ás pasaim.

247 C9OH* J(osáif) Tferent•evies) s Ko- munisztücsna presza v zahidnij Ukrajinl* t1919-1932J.I»9viv, 1958, Vid*L#v±vsz9kogo unlv*84 p,MTA
248 CsitateXju o Cseljabinszkoj oblaszfc- nőj publicsnoj bibliotéka 1898 -* 1958 . (Szószt, B«T0 tftkin.)Cseljabinszk, 1958, Cseljabinszkaja ob~ lasztnaja smblicsnaja bibliotéka* 44 p.KMK 249
249 Botszkie biblioteki - v pomoscs® komimini s ztle sesz komu voszpitaniju* /íz opüta rabotü./ Pod obscs,red, Ailekszand- röl Alndreevntf) Hrenkovo j. (Red.koll. V.M. Taszil*eva, N.X* Xvanova &dr.J)Moszkva, 1959* Bibi* im.V.I*Lenina*178 p. GK,MTA

250 (GITMAH,R.G * - KALMANGV37.KÁJA*K»X») t Tnosztranuüe periodlcseszkla izdaníja po bibliograf* ii i toliotekovedeniju, lme-juscsieszja v bibliotekah Moszkvü 1 Len ingnád a. Szvodnüj katalog.tSzeredina XVTX v*
1955.15. JMoszkva, 1959* Kbizönaja pala£a*169 p,OTA,KMK
251 Goszüdarsztvennaja naucsnaja bibliotéka* K szónokaiétiju szó dnja osznovani- ja* /1918-1958*/ Szbornik sztatej* (Red. koll.P.P.Szobol9, otv*red* B.N. Bacsaldin ti dr.íMoszkva, 1959* 233 P* A könyvtár kiad- ványainak blbliogr* 192-1234].p.

mk

252 Goszudarsztvennaja publicsnaja isz-* toricseszkaja bibliotéka. Szbornik szta- tej, /íz opüta rabotü za 20 let*/ (Red*A*M.Zselohovceva*)Moszkva, 1958, Xsztoricseszkaja bibi* 241 p. KMK

253 GRANSZKIJ* V(iktor) l(szidorovics)* PutevoditelT9 po tehnicseszkim szpravocs- nikam*Leningrad, 1958, Bibi* lm. M*E* Szaltü- kova-Sc3edrina* 334 p. KMK
254 Gruppovaja obrabotka proizvedenij pec s at i *In s z t rukt ivno-m etodic ses zki e uka- zanija. tHapiszali] (L.M.Dorohov, L.B.Bo- rllin i dr.}Moszkva, 1958, Glav. uprav* kul91 r ó sz vet * ucsrezsdenij* 94 p. KMK
255 GTJKEVIC5, ?̂ (emen Mojszeevics) s "Nova ja re jnszka ja gazét a" [.Neue Rhetnisch© Zeitung] K.Marksza i P*Engel9sza*Moszkva, 1958, Goszpolitizdat* 190 p*, 2 t* FSzEK
258 HAVKITTA, Lljubov] Btoriszovna]* Av- torszkie tablicü, dvuznacsnüe* Poszobie dija alfavitnoj raszsztanovki knig.Moszkva-Leningrad, 1959* Akademija nauk SzSzSzR* Bibliotéka* 23 p* KMK
257 TJ isztokov ruszszkogo knigopecsátáni ja. (Iszszledovani ja i materialü.)K tr*- szotszemideszjatipjatiletiju Xvana Fedőróva. 1583-1958. (Pod red.s M.TT* Tihomirova i dr.)Moszkva,1959»Tz<i-vo Akad* nauk SzSzSzR* 267 p. Xllusztr* Bibliogr. 261-264.p.GK
258 Xsztoriĉ eszkij ocserk i obzor fon-dov rukopisznogo otdela Biblioteki Akade- mü nauk SzSzSzR* 2*vüp; XTX-XX y* Moszkva-Leningrad, 1958 , 398. p. MTA



XZ3LXX

259 Konferencija ÍzdateXfsstv szociális ticseszkib sztran, Lejpclg* aprel* 19???* (Red. A.*fe.MiX* csín,)Moszkva** 1958. Jszkuszsztvo. 2?ö p.* kmk

287 LFYXHA* SzCulaaiif9) Bs(olosnonovna) j Kak iszpol® zovat bibi 1 ograf±ju v maszszo- voj bibiioteke.Moszkva* 1959* Bibi. im*Y.T.X*eiiln&. 82 p.KMK
260 Kratki j tehnicseszkij szpravocsnik dija rafeotnikov poXlgraficsaezklh pjred— prijatii* Os. 1 . Podgotovka izdanija k proízvodsztvu* Szószt'. T*K© C±geX*man.Moszkva 1959* Tszloiszaztvo. 175 p»!X- lusztr. KMK

268 LTSZTYXNOY* Nflkola j)G(rigor’evics): Trudnüe voprossü russszkoj orrfografii i punktuac:ll« A r pomoscs® szlusataljam vüsz— sih partijnüh skol 1 szovetszko-parti jmih skol./Moszkva* 1958* Izd. VPS i ACR. 47 p,
KMK

261 KRAVCSSNKD * A® $Ntadezsd&3 Klonsztan-tinovna] Krupszkaja—vudajuscsijszja de ja— tel® kul2 turnogo sztroitel® sstva v SzSzSaS K 90-Xet3 ju szó dnja rozsdenija /XB69-1959./ Materialü k vüsztavke.Moszkva. 1958* Bibi. im.Y.X.lenina.18 p©20 t. Bibliogr© 5-11 •• X6-X8.p© MTA* K m

262 . KRASEKXínxr KOVA * N* A * i TEL9TFVS£KIJ, £*A.? Szbaroe zdanle Goszudarsztvenno j 
bibliotekl BzSzSzR imeni Y.T. Xsenina /dóm Baskova/. Pod red. s D^P. Szuhova* A.T.MÍ- 
bajlova.Moszkva, *1 9 5 7 *Goez. izd. 11b. po sztro- **• i arhit. 29 p.» 58 t*

269 CmTELKTN*U.M.) : Pomoscs® biblia -
bek szel®szkobozjajsztvennomu proisvod—sztvu, Bzbornik materialov. (Red.-szosst.

Moszkva* 1959* Bibl.iro,V.X.T,enina. 96 * 
3 P# ■ MTA

270 Hau^sno-tehnicseszkie znanija - v maszssü. Szbornik materialov v pomoscs® maszszovüm bibliotékám.Moszkva* 1958, Bib1.lm.V.X.Lenina. 196 p. MTA

271 Opüt rabotü bibliotek sz inosztran- nőj literaturoj, Szbornik sztatej.Moszkva, 1957* Bibi.inosztr.lit. 149 p.
GK

KRUPS2KAJA, F(adezsda) K(onsztanti- bovna) 5 o bibliotecsnom dele. Szbornik. (Szószt. A.G.Kravcsenko.)Moszkva* 195?* Bibi. lm.V.X.Lenina. 714 P** 1 t. 4H!Kf MTA * EK* KMK

§64 (LASZKEEV, NVA* - S30I£>MAHA*L.C. ) ? Szvodnüj szisztematicseszkij katalog 1 - bosztrannüh knlg po bibliotekoveden!ju 1946-1956 gg. Xzdanija. posztupivsie v öibliotekn Akademii nauk SzSsSsR i Goszu- ^arsztvennuju piuhlicsnuju bibliotéka lm* Jf.E.Szaltükova-Scsedrina. Union clased car- ^alogue of iforelgn books on librarian — ®bip 1946-1956.Moszkva—Leningrád, 1958* Blbl.im. M*E. bzaltükova-Scsedrina 80,3 P* %a_ B
* M TA

272 Pecsat® SsSzSsR za szórók let,19x7- 
1 9 5 7® Sztatiszticsesskie materialü*Moszkva* 1957* Yszesz. knizsnaja palata. 
145 P.* 7 t. MTA* KMK

273 Perlodicseszkaja pecsat® SzSzSzR 1917-1949. Bibliograficseszkij ukazatel®. Zsumalü, trudü i bjulleteni po voproszam pecsati* bibliotecsnogo dela i bibliogra- fii.Moszkva* 1959* Yszess.knizsnaja palata. 
189 P* MTA

274 V pomoscs* politehnicsesskomu obu- cseniju© Szbornik metodicseszkih matéria— lov. (Szószt. K.Sz* Uovoszelova.)Gor#3cij* 1958, Gór*kovszkaja obi. det- szkaja bibi. 83 p. KMK

265H. LETO^^YtXadimirj XÍlfÍbsJ* 0 peosa-
Moszkva^ 1 9 5 9 * Goszpolitizdatt 774 p. FS zBK

LEVXN* L(ev) A(bramovics) - SZAVTÖ- 
aíJA* R(lsza) M(alahovna) - KORSUNDY* Aleg) p(avlovics) s Bibliograflja obscse- 
®2tvenno-pollticseszkoj llteraturü.TTcseba. 
ai3a bibliot.insztitutov, Les. s Moszkva. 1 9 5 8 ,Moszk.noss.bibliotoinszt. 
390,6 Pe MTA.GK

275 POKROYS£KXJ * Iván Fedorovics s Pro* paganda literaturü po voproszam konkrét- nőj ékonomiki.Leningrad, 1958* Blbl.im. Szaltiikova - Scsedrina. 155 p. Xllusztr. Bibliogr. passim. CrK
276 Propaganda re se ni j i materialov vne- ocserednogo TXT sz”ezda Kosuminiszticse— szkoj Parti! Bzovetszkogo Szojuza, Szbon- nlk bibiiográficseszkih i metodicseezkib materialov. (Obscs.red.3.X.Scsegolevoj.)Moszkva* 1959* Bibi.uhuV.I.Lenina. 138 P« MTA



277 Ruszszkaja periodícseszkaja pacsat! (1702-1894.) Szpravocsnik. Pod red.s A*G* Deroentfeva (i drt Frédi szí. A.Zapadova.)Moszkva, 1959* Goezpolitizdat. 83S p. Tllusztr* Gf£

278 Szisztémáticseszkij katalog i vop- roszü bibliotecsnoj klassszif ikacü.Szboí*- 
nik dokladov,zácsitannüh na naucsnoj kon- ferencll BibXioteki Akademii Nauk SzSzSzR 24—25. aprel;1a 1958 g.ÍRed.T.V. MoXodcov, A.H. Raf ikovs)ffoszkva - Leningrad, 1959* Bibi. AN SzSzSzR. 126 p. ?£CA,KMK

279 Szokrovlscsnica kulfturü. Szbornik sztatej. (Red, koll. A.Borsosak, V. Zago- rajkó i dr.) Vüp.2.Odeszaza, 1958, Odeszszkajagosz.naucŝ  naja bibi. im. A»M.Gor*kogo. 277 p. .
KMK

280 VAS2ÍTL*CSENKO, Y( 1 adtmir) E'(vsztasz*ovlcs)* Tsztorija btbliotecsnogo dela v SzSzSzR. Ucsebnik dija bibliotecsnüh ln- sztitutov. Red. E.V.SzegXin.Moszkva, 1958s"SsöVQtszkaja Roszszija". 
215 P* KMK

281 ZAMKjOVA, Z(inaida) N(Xkolaevna): Osznovnüe principü medicinszkoj bibliogna
Moszkva, 1958, Medgiz. 101 p. Bibliogr. lOO-XOl.p. MTA

ANGLIAj

282 Children* s books of this century. A 
first list of books covering the years 1899 to 1958 ebesen fór the Library of Chíldren*s Literature..*
London, 1958, Library Association. 36 p,KMK

286 EOSKÉTT,!). J. tLilî aacy classificationand th© fi éld of knowledgé*
London, 1958, Library Assoc. 15 p*/Library Association. Refexence aad Special LibrarieB 8 act ion, Norbii Western Group.Oc- casional Papéra 1./

KMK

2S? Guide to unpublished research materi al s * Lectures d©15vered at a vacation course of the üniversity of London,Bchool of Librarianship and Archives in April 1958. Ed. by Hónaid Sfe&veley,
London, 1957* The Library Association VT,141 p 9 ,  1 t*

KMK

288 How to obtain british books.A guide fór booksellers with a classifled list of British publishers and exportéra and their overseas agents, (4.Ed.) . •
London, (1958), Publ, Assoc. 160 p. AEK

289 LANOWELL, W . I? . : The conservatlon ofbooka and documents.Iiondon, (1958), Pitman, XXII, 114 p. Bibliogr. 104.p.
AEK

290 [Library Association.) Reference and special libraries. Technical probléma 1957*Proceedings of the annual conferenco. Reference and Bpecial Libraries Bection. Ed* by Karold Bmith, H.O.Germán.[London], 1957* Prlnt. Rowling. 4-7 p. * 291
— ___ KMK

291 [Library Association.]Reference and special libraries. Information Services, national and International. Proceedings 
of thé 6. annual conference.Reference and Special Libraries Bection. Ed. by Karold 
Smith.London, 1958, Prlnt Rowling. 42 p.--- --- KMK

283 COLLTSON, Róbert L. * The treatment of special matéria! in libraries. Forew* by R.S.Schultze.(2.ed*repr.with minor corr.)London, 1957* Asllb. TX,X04 p.Bibliogr lOO.p. Tllusztr.
KMK

284 CURRTE, Cllfford: Be a librarian. A guide to careers in modern librarianship. Forew. by Sydney Roberts.London, 1958, Lockwood. XT, 10? p. 4 t. /Lockwood*s, Crosby new librarianship se
ri es 3»/ ESzEK,KMK

292 MASON, Bon áld t A primer of non-book materials in libraries, With an appendix on sound recordings by Jean C.Cowan.London, 1953, Áss. of Assistant Libra- rlans. TXT, 115 p., 4 t. Bibliogr.a fedezetek végén. KMK

293 MORRIS, Charles H* Í The illustra- ♦tions of children*s books.Ijondon, 1957*Library Association. 18 p. /Library Association Pamphlet 16./ KMK

285 FOSKETT,T).J. t Information service in libraries. Forew. by Raymond Bmith* 
London, 1958, Lockwood. 142 p. /Lockwood1 s, Crosby new librarianship ser.4./KMK

294 OLDMAN, C. B. - MUNFORD, W[illlam] Aírthur] - NOWELL-SMITH, Simon % English libraries 1800-1850. Three lectures.London, 1958, Lewis. 78 p, Bibliogr. passim. KMK



saar

295 PLENUERLEI'PH, Htarold) Jlames] x Th® preservation of leather bookbináings® (143 reprint.)London. (1957)* British Museum. 24 p. Bibliogr. passinu - í. kíad^ 1946—bán j* m. Ezt követ őf változatlan kiadásokéig?*
1950,1953* «A*OMK*KMK

2 %  Heport of th® ‘(Westminster) Public Librarles Comaltté© 195*7^1950•City of Westminster* 1958* 16 p0 SzER

29? Román lettering.A book of alphabets 
and tnscriptioaa.London® 1958, Victoria and Albert Muse-
u®. 5 p#f 12 t. /Large picture book 12./

298 The atructux®'o? the publio libraxy 
service in England and Wales. Report of 
the commlttee appeintad by the Minister 
of Education in ae$t ember 1957.London* 119593 * H* M* Stat. Offioe. IV* 57 p* KMK
299 THOHNTON* John Lleonardj * Classics of librarianshipe Furfcher ©elected reá- dings In thé hlstory of Xlbrarianahip.London* 1957* Library Assoei&tion. X* 205 p*» 4 t, Bibliogr. 19?*P* áá pasaim.y OME

AUSZTRIAI

300 AIiKBR,Hugo t T)ie Univ.rsitafcsbiblio- 
tbek Wien.. Gaschicbte, Organisation, Be- 
nützung. 3.verb. Aufl.
Wien, 1957, 83 p „  44, KMK

j FRANCIAORSZÁG
304 Colloque des bibiio thequés uationa- les &*Europe organisé pár 12Uneseo.Vienne, 
Autriche* 8«27 séptembre 1958 * Group© i# Renseignementa conoemant le© bibllothá- ouws nationaloe &*Éprop©.' Paris * 1958* IMESCO. 91 U0.*3‘ P.

ABIC

305 PSWOTSK*. Pl erre 1 La préssé modern© 
(1950.) 2. ód.
Paris*1958„Presse© Univ.de Franc©. 128 n, (rfQue rfais-áer’ 414./

PSzBK

506 HlOOIJNET® Charless L*écriture. (2* 
éd.)
Paris* 1959t Presse© UnXv. de Francé. 

136 p, /”Que sais-je?” 653*/ Illusztr.
KMK

30? LEBRft*Charles *Histoir© de la préssé,Paris* (1958), Fayard. 411 p. /Les tempó et les destins./ Bibllogr.599*-4C5• p. ' FSaBK.MfA
308 LB MEWACH, Guy t Initiafcion a la teohnique du livre et* a la bibliophili©.Paris* (1957)* 188 p. /Le guide depoche./ Bibliogr. X79~18X.p* Terminológiai szótáré 181—188.p.
509 Statistiques sur les toibliofchSques.Paris* 1959* UNESCO« 134 p. Bibliogr.
132-134.p. KMK 300

Hol landia]

301 BTNDEL, Jákobs Gestem, beüt®, aor- 
K«n. Fünfzig Jahrs Wirken dér österrei- .chi8chen Kinderfreunde fiir das gute Buch. Wien, (1958), Jungbrunnen. 95 p.* ^ *•

302 DOBLHOFER.BmsttZeichen und Wunder. bie Batzifferung verschoilener Schrlften und Sprachen. __ ___Wlen-Berlija«*Stuttgarfc, 1957, Wefff. 352 
P., 12 t.

503 ZTSCHKA, Gerfc A,» Index lexleoru* 31bllographle d e v lexikaiischen Nacbschla- sewerk©. 'Wien, (1959), Hollinek. XLITI.290 p.MU?A*IDwK

310 (Fédératlon International© de© Asso- ciations de Bibi1othécalrés.J Aotea duconseil de la FTA8Ö 23« B©ssÍon. Paris séptembre 1957*La Haye® 1958, Nitjhoff. 192 p.* 1 t./Fódératiön Intomatlonale dós Associa- tione de Bibliothéoaires, Publieations 22./ KMK
511 £ Fed érát ion Internationale des Asso^ 
ciations de Bibliothécaires.J Actes du 
conseil de la FIAB, 24. seesion. Madrid 13-16. octobre 1958.

La Haye* 1958* Nifjhoff. 162 p.,1 t./Fá
déra t ion Internationale des Aasociations de Bibllothécaires. Publications 23./

KMK



IZRAEL
312 Jewlsh National and TJniversity Lib- 
rary. Report on activitfes of the Jewlsh National and University Liferary during tlB 
period becember 195$ to Janutary 1958* 

[JerusaXem]« 1958# 28-59.p*
KMK

313 LTOT * Rabén *Ikár ̂ baki tál og . ( B • pút heSahar B,)Tel-Aviv, 1959# Vsai lót. 150 p.

(jTftanrc szövOTs-ftai kOztArbasAg j
314 BALT.ATÍFF* Theodor t Erwachsenenbil- dung. Sinn u n d  a r é n á é n .Heidelberg, 1958f Quelle u. Meyer.163 ps»

KMK

315 Bibliogrsphie des gosamten Rechts dér Press©,des Buchhaodels, des Rundfunks und des ?ertisehen3a Bearb* und hrsg* vöm Buc harchi v München .fíerlin-Frohnau-Neuwled a. Rhein, 1957* LuchterXand. Iám. lapaz* 1309] p.
KfUK

316 BURR, Viktor: Georg Leyh. Verzeich- 
nis seiner Schriften. Hrsg. von — . 

Wiesbaden, X957? Harrassowi.ta. 47 p.KMK

317 TOEDE/Verner: Bchön sehreiben, eine Kunst, Johann Neudörfer und sein$ Rcbule 
lm 16. und 17. Jahrhundert *
München, 1957* Prestel. 95 p. MTA

318 BLSNER, Hermann A. : Aufbau einer 
Fachdokumontation aus vorhandenen Reforat- 
diensten.

Köln-öpladen, 1958. Westdeutscher Veri. 
35 p. VNordrhein-Westfalen. Wirtschafts- und Ve rkehrsmin is bárium* Forschungsberich-* 
te. 650./ Boksz. KMK
319 FUCRS, Heimnn s Kommentár zu den 
Tnstruktionen für die alphabetisehen Kata loge dér preuasischen Bibliothoken. 2. Aun.
Wiesbaden, 1958, Karrassowitz. 302 p.KMK

320 FTJCHS, Wilhelm 2 Zűr Theorie und 
Praxis des Realkatalogs. Untersuchungen 
über wissensdhaffcliche Bibiiotheksordnun& 
zugleich eln Reitrag zűr Theorie dér SacH- 
und Fachbibliographie. Erganzungsbd. Op
timál© Klasslfikation und Notation.
0öttingen-Gron©,1958fSchönhütte. 387 P*KMK

321 aDAWTEC,OCttokar] sftber dl© Randloch- 
kart© als Hilfs-mittel in dér Dokumentati- 
on. Dl© gruroÍ.s&1smllohen Möglic-hkeiten ihr- er Ausnutzung und ©in© Anwén&ung für dl© Luftfahrttorechung*

Köln «” Opladen̂  X95?,Weebdeutscber Veit 36 p* /NordjPhein-Westfalen, Nirbachafts- uná Verkehreministeri ura. Porachun.gabe.rich- te 418./ /Deutsche Yerauchsanstalt für Luftfahrt. Berleht 24./ Soksz. Illusztr.
KUK

322 Handbuch dér Loc hkar tón-Organ is átlón. 2.T.DÍ© Lochkarbe In dér Praxis.[Von] 
(TBrwin AlkeXe, Heinz Chriatan ©te.)
Frankfurt a.M. 1958, Agenor,484 p. /Aus- 

schuss für Wirtschaftlich© Verwaltung. Schriftenmihe 144./ KMK
523 Handbuch dér Reproduktionstechnik • 
Bd.l* Repro&uktionsphotographie. Neu be~ arb. von Kari Rtötzer. S.Aufl.

Frankfurt a*M. 1958* Polygraph Veri. 
t?4 p.* 3 t. KMK

324 Die Handlochkarte. Technik und An*- 
wendung in Virtschaft und Verwaltung . 
[Von] [Ottó Frank, Heinz Draheim etc.)
Frankfurt a.M., 1958* Agenor. 376 p« 

/Aíusschuss für) W(irtschaftliche) V(er- 
waltung)-SchriftenreÍhe 146./

KMK'

325 JANBEN, Cári 2 Volksbibliothekar.
Hrsg. von dér Bundesnnstalfc für Arbeits-- 
verraíttlung und Arbeitslosenversichexung.

Bielefeld, 1958* Bertolsmann. 13 p* /Blatter zűr Bemfskunde 3. Berufe für Abi túri ént e n IV. G 3./ KMK
326 JUGAREANU* Veturia s Biblí ographie dér s1ebenbürgischen Frühdrucke. Hrsg. vöm Hemannstadter Brukenthalmuseum /Bibliotéka ?yruzeului Brukenthal din Siblu/ r ntér Ml tarbeit von Flisabeth Bolt ész- Juhász [Soltész Zoltánné,Juhász KrznébetJ. 
• Baden-Baden,1959!» Heltz. 8̂- p. /Biblio- theca bl bliographica Auréltana.X./ Bib- liorrr. 77.P* Mr A, KMK

327 Jugend und Biích. Vortrnge dér Ar- 
beitstagungen für Jugendbibliothekare im 
—  1958-1958.

Köln, 1959* Grévén. 102 p. /[Köln.jBib- liothekar-Lehrinstifcut des Landes Nord- 
rhein-Westfalen./ KMK
328 KATSKR, Brúnó: Aus verbotenen Büchem. 
Fin unbekanntes Kapitel dér deutschen Li- 
teraturgeschlchte.

Berlin, 1957, Rütten u.Loenlng. 143 p.
EK



529 Kölnér Schule* Festgabe znm 60, Ge- . burtstajg von Rudolf Juchhoff, Hrsg.v. Ror- áann Corsfeen n* Gerhart Lohae,
Köln, 1955* Grévén* 22? p« /Arbeífcen aús dem Bibíiothekar - Lehrínstitut des 

tanöes Ho rd rhe±n-W© st falen * ?•/ Juchhoff 
müveinek bibllo.gr* 3§X-227*P* KA
530 KRETZ ,BmtX * Daa Bush als Gebrauohs-fom.Stuttgart iX95??J„ Hettler. 9& p. IX- Xus&tr, * KMK
351 Libris ©t litteris * Festschrift für Hermáim Tieman-n aum sechsigsfcen Geburfee- tag am 9, Juli 1959* íHrag* von Ohrisfel- an Vöigt und Erieh Zimmermann)♦Hamburg* (1959),MaximiliaB-Gesellschaftf * 360, 143 pl,? t« * S&BK
552 WATlrírtBJ, .Toeepb - BARLBN, Sigrid S Richtwerte für Zeii&u'fwand und Kos tea von Do kument ab i o n s arb© 1 ve n•Köln - OpXáden, 1956# West deut sebe r Veri* 54 p. /Hordrhein-”Westfalen• Wlrtschaffcs- 
und Verkehramlnlstexdum. Forsehungsbe rich« 
te 636,/ BibXiogr* 51-54,p. Soksz* KMK

P ?  _ ’VRlvffLe RoH s T)1® dautBűiien nafcio-nftt©R ltoX Xogrspíii 0í5 » Ki no A.nXöî x4tiK >2 u*íhrer Bermtzung von ^
v X r?nF urb *!$•■* 0958), BuohhfíndXer- Veretniî jrig. ofs- p„ /Klny0 s Böraenblatt lux* den Deutschesi BunhhahdeX® Frankfuv*ter Auög. TVo* 59* 1958o/ ‘

MTA
LQMBZORBZtó]

itallá• 333 Annttario deli© biblioteche ne® 2,:©d* \Soma * Palombi*1*part. A~M, ‘1956* X,4?6 p* f 30 t,
2 .part* 1958.VITI,408 p* t 30 ti

FSfcSK
339 BARBEHI, Frnncesco - DJ FELXOF^ Laura - HOZZA, Tommasos Bibliográfia © b$b~ líotecníca*(Koma), L1959]» Confed. Ttal. Dirigex*. ti dl Asienda.131 *Sup* per la Pir*Azien<W le* 49,2 p* /Collana "Realta” 11./

MTA
540 BASSX, Stello ; Lesioni de MbXioXo~ gia* X.vol, Bibliologia tecöica.Tori no9 1958* GiappicheXXl* 129 p* Bib- Xiogr. passins. .. F8 gs$K

333 MFTER-BOHM, Petőn Dér westdeutecbe Büchenaarkt. Síné Üntersuohung dér Markt- strukfcuiv zuglói oh a in Beit rag zűr AnaXy- se dér vert lkaién FreisbindungeStuttgart, 1957, Fisohor. VITT, 203 P* /ökonomísche studíen 1*/ Bibliogr, 197- 
203 *p* Tllusatr,- KMK

L
BXLLg Ottó Emil: Dér Schweizerische Typographenbund - seine geschichtliche Kntwicklung, sein wettbewerbspolitischer otarsdort und selne Sozialinstitution̂ n Bem, (1958, Olten^) XXXIX, 248 pt. *

BK
334 MTNICB, Fromut s Kiéinkind und Bilder- buch* l^mpirische und theorotiöch© ITnt@r«- ©uchung dós Bilderbuches aus psychologi- sohem und padagogísohem Aspekt. Dias.München, 1958p Novot'ny und BÖllner* V, 12? p. Blbllogr. 114^125.P*

KMK

355 RODBNBBRG  ̂Júliust Grosso und Gren- 
»en dér Typographíe. Betrachtungen über yypographibche Grun&fragén, wie bí© slch 
ín dér Buohkunst dór letstea 70 Jahre wie-dersplegoln*Stuttgart, 1959, Poeschel. 203 P. Bib- *£ögr* 195—197*p» Tllusstr.

K M K
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