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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
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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-

w ü Í w  'í” H l  -f-HI T K o  l r H w a < í c r í  I r H v i w

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,


