
A mai kultúrát a szétforgácsolódás, a mai embert pedig az 
egyoldalúvá válás veszélye fenyegeti. A szocializmusban azonban 
megvannak a feltételei annak, hogy e folyamatnak gátat vessünk. A 
könyvtárosokra vér a feladat, hogy segítsék a kultúra egységének 
megőrzését, az emberek sokoldalú fejlődését a humanizmus, végső fo
kon a szocializmus szellemében.

A szakkönyveknek és ismeretterjesztő müveknek a közművelődési 
könyvtárak utján valő hasznosítása ma még nem kielégítő. Az állo
mány nagy része holt anyag. Sokféle oka lehet ennek: elavult vagy 
túlságosan specializált müvek, a könyvtáros hiányos műveltsége, a 
propaganda hiánya, megfelelő katalógusok hiánya, az egyes szakcso
portok felépítésének tervszerütlensége, szakozási hibák, megfelelő 
olvasók hiánya. A legfőbb hiba azonban az, hogy a közművelődési 
könyvtárak eddig túlságosan "esztétikai" szempontból teljesítették 
feladataikat, vagyis a szépirodalmat részesítették előnyben a szak
könyvekkel és az ismeretterjesztő müvekkel szemben. A statisztika 
adatai azt mutatják, hogy a szabadpolc-rendszer kedvezően befolyá
solja az ismeretterjesztő- és szakkönyvek forgalmát. Még többet je
lentene, ha szabadpolc rendszerű közművelődési szakkönyvtárakat ál
lítanánk föl. Ez az uj könyvtártípus átmenet lehetne a közművelődé
si könyvtár és a tudományos szakkönyvtár között. A cikürd javasol
ja, hogy foglalkozzanak ilyenféle könyvtárak megteremtésének lehe
tőségével.

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKIRODALOM BIBLIOGRÁFIÁJA 
A S Z O V J E T U N I Ó B A N

Tavaly márciusban 
tartották a szovjet s- 
kadési&i könyvtárak Le— 
ningrádban V I . tudomá
nyos konferenciájukat, 
ahol a következő elía-

HOLODCOVA, Ê.A.: Obasuzsdenie vop- roszov bibliografil esztesztvennonaucsnoj lltoraturü. = Szov.Bibliogr.l9óO. 5/61/. 
no. I5I-I57.P.A természettudományi Irodalom bibliográfiájának megvitatása.
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dáaok hangzottak el:
LITPPOV, Sz .P.î A szovjet természettudományi szakbibliográfiák 

problémái.
POiíXN, A.A. : A YIHITI referáló folyóiratai.
LATBOVA, S.A. : A természettudományos irodalom feldolgozása a 

szovjet nemzeti bibliográfiákban.
G5UC3EVA, V.V. : A természettudományi bibliográfia külföldön.

Az ésszerű bibliográfiai tájékoztatás megszervezésének kérdései.
LOKOMSZKAJA, A.M. : A szakbibliográfiák szovjet másodfoka bib

liográfiái. /Néhány módszertani kérdés/.
PCLEVCJ, B.P.: Az össz-szövetségi Földtani Könyvtár, tapásztala- 

tai a "Szovjetunió földtani irodalma /Geologicseszkaja literatura 
SzSzSzS/" c. bibliográfia szerkesztésével kapcsolatban.

Az előadásokhoz számosán hozzászóltak. A hozzászólások alap
ján megszületett határozatok rámutatnak a természettudományos i- 
rodalom teljesebb feltárásának szükségességére; kérik az Össz-szövet- 
ségi Könyvkamarát, hogy a folyóiratrepertóriumába /Letopisz’ Zsur- 
nsl’nüh Sztatej/ még nagyobb számban vegye fel a Szovjetunióban 
megjelent szakcikkeket. Kívánatosnak látszik a nagyobb teljessé
get, a frissebb megjelenést és a jobb mutatók szerkesztését a VTNI- 
TZ referáló lapjainál is biztosítani. Kérték a Szovjet Könyvtárügyi 
Tanácsot, hogy tegye közzé végleges formában a Szovjetunió nagykönyv
tárainak hétéves bibliográfiai tervét.

' Egyik legaktuálisabb kérdésnek a ezovjet könyvtári és biblio
gráfiai munka gépesítését és automatizálását tartotta az értekez
let. Pelkérték a VINITI-t, hogy ismertesse a könyvtárakkal az in
tézetben alkalmazott gépesítést és jövendő terveiket. 
гп:ашиса-оап/, cexszeru erre a körülményre minden egyes kötetben 
utalni. Ugyancsak a mutató előtt közöljük a rövidítések jegyzékét, 
amelyet a mutató elkészítését megelőzőleg összeállítunk. He hasz
náljunk túl гок rövidítést, mert ez megnehezíti a sutatő használa
tát.

A mntató a tárgy vagy név valamennyi előfordulási helyét meg 
kell, hogy adja. Mechanikusán kell eljárnunk, mert hiszen nem tud- ' 
hatjuk, hogy a kereső számára melyik előfordulási hely fontos. A
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rî előfordulási helyet tipográfiailag /féttel, kurzívval etb./ 
kell kiemelni. Igen sok fogalom többféle német, s6t Idegei néven 
ismeretes és használatos. Ilyen esetben legcélszerűbb a tárgyra 
▼onatkozó cikkeket, fejezeteket yagy részeket valamelyik elneve
zés alatt összegyűjteni és ide utalni az összes többi elnevezés
ről.

A mutatókészités, bármilyen mechanikáénak látszik is, komoly 
tárgyi ismereteket követelő munka. Egyetlen hibás adattal eljátsz
hat juk az olvasó bizalmát.

Nagyon fontos, hogy a matató tipográfiailag világos és átte
kinthető legyen, főbb oszlopos elrendezésű matató esetén is hasz
náljunk nagyobb betűt. A különböző betűtípusokkal való kiemelés 
megbontja ugyan a tűkör homogén képét, de mutatók esetén ez nem 
baj.

KÖNYVTÁRTÜZ - KÍSÉRLETEK

SCHEEL, H . B .  t Cornell starts a 
= Libr.J. 85.V01. 1960.17.no. 3393-fire.

ЗЗ99.Р.Könyvtár tüz-kisérletek.

1959 decemberében 
a New York Public Libra
ry és a Factory Mutual 
Insurance Company /Üze

mi Kölcsönös Biztosító Társulat/ közösen két könyvtári tűz-kísérle
tet hajtott végre. Az első kísérlet során a tüzet nem oltották, a 
másodikban önműködő "sprinkler" tűzoltó-berendezést hoztak működés
be. A széleskörű nyilvánosság bevonásával lefolyt kísérletek ered
ményeképpen a Cornell University Libraries /az ithacai Cornell E- 
gyetem könyvtárai/ vezetősége felszólítást kapott biztositó intéze
tétől, hogy a készülő uj John K. Olin Library raktárhelyiségeit 
"sprinkler"-rendszerü berendezés-hálózattal szerelje fel. A Cornell 
University Libraries igazgatósága a kísérletekről szóló beszámolók 
következtetéseit nem találta elég meggyőzőnek, ezért uj kísérletet 
végzett.

A kísérlet végrehajtására i960, junlus 29-én az ithacai tűzol
tóság tűzoltó-gyakorlati épületében került sor. A kísérlet színhe
lyéül szolgáló terem nagyjából olyan szerkezetű volt, mint az uj e- 
gyetérni könyvtár raktárhelyiségei: két és fél méter magas terem,
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