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digi eredményeiről. ről, amelyeket a szov

jet könyvtárak, a könyvtárügy helyzetére és színvonalának emelésé
re vonatkozó 1959«évi párthatározat megjelenése óta elértek.

A határozat a Lenin Könyvtárat bizta meg azzal, hogy az ország 
könyvtárainak /a műszaki könyvtárakat kivéve/ módszertani gondozója 
legyen. Ennek megfelelően a Lenin Könyvtár koordinálja munkáját más 
felügyeleti hatóságok központi könyvtáraival, a könyvtárosképző fő
iskolákkal, a Könyvkamarával stb. Közös erővel elkészült 115 nagy 
könyvtár, ill. bibliográfiai intézmény és könyvtárosképző főiskola 
tudományos módszertani bibliográfiai munkájának összesített távla
ti terve, melyet megvitatott a könyvtárügyi tanács; a könyvtártudo
mány és a bibliográfia elméleti kérdéseinek kidolgozására országos, 
köztársasági és megyeközi értekezleteket hívtak egybe; ilyen volt 
pl. a bibliográfia kérdéseivel foglalkozó országos konferencia. 3- 
zeknek az értekezleteknek anyagát ki is adják.

Egyre erősödik a közművelődési könyvtáraknak nyújtott segít
ség; a Lenin Könyvtár egy sor módszertani és bibliográfiai utmuta-
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tőt adott kl a munka tartalmának javítására; fokozott mértékben ha
lad egyes elméleti kérdések kidolgozása; előkészítették a "Lenin a 
könyvtárügyről" c. kiadványt, kiadták Krupszkaja cikkeinek gyűjte
ményeit - "1 könyvtárügyről" és "Az önképzésről" c. alatt. A Lenin 
Könyvtár képviselői résztvettek az OSzSzSzK Művelődésügyi Minisz
tériuma mellett létesített szakbizottság munkájában, mely terveze
tet dolgozott ki a közművelődési és műszaki könyvtárak hálózati 
kérdéseinek rendezésére. A Könyvtár osztályozási táblázatot adott 
ki a közművelődési, a gyermek- és iskolai könyvtárak számára; nagy
mértékben meggyorsult a szovjet könyvtárak osztályozási sémájának 
kidolgozása; folyamatban van a címleírás! szabályok második kiadá
sának előkészítése. A Szaltükov-Scsedrin Könyvtárral, a Tudományos 
Akadémia Könyvtárával és a Könyvkamarával karöltve készül az orosz 
könyvek 60 kötetes központi katalógusa /1708-1957/. /Az első 2 kö
tet 1961-ben jelenik meg./

A Lenin Könyvtár a Művelődésügyi Minisztérium Könyvtári Főfel
ügyelőségével és Kiadói Főigazgatóságával, valamint az Össz-szövet- 
ségi Könyvkamarával együtt szabályzatot dolgozott ki a könyvek köz
ponti osztályozására és katalogizálására vonatkozóan. Le sok köz
ponti kiadó - technikai nehézségekre hivatkozva - huzza-halasztja 
ennek az intézkedésnek a végrehajtását. Az ügyet csupán a Goszpo- 
litizdat, a Szel’hozgiz, a Geografgiz és a Goszlitizdat tette ma
gáévá. Kötelezték magukat, hogy 1961.julius 1-től kezdődően a köny
veket szakjelzettel látják el és a címlap vérzőjén, illetve a könyv 
utolsó lapján, az impresszum adatok előtt - közük az annotált ka
talóguscédula mását. Ami a könyvhöz mellékletként csatolandó nyom
tatott annotált cédulákat illeti, sajnos, a központi kiadók elve
tették ezt az elgondolást. Pedig néhány vidéki kiadó, pl. a haba- 
rovszkl, a novoszibirszki, és mások, leküzdve a nehézségeket, si
keresen végzik ezt a munkát. Úgy látszik a Könyvtári Főfelügyelő
ségnek szigorúbban meg kell követelnie a Szovjetunió Művelődésügyi 
Minisztériuma 1959.október lo-én kelt utasítása végrehajtását.

A Lenin Könyvtár szabályzat-tervezetet dolgozott ki központi, 
köztársasági és megyei könyvcsere alap megszervezésére. A Könyvtár 
nagy segítséget nyújt a többi könyvtár állományának gyarapításához. 
I960 első felében pl. az ország 112 városába küldött többssáz ezer 
könyvet saját tartalék-, illetve fölöspéldány állományából. KUlönö-
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sen sox anyagot küldött a könyvtárak helyismereti állománya számá
ra.

À Lenin Könyvtár nagy mértékben fejlesztette az ajánló bibliog
ráfiát. Az utóbbi időben több aktuális probléma bibliográfiáját ad
ta ki különböző olvasó-csoportok számára. Sz azonban mind kevés, e- 
zért remélik, hogy a távlati bibliográfiai terv elkészítése, vala
mint több központi, általános és szakkönyvtár bevonásával lehetővé 
válik az ajánló bibliográfiák számának és minőségi színvonalának e- 
melése. Ezzel kapcsolatban a Lenin Könyvtár Tudományos Módszertani 
Osztállyá - egyéb központi könyvtárakkal karöltve - kidolgozta az a- 
jánló bibliográfiák készítésének módszertanát, mely megvitatásra ke
rül az ajánló bibliográfia kérdéseinek szentelt országos tanácskozá
son. (A tanácskozásról rövid ismertetést közlünk lapunk e számának 
214-. oldalán)

Ahhoz, hogy a könyvtárakat, lapszerkssztóségeket, a rádiót, a 
televíziót, a központi vezető intézményeket és szervezeteket gyor
sabban és operatívabban tájékoztassák a könyvijdonságokról, tizsú
ponként "Gyorstájékoztatót" adnak ki az uj könyvekről.

A párthatározatok értelmében a Lenin Könyvtár hivatott mód
szertani segítséget nyújtani az ország gyermek- és iskolai könyv
tárainak is. Evégett a Könyvtár szoros kapcsolatot teremtett a 
Komszomol Központi Bizottságával, az Úttörő Szervezet Központi Ta
nácsával, az OSzSzSzK Művelődésügyi Minisztériumával. Elkészült a 
gyermekek ás a gyermekek olvasását irányitő vezetők számára szóló 
bibliográfiák összesített távlati terve. A Gyermekkönyvek Házával 
együtt illusztrált katalógus készül a kisiskolások részére.

A könyvtárosok szakképzettségének emelése céljából a Tarin 
Könyvtár az OSzSzSzK Művelődésügyi Minisztériumával karöltve szá
mos tanfolyamot és szemináriumot rendezett; elkészült a tanterv 
és tanmenet a falusi és járási könyvtárosok havi tanfolyamai szá
mára.

Első Ízben készült tanterv és program a községi és városi 
társadalmi könyvtárosok szemináriuma számára. Vezérfonal kiesül a 
letéti könyvtárak, a könyvtári tanács tagjai és a könyvpostások 
számára. Ezek 1961-ben jelennek meg. /PS/

183


