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World  ( A  könyvtár világa), angol 

nyelvű összéfogialások utján nyujt 

tájékoztatót cikkeinek tartalmáról

és az arab könyvtárak körébe vágó eseményekről,

A z  alábbiakban az 1962, év (4. vök) első négy számának tartalmát ismer

tetjük.

4. vol. 1962. X. no.

A  folyóirat fennáilásánek negyedik évfordulóját méltató szerkesztőségi cikk 

a könyvtárosvilágot érdeklő több kérdést érint.

Kárhoztatja azt a vitát, aminek tárgya: a könyvtáros-iskolát végzett, vagy 

a gyakorlatban képesítést szerzett könyvtárosok*e az értékesebbek? Akárcsak 

az éremnek, a könyvtáros szakmának is két oldala van: az egyik az elméleti 

képzés, a másik a gyakorlat, Egyik sem lehet meg a másik nélkül,

A  tudományos könyvtárosok értekezletei egyhangúan a tudományos könyv

tárak támogatását s a kutatók uj forrásanyaggal Való ellátását sürgetik. Most a - 

könyvtári hatóságokon a sor, hogy magukévá tegyék az elhangzott kívánságo

kat.

Két könyvkiállitás utján szerzett tapasztalat alapján megállapítható, hogy

azok a ki állítás ok kecsegtetnek sikerrel, amelyek a könyvtárosok együttes te

vékenységének eredményei. Egyetlen könyvtáros nem képes tökéletes kiállítást

rendezni.

f#A  közművelődési könyvtárak szerepe a nemzeti célok megváló sí tasában1* 

c. cikk szerzője felsorolja azokat a követelményeket, amelyek a közművelődé—
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sí könyvtárak: működésének Hatékonyságát meghatározzák. Olyan k ö n y v t á r s z e r 

vezési terv előkészítését javasolja, amely szerint minden 10 000 lakossal bíró 

körzetnek legyen meg a maga közművelődési könyvtára* Ennek megfelelően 

Kairót Is legalább 35 könyvtári egységgel kell - a következő ő t  év során - 

ellátni. Frontos alapfeltétel ezeknek a könyvtáraknak szakképzett könyvtárosok

kal való ellátása is.

" A  közművelődési könyvtáriak és az irodalom terjesztése Jugoszlávia né

pei körében" c. cikk tárgya főként a jugoszláv Ifjúság olvasás-érdeklődése fel

keltésének módja,

"A z  ifjúsági és iskolai könyvtárak" rovatban, az első felmérő munkának 

a tervezetét ismertették, amelynek célja annak megállapítása: milyen módon tud 

az iskolai könyvtár hozzájárulni a nevelési célok megvalósításához,

A  könyvtáros világ hírei után arab és nem-arab könyvek ismertetése kö

vetkezik,

4. vol. 1962. 2. nOc

"Amikor majd Afrika olvas" c. szerkesztőségi cikk arról a beszélgetés

ről számol be, amit a szerkesztő ghanai, guineai, mali, marokkói s más afrikai 

diákokkal könyvtárról, olvasásról folytatott. Meglepő volt a beszélgetésben részt 

vevők öntudatossága, kulturális jártassága. A z  egyik diák azzal indokolta meg 

annak szükségességét, hogy olvasni ok, müvelődrüök kell: az egész világ érdek

lődése Afrika felé irányul, számtalan munka jelenik meg világszerte az öntudat

ra ébredő országokról, hogyne kellene tehát nekik maguknak is megismemiök 

világukat s mindazt, ami megtudható róla, Egy másik fiatal abban foglalta össze 

beszélgetésük lényegét: "Afrika olvasni kezd, s ha majd az egész kontinens 

olvas, akkor az óriás egyre büszkébben emeli majd fejét az ég felé.

"Szükség van-e az arab könyvkiadó szakma koordinálására?" - veti fel 

a kérdést a következő cikk szerzője. Válaszként arra a következtetésre jut, 

hogy feltétlenül, A  könyvki adóvállalat ok három fajtája* az állami, az államilag

támogatott és a magánkiadók ui. ez idő szerint nem hangolják össze tevékeny

ségüket, ami igen sok szakterületen ismétlődésekre, felesleges, ellentétes mun

kára vezet. Ennek elkerülése miatt van szükség bizonyos fokú specializálódás

ra s a kiadói tevékenység nemzeti érdekektől vezetett összehangolására.

" A z  arab könyvtárnak nemzeti mozgalomra van szüksége" -  vonja le a 

következtetést a következő cikk szerzője abból a tényből, hogy amíg más or

szágokban a könyvtárosok fejlett egyesületi életet élnek, szakmai irodalmat 

tesznek közzé, addig az arab könyvtárosok könyvtáruk eíefántcsonttomyában
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elkülönülve végzik napi munkájukat, Pel kell világosítani a közönséget róla, mi

lyen szükség van a könyvtárra* milyen fontos feladatot lát el a könyvtáros s 

az ily módon jelentkező nemzeti megbecsülés majd a könyvtárosok tevékeny

ségének megerősödését, élénkebbé válását is magával hozza.

" A  közművelődési könyvtár fogalma* tevékenysége és vezetése” . A  köz

művelődési könyvtár tevékenységében két irányzat állapit ható meg, egy nega

tív és egy pozitív, Kém elég, ha a könyvtár áüömányának gyarapítását tűzi 

csak ki célul s azután ölhetett kézzel várja, mikor jelentkezik az olvasó. E z

zel a negatív állásponttal szemben áll az a pozitív törekvés, hogy a könyvtár 

aktív szerepet töltsön be a társadalom körében: a felvilágosító szolgálat révén 

irányítsa az olvasók ízlését, vegye ki részét az iskolánkivüli népművelésből 

és a társadalmi mozgalmakból. így válik igazi társadalmi intézménnyé.

”Tudományos és szakkönyvtárak” címen cikksorozat indidt. A z első cikk

ben rámutat a szerző, milyen nagy szüksége van a tudományos kutató munká

nak a korszerű gyűjteménnyel és szakképzett könyvtárosokkal bíró tudományos 

könyvtárra. A  tudományos könyvtár tevékenységének alapfeltételeit a szerző a 

kutató szempontjából elemzi,

4. vol. 1962. 3. no,

" A  könyvtárügy fejlődésének tiz éve az Egyesült Arab Köztársaságban. 

1952-1962.” c. szerkesztős égi cikk szembeállítja az arab könyvtárak jelen 

helyzetét a múltéval. A z  1952. évi egyiptomi forradalom előtt a könyvtárak holt 

intézmények voltak, a könyvtárosok feladatát pedig vagy beteg és más munká

ra alkalmatlan tisztviselők, vagy a nevelésügyi hatóságoktól méltatlanul mellő

zött pedagógusok látták el. lelkes, szakképzett könyvtáros alig akadt, az olva

sók száma is minimális volt. A  lakosság jó része tisztában sem volt vele, .mi

re való a könyvtár. - 1952-vel megváltozott a helyzet. Etel Pa ir ,  aki két £- 

ven keresztül működött az arab egyetemen mint a könyvtártudomány tanára, 

már a Library Journal 1955. évi jan. 15-i számában a helyzet gyökeres meg

változásáról számol be. A z  azóta eltelt idő alatt a fejlődés tovább haladt.

M Katalogizálási tanulmányok” összefoglaló cim alatt két cikket kozol a 

folyóirat.

A z  elsőnek cime: " A  szerzős cimleirás, a mii irodalmi tartalmáért viselt 

felelősség fényében” . Szerzője szemügyre veszi - Cuttertő! egészen a Párizsi 

Nemzetközi Katalogizálási Konferenciáiig - az ismert kataXogizáláisi szabályokat 

abból a szempontból, milyen elv szerint végzik a társszerzős müvek címleírá

sát. Nem fogadja el azt az általános gyakorlatot, amely szerint a főlapon csak 

az első név szerepel s a többi névről csak meiléklapok készülnek. Szerinte
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mindegyik: szerzőnéwel főlapot keli készíteni, mivel nem tudhatjuk, melyik a 

tulajdonképpeni felelős a társszerzők közül a mü irodalmi tartalmáért.. A z " A - 

rab nevek katalogizálása" c. cikk szerzője vitába száll a folyóirat 3. vol, 6. 

számában (14. p.) közölt hasonló tárgyú cikk megállapitásaival.

"A z  iraki mozlim könyvtár". A  könyvtár 1957-ben létesült. 1962-ben iz- 

iámi saját könyvekből álló gyűjteménye 4000 műre, ritka arab kézirat-állománya 

pedig 1927 egységre rúgott. Öt év alatt a könyvtár 20 fiókkönyvtárat nyitott I- 

rak, Indonézia, Szíria és Libanon különböző könyvtáraiban.

4. vol. 1962. 4. külön száma

E számban a kurrens arab nemzeti bibliográfia második, az 1961. évi ter

mést felölelő része jelent meg MThe Arab Book Annual” elmen.

A  bevezetőből értékes részleteket tudunk meg a nemzeti bibliográfia kelet

kezésének, szerkesztésének körülményeiről.

Először az egész arab világ, tehát valamennyi arabul beszélő ország 

könyvtermésének felölelésére gondoltaik. A  tervet azonban hamarosan fel keLIett 

adrüok, mert az egyes könyvkiadókat csak ismételt személyes tárgyalás utján si

került meggyőzni az adatszolgáltatás szükségességéről. Ez a munka pedig olyan 

nagy kiterjedésű területen, annyi kiadóval meghaladta volna a szerkesztőség e - 

rejét. így beérték az Egyesült Arab Köztársaság könyvtermésének regisztrálásá

val, a tankönyvek és a hivatalos, kormánykiadványok felvétele nélkül.

A  könyvkiadók 90 Százalékától kapták meg a szükséges adatokat, s ez 

az egész könyvtermés kb. 95 százaléka, szám szerint .1267 müvet tesz ki. A  

címleírások a TO rendszer szerint, az egyes osztályokon belül a szerzők betű

rendjében szerepelnek.

Három mutató szolgálja az anyagban az eligazodást: 1. arab és nem arab 

szerzők, 2. arab fordítók és 3. arab kiadók névjegyzéke. A  4. melléklet a könyv- 

kereskedések jegyzéke.

A  közzétett anyagot a szerkesztőbizottság könyvtártudományi kutató osztá

lya különböző szempontok ( - az EAK szellemi és könyvkiadói irányzatai, a 

kiadók teljesítőképessége és esetleges specializálódása, a könyvkiadás szerve

zeti, gazdasági sajátosságai, problémái - ) szerint dolgozza fel. Munkájának e- 

redményeit külön kiadványban fogják közzétenni

A  Library World a nemzeti bibliográfia kiadásával abból az erőfeszítésből 

kívánja kivenni a részét, amit egyfelől az Arab Államok Ligája fejt ki az arab 

könyvtermés dokumentálása terén, másfelől pedig az EAK kormányzata az arab 

kultúra fejlesztésbe és a Nyugattal való megismertetése területén. Világos és
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pontos képet kap majd ezután a Nyugat arról, eurri az arab világban a könyvkia

dás terén végbemegy,

A  bibliográfia első része a "Library WorldH 3, köteteként (1961, 4. külön 

szám) jelent meg, melynek nagy sikere volt. Különösen örvendetes jelenség

ként könyvelhető @1* hogy az eddig húzódozó kiadók is örömmel veszik ki most 

már részüket az adatszolgáltatásból. Látják uü, hogy még üzleti szempontból is 

előnyös a világméretű publicitás támogatása,

Libanon és egyéb arab államok egyes kiadói is csatlakozásukat jelentet

ték. így remélhető, hogy a közeljövőben az eredeti terv keresztülvitelére - az 

egész arab világ könyvi érmésének számbavétele - is sor kerülhet,

technikai módosítás a bibliográfia szerkezetében: a tárgyi felosztás több 

alosztály felvételével gazdagodott, több gondot fordítottak a könyvtárak feltünte

tésére. A  gyermek- és ifjúsági könyvek csoportosítása í korok és tárgy szerint 

történt, a mellékletek köre { arab kéziratok magyarázóinak, gyermekkönyvek 

szerzőinek, fordítóinak névjegyzékével) bővült.

A z  1961* évi könyvtermés jegyzéke kb. 500 címmel többet tartalmaz, mint 

az előző évié.

A z arab természettudományi és Műszaki Dokumentációs Központot 1955- 

ben először a kairói Országos Kutató Központ egyik osztályaként állították fel 

a kutatások során felmerülő közvetlen szükségletek ellátására* Idővel azután 

munkaköre kibővült s igy különálló országos szervvé alakúdt át.

Jelenlegi formájában működése nem szorítkozik pusztán az arab világ tu

dományos tevékenységének előmozdítására* hanem arra is kiterjed, hogy az He

gyesül t Arab Köztársaság és más olyan országok között, ahol a természettu

dományok és a műszaki tudományok területén már hatalmas ismeretanyagra tet

tek szert, szoros kapcsolatot létesítsen és tartson fenn,

A  központ ilyen irányú működése során az alábbi alapfeladatok várnak 

elvégzésre:

1, természettudományos és műszaki dokumentumok lehető legnagyobb meny- 

nyiségben való g y ű j t é s e ;  központi természettudományos és műszaki k ö n y v 

tár fe lá l l í tá sa ;

2, különféle természettudományos könyvtárak szervezése, működésük ő s z -  

s z e h a n g o lá s a ;

3, az összegyűjtött dokumentumok tartalmának g y o r s  k ö z l é s e  a ter-
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mészettudományos kutatás és az ipar tudományos munkatársai számára;

4. az arab v i l á g  természettudományos t e v é k e n y s é g é r e  vonat

kozó tájékoztatási anyag gyűjtése és terjesztése;

5. a világ idegen  nye lvű  tá jék o z ta tá sa  az Egyesült Arab Köztár

saság természettudományos teljesítményeiről;

6» egyes műszaki témákra vonatkozó bibliográfiák és referátumok össze

állítása;

7, reprográfia;

8. tudományos intézményekkel és társulatokkal karöltve tudományos 

fo lyó i ra tok  k ö z z é t é t e l e  a természettudományok különböző területéről;

9• a központ által vagy hozzájárulásával kiadott tudományos folyóiratok 

c s e r é j e  külföldi intézmények és központok folyóirataival;

10- az arab szerzők működését gátló esetleges akadályok elhárítása cél

jából a ie rm észe t tudom ányos  müvek írásának  és publiká lásának 

e lőm ozd ítása ;  különös figyelmet kell fordítani a népszerűsítő tudományos mü

vek írásának segítésére, hogy ily módon természettudományos érdeklődésű uj 

nemzedék serdülhessen fel;

Í jL a helyi sajátosságokat feltüntető arab természettudományos en c ik lo 

péd ia  k ö z z é t é t e l e ;  ebben kellő hangsúly essék az ásványi és mezőgazda- 

sági kincsek ismertetésére stb.;

12. az Arab Nyelvtudományi Akadémiával karöltve a természettudományos 

és műszaki term ino lóg ia  arab nyelvre való fordítása abból a célból, hogy 

az arab nyelv alkalmassá váljék a természettudományok minden ágában történő 

felhasználásra;

13. nagyméretű fo rd í tás i  t e rv  k id o lg o z á s a  a világ természettudomá

nyos ismeretanyagának arab nyelvre való átültetésére;

14. a természettudományos tá jékoz ta tás i  e s z k ö z ö k  körének  k ibő

v í t é s e  egyetemi tanárok cseréje, tanulmányutak, szemináriumok utján s az or

szágos és nemzetközi konferenciák szervezési kérdéseinek tanulmányozása 

által;

15. az arab tudományos kutatási minisztérium és a külföldi tudományos ta

nácsok és intézmények közötti kapcsolat megerősítése; a nemzetközi szerveze

tekkel - mint amilyen pl. az International Councü fór Scientific Unions, az Unesco 

stb. - való szénás érintkezés fenntartása.

A  központ - jelenlegi formájában - a következő részekből áll: a k ön yv 

tár, a b ib l iog rá f ia i  o sz tá ly ,  a r e f e r e n s z  osz tá ly ,  szabada lm i o s z -
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tály, a k iadvány  o s z tá ly ,  a r e p ro g rá f ia i  o s z t á l y  és a fordító  o s z 

tály.

KÖNYVTÁR

A  könyvtárt abból a célból létesítették, hogy természettudományos és mű

szaki központi könyvtár szerepét töltse be s mint ilyen a lehető leggazdagabb 

hasznos anyaggal rendelkezzék a lehető legtöbb olvasó számára0 Előfizetés és 

csere utján több mint 2850 folyóirat jár rendszeresen; a folyóiratok jó része az 

első számtól kezdve hiánytalanul megvan. (A z  említett számban az oroszból an

golra fordított 60 folyóirat is benne foglaltatik.)

A  könyvtárnak — a gyűjtemények kezelése, könyvek kölcsönzése stb. mel

lett - talán legjelentősebb tevékenysége a többi könyvtár  t e rm észe t tu do 

mányos á l lományának ny i lván ta r tásábó l  áll; ennek eredménye a folyó

iratok központi katalógusa.

BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLY

Ez az osztály gyors tájékoztatást közöl a könyvtár kurrens folyóirataiban 

megjelenő cikkekről az "O r s z á g o s  Kutató K özpon t  Dokumentációs Bul

l e t in j e 1' c. havi folyóiratban, ami 1955 óta jelenik meg.

A  bulletin két részből áll. Első része a könyvtárnak járó folyóiratok - több 

mint 120 szakba osztályozott címleírásait tartalmazza. Havonta több mint 10 000 

cikk címleírása jelenik meg benne -  a más nyelvűek angol vagy francia fordítás

ban. - a természettudományok és műszaki tudományok különféle ágainak területé

ről.

Második része - ez külön jelenik meg - az Egyesült Arab Köztársaság

ban és más középkeleti országokban közzétett természettudományos és műszaki 

cikkek referátumait tartalmazza angol vagy francia nyelven.

A  bibliográfiai osztály kérés esetén minden pontosan meghatározott termé

szettudományos vagy műszaki témáról teljes bibliográfiát is rendelkezésre bocsát, 

referátumokkal ellátva.

r e p e r e n s z  o s z t á l y

Ez az osztály a kutatónak kezdeti irodalom- kutatásában van segítségére.

Ha a kutató azzal a kéréssel fordul az osztályhoz, hogy bocsássák rendelkezé

sére a témájával foglalkozó meglévő irodalmai, akkor az osztály az illetőt rövid
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időn beiül ellátja a szükséges műszaki könyvekkel, megadja, neki a szükséges 

felvilágosítást s lemásoltatja számára a szám baj övö folyóiratcikkeket,

S Z A B A D A L M I  O S Z T Á L Y

Ez az osztály - cserealapon - rendszeresen megkapja a franciaországi, né

metországi, olaszországi és svájci szakedaimakak Szabadalmi kivonatokat kap az 

Amerikai Egyesült Államokból, Belgiumból, Kanadából, Dániából, Norvégiából, Tö

rökországból és Jugoszláviából, A  szabadalmakat nem kölcsönzi ki, hanem fény

másolatot ad róluk,

KIADVÁNYOSZTÁLY

Ez az osztály felelős a központ kiadványai közzétételének minden szaka
száért.

REPROGRÁFIAI OSZTÁLY

Ez az osztály késziti a kutatások céljaira szükséges rrikrofllmeket, fényrm- 

sétátokat és más fényképészeti/utón előállított sokszorosításokat, akár a közpon

ti könyvtárban meglevő, akár az Egyesült Arab Köztársaság más intézményei

ben található munkák másolásáról legyen is sző. Mivel a mikrofilmek cseréjére 

vonatkozóan megállapodás jött létre a központ és a világszerte működő hasonló 

központok között, az Egyesült Arab Köztársaság könyvtáraiban nem található 

cikkek mikrofilm másolatára irányuló kérések is teljesithetők,

FORDÍTÓ OSZTÁLY

A z  idegen nyelvekből esetenként idegen nyelvekre történő fordítások a 

központ ezen osztályán készülnek, a főfoglalkozású munkatársakon felül külső 

fordítók igénybevételével is. Ezenkívül az osztály az élőszóban történő fordítást 

is végzi, ami igen hatékony ismeretközlő szolgáltatássá kezd kialakulni.

összeállította Bassoia Zoltán
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