
A- FRANCIA EGYETEMEK KARI ÉS KOLLÉGIUMI 

KÖNYVTÁRAINAK UJ SZERVEZETE

Instruotions coacemant les nou- velles sectloos et les sections tranfó— rées des bibliothéques des universités (a l’exclusion des sectloas ,,IlédeclIle,,) 20 juin 1962* - 3. Bibi* 7r. ?. ann. 1962* 8* no. 401-4X0. ?. Illus2±r®A [francia] egyetemi könyvtárak uj és áthelyezett szekcióira vonatkozó 1962, jun* 20—i utasítások (az orvosi szekciók kivéts lével).

A  Bulletin des Bibliothéques de 

Francé 1962. évi febr. havi száma 

beszámolt a francia egyetemi könyv

tárak kérdéseinek szentelt 1961. 

november-decemberi munkaértekez

letről (B. Bibi. Fr. 7. ann. 1962.2. 

no. 51-85. p.) * A  francia egyetemek reformjával kapcsolatban az egyetemi könyv

tárak átszervezéséről volt itt sző. A  szervezeti reform kapcsolatban van az é- 

pitkezési programmal, (ismertetése: KP. 8. évi. 1962. 4. sz. 163-168. p.)

Csak röviden emlékeztetünk rá, hogy az egyetemi oktatásban az eddigi 

un. előkészítő tagozathoz és felső tagozathoz egy harmadik, un. kutatói tagoza

tot csatoltak; 1958 óta folyamatban van az egyetemi kollégiumok feláJULitása és 

ezek számára könyvtárak berendezése, az egyetemi könyvtáraik átszervezésé

vel kapcsolatban mind a természettudományi, mind a jogi és társadalomtudomá- 

nyi, mind pedig az irodalmi-humán karon (szekcióban) szakolvasó termeket fog

nak berendezni, bevezetik a szabadpolc rendszert és az ETO használatát.

A  Bulletin 8. augusztusi száma közli az uj, vagy az uj épületbe vitt e -  

gyetemi kari könyvtárakra (szekció-könyvtárakra) és az egyetemi kollégiumi 

könyvtárakra vonatkozó legújabb, 1962. jun. 20-iki utasításokat (kivéve az or

vosi szekciók könyvtárait, amelyekről kULÖn fognak intézkedni) .

Az- utasítás - annak a határozatnak megfelelően, hogy külön könyvtárat 

rendeznek be a 2. tagozat felsőbb évesei és a kutató tagozathoz tartozó hall

gatók, továbbá a professzorok és kutatók, tehát az un. felső szint számára, és 

külön könyvtárat az előkészítő tagozat és a 2. tagozat alsóévesei számára, - 

külön-külön intézkedik a felső szintű és alsó szintű könyvtárakról, utóbbihoz 

számítva a kollégiumi könyvtárakat is.

Mind a felső, mind az alsó szintre vonatkozó utasítások elsősorban az 

uj beszerzésekre, másodsorban az áthelyezett régi állományra nézve adnak u- 

tasitásokat.

I. Felső szintű könyvtárak a humán, a jogi és a természettudományi ka

ron (szekcióban).

A* Uj b e s z e r z é s e k

A  3 kar által felölelt valamennyi tudományágat 20 szakcsoportba osztot —
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ták és ezeket az abc nagybetűivel jelölték. Ezek a szakcsoportok adják együtt

véve a szakolvasók láncolatát, (b. az alábbi táblázatot) ,

Szakcsoportok táblázata

Természettudományok 
és technika

A Általános müvek

B Matematika. Csillagászat

C Fizika. Kémia

D Geológia

m Biológia. Állattan, Növénytan

F Műszaki tudományok

Jog— és társadalom-
t ud ományok

O Általános müvek

H Jogtörténet

J Közjog és politika

K Magánjog

1/ Kö zgazdaság

M Társadalomtudományok, szociológia

Irodalom és humán
tudományok

R Általános müvek

S Filozófia

U Vallás

V Társadai omtudományok

w Művészetek

Általános nyelvészet

B Angol-amerikai nyelv és irodalom

c Német, holland és skandináv nyelvek és irodalmak

x  i D

B

F

Francia nyelv és irodalom 

Román nyelvek és irodalmak

Klasszikus (latin, görög) nyelvek és irodalmak 

Keleti, szláv és egyéb nyelvek és irodalmak

V Helytörténeti müvek, földrajz, utazások

z Életrajzok, történelem
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Mindhárom szekcióban az első betű (tehát az A , a Gr és az R-betii) az 

általános müveknek van fenntartva. A  műszaki könyvekre vonatkozóan megenge

di az utasitás, hogy vagy együtt helyezzék el őket az P-szakcsoportban, vagy 

elosztva a B-E szakcsoportban. A  társadalomtudomány mind a 2., mind a 3. 

szekcióban szerepel; csillag alatt megjegyzi a cikk, hogy erre a megosztásra 

akkor van szükség, ha a jogi és az irodalmi-humán szekciók szét vannak vá 

lasztva. A  nyelv és irodalom szak az X-betűt kapta; megjegyzi az utasítás, 

hogy az anyagot vagy együtt lehet raktározni, vagy a táblázat adta további bon

tásban. A  T-betü nem szerepel a táblázatban; T - betű alatt helyezik el az ösz- 

szes disszertációkat*

A z A, Gr, R-betűk alatt elhelyezett általános jellegű müvekhez tartoznak 

az ETO O—ás főosztálya, továbbá egy- egy szekció valamennyi szakcsoportjára, 

vagy több szakcsoportjára vonatkozó müvek (beleértve a bibliográfiákat is) és 

végül az általános jellegű folyóiratok.

Minden szakcsoportnak két-két leltára van: egyik a folyóiratok, másik a 

könyvek, brosúrák, gyűjteményes munkák számára.

A  folyóiratok egyetlen számsorba kerülnek, tekintet nélkül nagyságukra*

A  könyvek, brosúrák, gyűjtemények leltárában az 1-4000 számokat a 

gyűjteményeknek tartják fenn, tekintet nélkül nagyságukra. A  monográfiák, bro

súrák esetében is legfeljebb két nagyságcsoport megkülönböztetését ajánlja az 

utasitás: a 30 cm-né! kisebb s a 30 cm-es, vagy ennél nagyobb könyvekét; 

utóbbiak számára 2000- es számcsoportonként az utolsó 200 számot tartják 

fenn.

A  raktárban kétféle elhelyezésmód lehetséges: vagy külön—külön tartják 

minden egyes szakcsoport anyagát, ezen belül külön a folyóiratokat, külön a 

könyveket, vagy valamennyi szakcsoport folyóiratelit a raktár egyik s könyveit 

a. raktár másik részében. Mindkét megoldás esetében a raktározás a nagybe

tűkkel jelölt szakcsoportok sorrendjében s ezen belül numerus eurrens szerint 

történik. A  számsor nem folyamatos, miután a szabadpolcon elhelyezett anya

got kiemelik belőle.

A  szabadpolcos szakolvasók láncolatát a mellékelt szakcsoport táblázat 

rendjében képzeljük el. Elhelyezésük a helyi adottságoktól függ. Kívánatos a- 

zonban, hogy a szakcsoportok között ne legyen merev elválasztás, az olvasó 

könnyen eljusson egyiktől a másikhoz.

Minden egyes szakolvasóban kétféle anyag van: a/ kézikönyvek és refe- 

rensz jellegű müvek, b/ a legfrissebb beszerzések.

a/ A  kézikönyveket és referensz-munkákat rövidített ETO jelzetük sze 

lő  9



rint szakrendber állítják fel a. szabadpolcos olvasóban, de megengedik, hogy 

- az ETO sorrendjét megváltoztatva - a rokon tárgyaikat egymás mellett helyez

zék el (pl. a 32, 342 és 35 szakokat). A  nagyság szerinti megkülönböztetés 

nehezen fér össze a szakrendi raktározással, mégis nincs akadályai, hogy a 

túl nagy könyveket külön polcon helyezzék el, szakrendi helyükre pedig őrje- 

gyet tegyenek. Hangsúlyozza a szabályzat, mennyire fontos, hogy az olvasót 

világos jelzések irányítsák a szabadpolcos anyagban.

b/ A z uj beszerzéseket (tehát az utolsó egy, legfeljebb két év anyagát) 

numerus currens szerint állítják fel. Ez a könnyítés csak arra az átmeneti idő

re szól, amig a könyvtárosok kellő gyakorlatot szereznek az ETO használatá

ban. 'Természetesen nincs akadálya annak, hogy mindjárt ETO jelzet szerint ál

lítsák fel az anyagot. Bizonyos kézikönyv jellegű müvek (pl. szótárak) mind

járt a megfelelő szakrendi helyükre kerülnek, a kevéssé aktuális uj beszerzé

sek (pl. adományok) pedig egyenesen a raktárba irányifcandók. Bgy-két év múl

va azután a folyó szám szerinti anyag valamennyi könyve vagy a kézikönyvek 

közé kerül vagy a raktárba.

Minden egyes szakaiénak megvan a maga katalógushálózata, melyet az 

általános müvek mellett helyeznek el, s amely a következő katalógusokból áll: 

szerzői betűrendes-, tárgyszó- (kötelező), decimális , szak- és végül folyóirat- 

katalógus. Bzenkivüi minden szakolvasóban külön helyrajzi katalógus készül 

szolgálati célra. A  katalogizálási szabványok használata kötelező.

B, Rég i  á l lomány

A z utasításoknak ez a része csak az uj épületbe vitt könyvtárakat érin

ti.

A  régi állomány szekciók szerinti fel bontása vad kapcsolatban megállapítja 

az utasitás az elvégzendő munkák menetét. Az anyag egy részét az alsóbb 

szintű könyvtár számára választják le. A  többit aszerint válogatják szét és dol

gozzák fel, hogy kézikönyvről és referensz jellegű müvekről, vagy egyéb, sza

badpolcra helyezendő anyagról, vagy pedig a radctárba küldendő anyagról van- 

e szó.

végeredményben az uj épületbe vitt könyvtárban minden egyes szakolvasó

ban a következő állománycsoportok alakulnak ki:

Kézikönyvek és referensz jellegű müvek E7TO szerinti felállításban (régi 

állományból való és újonnan beszerzett müvek együtt) ;

az utolsó 1-2 év anyaga numerus currensben;

a régi állományból való szabadpolcos anyag ( rekatalogizálásáig ideiglene

sen a régi foiyószámok sorrendiében).

170



A z állománnyal párhuzamosan a régi katalógusokat is szekciókra bontják, 

A  kézikönyveket rekatalogizálják* a többi könyv céduláit - tekintet nélkül arra* 

hogy szabadpolcos, vagy raktári anyagról van-e szó - külön katalógusban tart

ják a r ©katalogizálásig. Szükség van ezenkívül minden szakolvasóban a régi ál

lomány szabadpolcon elhelyezett anyagát tartalmazó helyrajzi katalógusra,

II. Alsó szintű könyvtárak és az egyetemi kollégiumok könyvtárad.

A . Uj b e s z e r z é s e k

Két leltár:

a/ folyóiratok: egyetlen számsorrendben,

b/ könyvek, brosúrák, gyűjtemények: mint a felső szintű könyvtárnál.

Olvasóterem: szabadpolc, rövidített ETO-jelzet szerinti feiállitás.

Ha az olvasóteremben nem fér el elég szabadpolcos anyag, ajánlatos a 

raktárnak az olvasóteremmel szomszédos részében állítani fel ugyancsak szak

rendben a kiszorult szabadpolcra való könyveket.

Katalógusok: szerzői betűrendes-, tárgyszó-katalógus, szisztematikus hely

rajzi katalógus a szabadpolcos anyagról, folyóirat-katalógus.

B. A  rég i  á l l omány

A  régi állomány feloszlatásakor egyes el nem avult müveket az alsó szint 

számára rauuak félre. Ezeket ideiglenesen a régi jelzetük szerint lehet feláLlita- 

ni a raktár egy külön részében. Célszerű azonban minél több könyvet rekatalo

gizálni és az arra való anyagot az uj anyaggal együtt szabadpolcon elhelyezni.

III. Házi kölcsönzés.

A z alsóbb szinten a kölcsönzési példányok elhelyezésére két mód kínál

kozik: a/ külön állományt alakítani ki; b/ a kölcsönzési példányokat a prae- 

sens példányok mellett helyezni el, színes csikókkal különböztetve meg őket 

egymástól. Szekciónként kell megvizsgálni, melyik megoldás célszerűbb. A  fel

sőbb szinten a második megoldást kell választani.

Egyetlen példányban meglévő müveket csak kivételes esetben lehet köl

csönadni. A z estétől másnap reggelig és szombattól hétfőig való kölcsönzést 

viszont általánossá kell tenni.

Ha az egyetemi kollégium később egyetemi szekcióvá fejlődnék, úgy termé

szetesen ott is ki kell alakítani a felsőbb szintű szakolvasókat. (iVLA)
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A z ( 1) alatti kata
lóguscédula a szak
olvasó-terem sziszte
matikus helyrajzi ka
talógusában szerepel.

A  ( 2) és ( 3) a- 
latti katalóguscédulák 
a szakkatalógusban 
szerepelnek.

A  leltári szám (lent 
jobbra) egyúttal hely
rajzi jelzetül is szol
gál a raktárban ( a 
szám előtt álló nagy
betű a szakcsoportot 
jelöli). ED számok sor
rendjében állitjak fel 
a szakolvasóteremben 
az uj beszerzéseket 
is. Azoknak a mun
káknak a céduláin, a- 
melyeket először a 
kézikönyvek között 
helyeztek el, később 
azonban a raktárba 
kerülnek, a decimá
lis helyrajzi jelzet 
ceruzával áthúzandó.

541. i H U M E -R O TH E R Y . —  Eiectrons, atomes, métaux
H Ű M  et alliages,... Trad.pár G. Hilly, ... —  Paris, Dunod, 

1959, —  zZyS cm, vm-456 p.t fig.

Hilly (G.). Trad. —
Métái, structure chimique.

541.1 ; 669 
669 : 541.1. C  4800

(1)

541.1 : 669
541.1 H U M E -R O TH E R Y . —  Eiectrons, atomes, métaux 
H Ű M  et alliages,... Trad. pár G. Hilly, ... — Paris, Dunod,

1959- — 22,5 cm> vm-456 p., fig.

Hilly (G.). Trad. —
Métái, structure chimique

541.1 : 669 
669 : 541.1

C  4800
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(2)

669 : 541.1
541.1 H U M E-R O TH E R Y. —  Eiectrons, atomes, métaux et 
H Ű M  alliages,... Trad. pár G. Hilly, ... — Paris, Dunod, 1959. 

—  22,5 cni, vm-456 p., fig.

Hilly (G.). Trad.
Métái, structure chimique.

541.1 : 669 
669 : 541.1 O

C 4800
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