
SKÓCIA KÖNYVTÁRAIRÓLr

A  Skót Könyvtáros Szövetség (Seottish 

Library Assooíation) harmadizben adott 

ki jelentést az ország könyvtárainak évi 

munkájáról. Bár a jelentés teljességre tö

rekszik, sok könyvtár hiányzó adata mi

att azonban ezt nem tudja elérni.

A z  évi jelentés négy Ívnyi terjedelmének 

nagy részét a könyviári munka értékelé

se alkotja, néhány oldal jut a Szövetség 

működésével kapcsolatos közleményeknek. 

A z  a feladat, amit nálunk az Országos 

Széchényi Könyvtár lát el, Skóciában két 

könyvtár között oszlik meg. A  régi alapí

tású Skót Nemzeti Könyvtár (National 

Library of Scotland) gyűjti és őrzi a nem

zeti anyagot. A  Skót Központi Könyvtár 

(Seottish Central Library), amely modem 

intézmény, szervezi a könyvtárközi köl

csönzést, a könyvtárak közötti kapcsola

tot, valamint 1959 óta egész Nagy-Britannia számára gyűjti a TO 350- 390-es 

szakba tartozó brit kiadványokat.

A  helyi, közművelődési könyvtárak az illető megye, város vagy község 

törvényhatóságának felügyelete alá tartoznak, ezek tartják fenn a könyvtárakat.

1962-ben sok helyütt felújították, korszerűsítették a könyvtári berendezést.Több 

megyében uj bibliobuszokat állítottak üzembe. Egy- egy buszra általában 2500 

kötet fér, az évi forgalom mintegy 110 000 kötet. Ebben az évben nyílt meg 

Skóciában a harmadik, lemezjátszóval felszerelt könyvtári részleg, ahol egyben 

lemezkölcsönzés is folyik. A  közművelődési könyvtárakban nincs ifjúsági rész

leg, a fiatalok az- iskolai könyvtárakat látogatják.

A  közművelődési könyvtárak forgalmáról készült adatok meglehetősen hé

zagosak. Országos összesítés nincs, a jelentés végén közölt statisztikai táblá

zat sorraveszi az egyes városokat az 1 056 000 lakosú Glasgow-tói a 2300
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lakosú ínnerleithenr-lg. A  varosok neve után következik a lakosság száma, a 

könyvtárosok létszáma, az állomány kötetszáma, a kölcsönzött kötetek száma 

és az évi kiadások összege. Glasgow 1 650 000 kötetnyi állomány mellett 

6 751 000 kötet forgalmat ért el, az évi kiadás 517 000 font. A  hetvennegye- 

dik helyen álló Kelso (3900 lakos, 13 '500 kötet állomány) 36 700 kötetet köl

csönzött és 1274 fontot költött el. A  jelentés szerint ezek az eredmények az e- 

lözö éviekhez képest 5-20 %-os emelkedést mutatnak.

A  szakkönyvtáraknak csak oldalnyi terjedelem jutott, mivel a jelentés ösz- 

szeállitói nem akartak elmerülni az eltérő problémák részletezésében. A z elmúlt 

évben sok szakkönyvtárban folyt bővítés, átépítés. Uj létesítmények: az Atome- 

rö Bizottság mellett működő szakkönyvtár, Edinburgh-ben tengerészeti szakkönyv

tár. A  szakkönyvtárak országszerte rekatalogizálják anyagukat. Sok válogatott 

bibliográfia jelenik meg, a könyvtáLri anyagot főleg történeti szempontból tárják 

fel. A  glasgow-i Mitcheli Könyvtár elkészítette teljes folyóiratkatalógusát. A  Ter

mészettudományos Dokumentációs Központ (Scientific Documentation Centre Ltd.) 

térítés nélkül ad részletes szakdokumentációt az érdeklődőknek. A  szakkönyv

tárak állomány- és forgalmi adatait nem közli a jelentés.

A  skót egyetemi könyvtárak nagyrészt több száz éves múltra tekinthetnek 

vissza. A z  angol és főleg az északamerikai könyvtáraikhoz viszonyítva kis ál

lománnyal rendelkeznek, a régi gyűjteményük azonban igen gazdag. A  jelentés 

részletesen felsorolja az érdekesebb régi könyv- és kéziratanyagot, melyet az 

egyetemi könyvtáraik 1962-ben szereztek be. Uj egyetemi könyvtárak építését 

tervezik Glasgow- foam és Edinburgh-ben. 1962-ben Edinburgh-ben uj orvosi ol

vasóterem nyílt, az egyetem Központi Afrikakutatö Intézete uj szakkönyvtárat lé

tesített. Állomány- és forgalmi adatokat az egyetemi könyvtárakról sem közöl a 

jelentés.

A  skót könyvtárosképzés területén sok a tennivaló. Sok a fiatal munkae

rő, de nagy hiány mutatkozik könyvtárosképzettséggel rendelkező szakemberek

ben. A  főiskolád szintű könyvtárosképzés mellett más lehetőség is nyílik a tanu

lásra: a Könyvtáros Szövetség iskolája középfokú képesítést nyújt. Ezenfelül 

különféle tanfolyamokon való készülés biztosítja az elemi ismereteket.

222


