
SZOVJETUNIÓ

összeállította: Tarr Lászlódé 

S Z Á Z Ö T V E N  ÉVES
A  L E N IN G R Á D ! S Z A L T Ü K O V — SCSEREDIN K Ö N Y V T Á R

A  Bibliotékáid 1964. évi januári számának teljes anyaga a Szaltükov- 

Scsedrin Könyvtár fennállásának 150. évfordulójával foglalkozik. Különös rész

letességgel ismerteti a szovjet hatalom idején elért eredményeket és fejlődését.

A z  Oroszországi Federativ Szocialista Köztársaság kulturálisügyi minisz

terhelyettese MA  Párt  által  meghatározott  utonM cimü cikkében méltatja 

a Könyvtár eddigi tevékenységét és munkáját, majd meghatározza a Könyvtár 

további feladatait, amely szerint nemcsak az olvasók igényeit kell kielégíteni, 

hanem továbbfejleszteni és kiterjeszteni tájékoztató, bibliográfiai és módszertani 

tevékenységét, feltárni a könyvtár gazdag állományait, kiilöngyüjtöményeit, aktí

van közreműködni a szovjet könyvtártudomány továbbfejlesztésében, általánosí

tani a Könyvtár bevált munkamódszereit, közreműködni az egész szovjet könyv

tárügy fejlesztési munkálataiban.

A  Könyvtár 1795-ben létesült, de működését, mint nyilvános könyvtár 

1814 január 14-én kezdte meg. Állománya jelenleg már meghaladja a 14 mil

l ió könyvtár i  e g y s é g e t .  A  Lenin Könyvtár után a Szovjetunió, második leg
nagyobb Könyvtára. Állománya a Kongresszusi Könyvtár, a British Museum 

Könyvtára és a párizsi Nemzeti Könyvtár könyvállományával vetekszik.
A  Könyvtár létrejöttének pillanatától a haladás ügyét szolgálta- A  cáriz— 

mus Idején a hazai tudomány és kultúra fejlesztéséért harcolt a könyvtári esz
közök—adta’ lehetőségek keretein beiül* Munkatársai között V. Sz. S zo p ik o v ,  

az orosz bibliográfia megteremtője, I. A . Krülov, a nagy orosz meseiró, aki 

30 évig dolgozott a könyvtárban és működése idején az orosz könyvek könyv- 

állománya 26 ezer kötettel gyarapodott, V. I. S z o b o l ’s z c s ik o v ,  a kiváló o- 
rosz könyvtáros, a Könyvtár ,rRusszika" és művészeti főosztályának vezetője, 

aki működése idején harcolt azért, hogy a Könyvtár hozzáférhető legyen az ol
vasók legszélesebb rétegei számára, V. V. S z t a s z o v ,  aki a könyvpropaganda, 

a. könyvtári katalógusok megszervezése kérdéseivel foglalkozott, N. Ja. Marr,  

aki hozzájárult a  Könyvtár kiadói tevékenységének fejlesztéséhez,* megszervez-
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te a Könyvtár keleti gyűjteményét* az ö tevékeny köz

reműködésével indult meg 1928-ban a Könyvtár kiadá

sában az orosz könyvek nyomtatott katalóguscéduláinak 

kiadása, 1924-19 28-bán a M Külföldi folyóiratok közpon

ti katalógusa11 kiadása, és ugyancsak működése alatt 

-  1929-ben -  nyílt meg a tudományos olvasóterem és 

kezdték meg a tárgyszókatalógus szerkesztését, N* Sz. 

D e rz s a v in ,  akadémikus, szlavista, aki 1924-1931-ig, 

mint a Könyvtár igazgatóhelyettese az állomány alakítá

sának kérdéseivel foglalkozott, különös tekintettel a 

szláv nyelvű irodalom kiegészítésére és népszerűsíté

sé re, külön ft SzlavikaM gyűjteményt létesített.

A  Könyvtár állományában van a legnagyobb 

" R u s s z i k a M könyv- és folyóiratgyiijtemény, amely tar

talmazza az országban megjelent orosz könyveket és 

1917-ig Oroszországról külföldön megjelent összes mü

veket. A  könyvtár különgyüjtemérryei közül meg kell em

líteni a trancia forradalom eszméit hirdető és a forrada

lom idején megjelent gazdag anyag gyűjteményét, Marx,  

E n g e l s  és Lenin müveinek gyűjteményét, Volta ire  

híres könyvtárát. A  világon található 40 ezer ősnyomtat

ványból ( 1500-ig megjelent müvek) majdnem 4000 van 

a Könyvtár birtokában.

Gazdag a Könyvtár té rképgyű jtem énye ,  amely 

számos XV-XV3H. századi térképritkaságot tartalmaz.

K éz irat gyűjt ©menyében több mint 50 nyelven nem

csak papírra Írott, hanem kőbe vésett, fakéregre, pálma- 

levelekre, papirusz- és pergamentekercsekre, selyemre 

írott gyűjtemények is szép számban találhatók.

A  Szaltűkov-Scsecirin Könyvtárban őrzik első 

keltezett, 900 évvel ezelőtt megjelent díszes kéziratos 

szláv irásemléket az " Oszt rom ir ovo Evangéliumot" és a " Lavrent’ ev Letopisz* 

másolatát* Megtalálhatók a Könyvtárban M. Ju. Lermontov, N . V. Gogol, V.A. 

Zsukpvszkij, N. A  Dobroljubov, M. I. Glinka, M. I?. Muszorgszkij, N. A. Rim- 

szkij-Korszakov, J. S. Bach, Mozart, Beethoven, Liszt és a világ kulturális é- 

lete számos kiváló képviselőjének kézirata, Nagy Péter, Szuvorov, Robespierre, 

Danton, Napóleon, Cromwell, Húsz János, Garibaldi autográf kézírásai.

A  szovjet kormány megalakulásának első pillanatától kezdve nagy súlyt

A. K Ö L C S Ö N Z É S  
N Ö V E K E D É S E
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helyezett és helyez a könyvtár állományának védelmére és kiegészítésére*

1922 áprilisában külön-rendelettel szabályozzák a könyvtár működését, és meg

határozzák azokat a feladatokat, amelyeket meg kell oldani a Könyvtár zavar

talan működésének biztosítására* Ez a rendelet mondja ki többek között, hogy:

1./ a Könyvtár feladata összegyűjteni és őrizni az Oroszországban meg

jelent és megjelenő sajtótermékeket;

2*/ kötelezni az összes hatóságokat, intézményeket, szervezeteket és 

magánkiadókat, hogy a kiadásukban megjelenő összes 

kiadványokból a Könyvkamarán keresztül a Könyvtár

nak kötélespéldányt szolgáltassanak;

3./ kötelezni a Nép biztos ságot, hogy biztosítsa a 

Könyvtár számára a működéséhez szükséges összes 

eszközöket és lehetőségeket.

A  Könyvtár áJLLománykiegészitéséhez és működé

séhez szükséges összeg évről évre emelkedik. De ál

lományának kiegészítésében komoly szerepe van a nem

zetközi kiadványcserének. 73 ország 2100 könyvtárával 

van jelenleg csere viszony bán. 1962-ben például csere 

utján 75 465 darab könyvet, folyóiratot és napilapot 

szereztek be.

A  Nagy Honvédő Háború idején a Könyvtár mű

ködése egy napig sem szünetelt. Dolgozói nemcsak az 

állományt mentették meg a pusztulástól, hanem a város 

romjai közűi, elhagyott lakásokban pusztulásra ítélt 

könyveket gyűjtötték Össze.

1949—ben a Könyvtár uj épületbe költözött és ez

zel lehetővé vált, hogy nemcsak gazdag állománya lett 
hozzáférhetőbb, hanem lényegesen bővült az olvasóte

remben a férőhely is*
A  Könyvtárat jelenleg naponta több mint 5000 ol

vasó látogatja* Az olvasók között találunk akadémikuso
kat és egyetemi hallgatókat, mérnököket és munkásokat, 

orvosokat és agronómusokal, pedagógusokat és művé
szeket. Használják a könyvtárat nemcsak Lreningrád la

kosai, hanem az ország legtávolabbi vidékein lakó ol

vasók is. 1918-ban, 4 5 évvel ezelőtt, a Szovjet kor

mány határozata és Lenin külön utasítása alapján, meg

szervezték a könyvtárközi kölcsönzést is. Azóta a

1913 ,1952
A2 OLVASÓK SZAM Á
NAK NÖVEKEDÉSE
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Könyvtár az ország minden tájára könyveket küld vonaton* repülőgépen* ha

jön. A  Könyvtárba naponta körülbelül 800 igény érkezik* és kb. 500 igényt e- 

légitenek ki. 1962-ben Leningrádon kivül könyvtárközi kölcsönzés utján 48 249 

müvet kölcsönöztek ki. Kiterjedt a Könyvtár mikrofilm szolgálata is. 1963-ban 

12 ezer mikrofilmet készítettek és küldtek meg az érdeklődőknek. Az egész é- 

vi könyvtárközi kölcsönzés meghaladja a 130 ezer könyvtári egységet.

Sokrétű a Könyvtár tudományos, kutató, módszertani és kiadói tevékeny

sége is. A  Könyvtár a könyvtártudomány, bibliográfia és könyvtörténet egyik 

tudományos-kutató központjai. Kiadványainak évi terjedelme meghaladja a 400 

nyomtatott ivet, nem számítva a nyomtatott katalóguscédulák kiadását. 1962-ben 

például 15 100 orosz könyvről 360 iv terjedelemben adtak ki nyomtatott kataló

guscédulát.

Ajánló bibliográfiákat adnak ki az olvasók legkülönbözőbb rétegei és a 

legkülönbözőbb szakterületen dolgozók számára.

A  Könyvtár bibliográfiai tevékenysége azonban nemcsak ajánló bibliográ

fiákra korlátozódik. Kiadásában jelent meg például egy 4 kötetes mü "Oroszor

szág időszaki kiadványainak bibliográfiája 1901-1916". Ez a bibliográfia N. M. 

Liszovszkij: "Az orosz időszaki sajtó bibliográfiája 1703-1900" c. bibliográfia 

folytatásaként jelent meg. Kiadtak több másodfokú bibliográfiát is: " A  szovjet 

műszaki bibliográfia bibliográfiája", " A  szovjet orvosi bibliográfia bibliográfiája", 

" A  külföldi műszaki bibliográfiák (1945-1956)". Megkezdték több kötetben "A z  

orosz szovjet prózairók" című szakbibliográfia kiadását is.

Különös gondossággal foglalkozik a Könyvtár a címleírás kérdéseivel.

Az Állami Lenin Könyvtárral és az Ossz-sző vöt ségi Könyvkamarával együttmű

ködve összeállította "A  sajtótermékek címleírásának egységes szabályzatát". 

Aktivan működik közre a szovjet könyvtári és bibliográfiai osztályozási rend

szer kidolgozásában. 'Több könyvtárral együttműködve munkálkodik az orosz 

könyvek központi katalógusainak összeállításában és kiadásában. Ilyen együttes 

munkaként jelentek meg " A  polgári sajtó kiadványainak jegyzéke", a "Cirillbe- 

tüs kiadványok jegyzéke" cimü fontos kiadványok.

Központi helyet foglal el a Könyvtár kiadói tevékenységében a könyvtár

tudomány és bibliográfia elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó müvek, 

cikkek, tanulmányok közzététele. Az ilyen természetű anyagot önálló kiadványok

ban, gyűjteményes munkákban, évkönyvekben, folyóiratokban jelentetik meg, A  

könyvtárosok és olvasók számára kézikönyveket adnak ki, amelyek a tudomá

nyos munkához szükséges kézikönyvek, bibliográfiák használatának kérdéseit, 

a könyvpropagandával, a könyvtári-bibliográfiai ismeretek propagálásával kap

csolatos problémákat tárgyalják a falusi, járási, városi és megyei könyvtárakban,
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Az utóbbi években a Könyvtár kiterjesztette a közművelődési könyvtárak szá

mára nyújtott szakmai segítséget. Módszertani részlegének munkatársai vidéki 

kiszállásaik során a helyszínen adják meg a szükséges tájékoztatásokat és 

szakmai segítséget. A  könyvtárosok, bibliográfusok és tájékoztató munkában 

dolgozók szakmai képzettségének emelése érdekében szemináriumokat, tanfo

lyamokat, szakmai konzultációkat szerveznek

Ezt a célt szolgálják a könyvtár által rendszeres időszakonként szervezett 

módszertani tanácskozások is. Ezeken a tanácskozásokon a módszertani dolgo

zókon kívül ott vannak a tájékoztató-bibliográfiai, a gyermek és ifjúsági, vala
mint a könyvtártudomány osztályán dolgozó munkatársak is.

A  Lenin Könyvtárral együttműködve megszervezték a szövetségi köztársa

ságok közművelődési könyvtárainak módszertani segítését. A  munka jobb megszer

vezése érdekében 1960-ban a könyvtártudományi és bibliográfiai osztály mellett 

speciális részleget létesítettek, melynek feladata a könyvtár módszertani tevékeny
ségének irányításai és a tervek kidolgozása.

A  Szaltükov- Scsedrin Könyvtár munkatársainak kollektívája a Szovjetu

nió Kommunista Pártja Központi Bizottságának júniusi plénuma határozatai a- 

1 apján minden erejével arra törekszik, hogy megoldja az előtte álló feladatokat: 

az olvasók ellátásának további fejlesztését, közreműködni a könyvtártudomány 

legfontosabb problémáinak megoldásában, fokozni a közművelődési könyvtárak
nak nyújtandó módszertani segítséget.

Ezeknek a szép és nemes feladatoknak megoldásához a jubiláló Könyv
tárnak további sok sikert és jó munkát kívánunk.
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UJ K IADÁSBAN JELENIK MEG A  

"LENIN A  KÖNYVTÁRAKRÓL" CIMÜ GYŰJTEMÉNY

O sz o b lra n ii  1 Izu csen ii leD in -  
szkogo naszledaztva v  ob iaszt±  blbULo'becs 
nogo dela* s Szór. B ib lic g r *  196A* 1/83/• 
no* 92r-93. p .

A könyvtárüggyel kapcsolatos lenini ha
gyaték összegyűltése és tarmlmányozása* — 
1963* november 22-én, a Lenin Könyvtárban 
rendezett tanácskozás anyagából*

1963 november 22-én a Lenin 

Könyvtárban tartotta meg első ülé

sét a Szovjetunió Minisztertanácsa 

mellett működő Könyvtári Tanács 

körryvtárelrnélet és könyvtártörténet 

szakbizottsága*
A z ülésen jelen voltak a Lenin Könyvtár dolgozói, a Moszkvai 

Könyvtártudományi 'Tanszék tagjai, az Ossz-szövetségi Könyvkamara és 

még több más könyvtári és bibliográfiai intézmény képviselői*
A  jelenlevők érdeklődéssel hallgatták meg Sz.L A bram ov, a szak

bizottság elnökének w A  könyv tá rügy  k é r d é s e i v e l  fo g la lk o zó  1 e- 
nini ö r ö k s é g  ö s s z e g y ű j t é s e  és  tanulmány oz á s  a" cimü előadá
sát. A z előadó elmondotta, hogy a könyvtárelmélet és gyakorlat területén 

dolgozó szakemberek milyen jelentős, de ugyanakkor milyen fáradságos 

munkát végeztek' a könyvtárügyre vonatkozó lenini dokumentumok össze
gyűjtés^ és tanulmányozása területén. Mindé zideig azonban V.LLenin né
zeteit a könyvtárak jelentőségéről és feladatairól a  dolgozók nevelésében, 
Leninnek a Szovjet hatalom éveiben a  könyvtárügy megszervezése érdeké

ben kifejtett szerepéről szóló ismertetéseket a szakirodalom nem eléggé rész
letesen méltatta és elemezte*

K.L Abramov szólt azokról a könyvtárakra vonatkozó lenini dokumen
tumokról, amelyeket az utóbbi években találtak meg* Hangsúlyozta, hogy a 

kérdéssel foglalkozó kutatók körét ki kell szélesíteni és merészebben kell 
bevonni az ilyen kutatómunkába a fiatalokat*

A z előadást követő vitában több olyan vélemény hangzott ejd, hogy a  

lenini örökség tanulmányozásának munkáját jobbon meg kellene szervezni*
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Megállapították, hogy a  könyvtári főiskolákon dolgozó aspiránsok köveset 

foglalkoznak a kérdés tudományos feldolgozásával,

A  tanácskozás résztvevői határozatot fogadtak el, ameiy szerint a 

Lenin Könyvtárban s p e c i á l i s  b izo ttságo t  s z e r v e z n e k  a lenin i  

h a g y a t é k ' t a n u lm á n y o z á s á r a ,  a "Lenin a könyvtárügyről1" dmil gyűjte

ményes mii újabb kiegészített kiadásának előkészítésére. A  tudományos 

könyvtárakhoz pedig felhívással fordultak, hogy távlati tervükbe vegyenek 

fel. a lenini hagyaték tanulmányozásával kapcsolatos témákat, hogy a Nagy 

Októberi Förradalam 50. évfordulójára erről a témáról monográfiát állíthas

sanak össze.

1965-BEM MEGJEL3SNIK A  

TELJES SZOVJET OSZTÁLYOZÁSI RENDSZER 

Megkezdték az uj kiadás előkészítését

A : Szovjetunió Népművelési Minis z-
0 xaversonl i  podgotovkl 1 Izdanl—

ja szovetazkoj biblioíec©iao-bibl±QgrafI-* tóriumának kollégiuma határozatott hó
esés zkoj klaBzsaifikacll. 25 Szov. BibULogr*
1964* 1/83/• no* 79-90* P« zott " A  szovjet könyvtári-bibliográfiai

A szovjet? kÖirrvtári-blbllOKráf lal osebA—
lyozásl rendszer össze állításának: befejezé- osztályozás összeáUitásának befejezé
séről és kiadásáról* . . , , , „seről es kiadásáról."

A, határozatban megállapították, hogy az utóbbi időben az ország könyvtá

raiban különböző rendszerű és rossz osztályozási rendszereket használnak. 

Bgy egységes szovjet osztályozási rendszer hiánya gátolja a szovjet könyvtá

rak könyváüoraányának és szakkatalógusának tudományos alapokon történő ki

építését.

1959-ben a  Lenin Könyvtárban kidolgozott osztályozási rendszert alapul 

véve, a  Lenin Könyvtár, a Szaltükov-Scsedrin Könyvtár, a Szerijei Tudomá

nyos Akadémia könyvtára és az Ossz-szövetségi KönyVkamara együttes erő

vel láttak hozzá a szovjet könyvtári és bibliográfiai osztályozási rendszer ki

dolgozásához a tudományos könyvtárak számára.

Jelenleg -  mondja a határozat -  a táblázatból 8 kötet jelent meg a tér- 

mészettudományok, a mezőgazdaság és orvostudomány köréből; sajtó alatt van 

a hadüudómárry, általános műszaki kérdések, energetika, régészet és néprajz 

szakcsoportok négy kötete. Kiadásra kész állapotban van a Szovjetunió törté

nete szakcsoport.

A  Népművelési Minisztérium kollégiuma véglegesen jóváhagyta a  Lenin 

Könyvtár, a  Szattiikm^Scsedrin Könyvtár, a ^Tudományos Akadémia KÖnyvtá-
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Fgl és az Ossz- szövetségi KÖriyvkamara éltől kidolgozott szovjet osztályozási 

rendszert*

A  Kollégium megállapította, hogy tekintettel orra, hogy 1965-ben az osz

tályozási rendszernek meg kell jelennie, a szerkesztési munkálatokat X964- 

ben már be kell fejezni*

A  Kollégium azzal a kéréssel fordult a  Tudományos Akadémia Elnök

ségéhez, hogy a 'Tudományos Akadémiához tartozó kutató intézetek munka- 

tervükbe vegyék fel a szovjet osztályozási rendszer tudományos szem

pontból va ló  fe lü lv iz sgá la tá t  é s  vé leményezését*  A  tudományosi 

kutató munka koordinálására alakult Állami Bizottságot és a  Szovjetunió Köz

ponti Levéltári Felügyelőségét a Kollégium arra kéri fel, hogy tanulmányoz

zák a szovjet osztályozási rendszer használatának lehetőségét a tudományos 

és műszaki tájékoztatás, az archiválja anyag feldolgozása területén*

A  Minisztertanács mellett működő Kiadói Bizottsághoz pedig azzc1 a 

kéréssel fordult a Kollégium, hogy a t,Knigaw könyvkiadónál biztosítsa a 

szovjet osztályozási rendszer legrövidebb időn belül történő kiadását,

A'Kollégium a Szovjetunió Tudományos Akadémiájához, az Orvostudo

mányi Akadémiához, a Mezőgazdasági Akadémiához és még sok más tudo

mányos-kutató intézményhez azzal a kéréssel fordult, hogy tudományos vé

leményezést adjanak a szovjet osztályozási rendszer edd ig  megjelent  

köteteiről.

A  Lenin Könyvtárat, a Szaltükorv-Scsedrin Könyvtárat, a Tudományos 

Akadémia Könyvtárát és az Ossz-szőve tségi Könyvkamarát arra utasítot

ta, hogy legkésőbb 1965 januárjáig készítsék elő a tudományos könyvtárak 

szovjet könyvtári és bibliográfiai osztályozási rendszerének második ki

adását, valamint egy rövidített változat kiadását kisebb könyvtárak számára*

A  szovjet osztályozási rendszer kidolgozásának munkálatai koordiná

lására, valamint az uj javított és különböző tipusu könyvtárak (közművelő

dési, szak- és ipari) számára alkalmas átdolgozott, rövidített kiadásának 

megszervezésére a Népművelési Minisztérium különbizottságot hoz létre*

TUDOMÁNYOS K ONFEREN CIA 

A  KRUPSZKAJA KQNYVTÁROSKEPZQ FŐISKOLÁN

1963* december 24— 26—án tartották zemek és intézetek tájékoztató központ-
meg a Leningrádí Krupszkaja Könyvtár- jóinak dolgozói* Az elhangzott 45 eloa-
rosképző Főiskola tudományos konferen- űásból 4 foglalkozott a tájékoztatás 
cíájáfc* A  konferencián jelen voltak a le- visszakeresésének kérdésével. ( Naucsa 
rurigrádi könyvtárak és a leningrádí ü- Tehrulnform* X964* 3*no* 55«p»)
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ÖT ÉVES

A  SZOVJETUNIÓ ÁLLAMI TUDC3m A n~YOS MŰSZAKI KÖNYVTÁRA

Goezudajrasitvemiô  publiesnod na- 
ucano-tebnicseszkoj blblioteke SzSzSzR -  
5 let* = Szov* Bibliogr. 1964* l/83/.no* 
84—83» P*

öt éves a Szovjetunió Állami Tudományos- 
műszaki Eönyvtájra.

1963. október 30 és 31-én a Szov

jetunió A ilami TuricMnányos-Miszaki 
Könyvtára, létrehozásának 5, évfordu

lója alkalmával a Könyvtár tudományos 

tanácsa ki bővített ünnepi ülést tartott.
"A?; Állami Tudományos Műszaki Könyvtár 1.959-1963-bán" címmel EA’.M o - 

rozoVa, a Könyvtár igazgatója tartott előadást. Előadásában jellemezte a Könyv

tár tevékenységét, részletesen foglalkozott a könyvtár feladataival és perspektívái

val, és szólt a nehézségekről is. Megállapította, hogy a Könyvtár működésének e
rövid ideje alatt a műszaki irodalom tájékoztató központjiává, a mű- 
szaki könyvtárhálózat módszertani központjává fejlődött.

Koordinálja a műszaki fordítások munkálatait, végzi az osztá lyozó  

elméletének és  módszerének tudományos kidolgozását* A  Könyvtár 
működésének központjában az iparban dolgozó olvasók sokrétű igényének kielé
gítése áUU

Legfontosabb  feladatainak tekinti: a hazai és külföldi műszaki szak
irodalöm lehető legteljesebb gyűjtését; ennek az irodalomnak tudományos feldol

gozását és a katalógusok megszervezését; az olvasószolgálat formáinak tökéle

tesítését, a műszaki irodalom j bibliográfiai tájékoztatásának fejlesztését; a mű
szaki irodalom osztályozása elméletének és módszerének fejlesztését; a műsza
ki könyvtárhálózat módszertani irányítását; a modem könyvtári technika és könyv
tári munkafolyamatok gépesítésének tanulmányozását és bevezetését.

Mprozqva előadásában megrajzolta a modem gépesített könyvtár fejlődésé
nek távlatait.

LN, A rh an g  é lsz  kaja, osztályvezető ** A  könyvtár olvasói igényeinek ta
nulmányozása** című előadásában ismertette az osztály munkáját az olvasók ösz- 
szetétele és áz olvasói igények elemzése területén. A  munka célja az volt, hogy 

az igénykutatás alapján meghatározzák a könyvtár áttománygyarapitásának irány
vonalát és a könyvtárban megnyitásra kerülő uj speciális olvasótermek profilját. 
Ismertette az olvasó-elemző munka módszereit és a munka megszervezésének 

módját, azokat a gyakorlati következetéséket, amelyeket az osztály dolgozói e 

munka végzése kapcsán levontak* Hangsúlyozta, hogy a végzett kísérlet csak 

első fázisa egy nagyobbarányu igénykutatás! munkának.

A  könyvtárban végzett másik kísérlet eredményeiről számolt be V.B,PeU



r o v s z k i j ,  bibliográfus " A  könyvtár tájékoztató-bibliográfiai szolgáltatásainak  

hatása" ciraü előadásában* A z  előadó megállapította, hogy a  könyvtár katalógu
sait ésT egyéb nyilvántartásait nem használják ki eléggé, rámutatott e  hiányos

sá g  okaira is. Éhnek a  kérdésnek lanukqányozása során a  Könyvtár dolgozói 
szám os feladatot tűztek maguk elé: meghatározni a  tájékoztató-bibliográfiai szo l

gáltatások m egszervezésének é s  összetételének elveit; m egkeresni a  katalógu
sok  é s  nyilvántartások ö sszeáll Kásának egyszerű  m ódszereit; felderiteni, hogyan  

használják  azokat az olvasók; meghatározni a  kézikönyvtár jellegét; kidolgoz

ni a  tájékoztató-bibliográfiai szolgáltatások átszervezésének  útjait a  könyvtári 
munkafolyamatok gépesítése esetén sib.

LujEé Zaderman, főkönyvtáros "Ajánló bibliográfia összeállítása a munká

sok számára" címen tartott előadást.

Az évforduló alkalmával a Könyvtár 5 éves működését tükröző kiállítást 

is rendeztek.

SZOVJET TER VEK
A  t A jÉKO ZTAO ^ÁS FO KO ZO TT G -É jpB SrrÉ SÉ R jS

A L  Mihajlov professzor elnökleté
vel tartották meg 1963. december 29- 
én a tudományos műszaki tájékoztatás 
és propaganda problémáival foglalkozó 
Tudom ányos  tanács  ülését. N.L 
T ü sk ev ic s ,  az Upravienie naucsno- 
tehnicseszkoj informacii i propagandü 
( Tudományos-műszaki Tájékoztatás 
és Propaganda Igazgatóság) alelnöke 
beszámolt a Tanács részvételéről a 
tudományos műszaki tájékoztatás 1966- 
1970 évi távlati tervének kidolgozásá
ban.

A  Tanács titkára ismertette az 1964. 
évi első félévének munkatervét.

Az ülés határozatának értelmében 
A. L Mihajlov elnökletével bizottságot a-

lakitottak, amely 1964. január 20-ig ki
dolgozza a tudományos műszaki tájé
koztatás és propaganda 1966-1970. évi 
tudományos kutatási tervét, és azt a 
Tanácsnak véleményezésre bemutatja.
A  tájékoztató munka hálózatának meg
szervezésével, valamint a tájékoztatás 
feldolgozásának automatizálásával és* 
gépi visszakeresésével foglalkozó szek
ciók feladatává tették, hogy kidolgozzák 
az ossz-szövetségi és tudományos mű
szaki tájékoztató szakközpontok: számár
ra azoknak az intézkedéseknek tervét, 
amelyek alapján áttérhetnek a tá
jékoztató  anyag  lyukkártyákon  
történő k iadásá ra .  ( Naucsn.Tehn. 
Iníorm. 1964. 2. no. 65.p.J~

SZOVJET EGYETEMI KÖNYVTÁROSOK KONFERENCIÁJA

A  Tomszki Egyetem fennállásának 
75. évfordulója alkalmával 1963 szep
temberében tudományos konferenciát 
tartottak Tomszkban. A  konferencia 
munkájában 22 egyetemi, akadémiai és 
főiskolai, 6 járási és megyei könyvtár.

a I/enin Könyvtár és az Éjszak Szi
bériai Könyvtárosképző Főiskola kép
viselői -  összesen mintegy négyszá
zan vettek részt.

Húsz előadás hangzott el az e~ 
gyetemi és főiskolai könyvtárak raurv-
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kajáról és egyéb, a. könyvtárügy fon
tos problémáiról* ( Ilyen témák voltak: 
a könyvtári tanácsok, az olvasói ak
tívák, egyetemi könyvtárak központi 
áüomájiygyarapitása, a bibliográfiai 
és könyvtári Ismeretek propagálása.)

j\i konferencia résztvevői a Felső 
és középfokú szakiskolák minisztéri

umának azt javasolták, Hogy a főisko
lai könyvtárak dolgozói számára éven
te rendezzenek konferenciákat a könyv
tártudomány és bibliográfia, elméleti és 
gyakorlati kérdéseinek megvitatására.
( Srov.Biöliogr. 1964* l/ 83/ .no. 85-87.
p.)
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Magyar hírlapokban megjelent könyvtári 
vonatkozású cikkek
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Kapható a Könyvtártudományi és Módszertani Központ

Kiadványtárában. ( Bp. VIIL Muzeum u.3, fszt.)
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