
rendezések osztálya, - korszerű gyermekkönyvtár és felnőttek céljaira szol

gáló olyan olvasóterem, amelyik a Rehér Ház újonnan összeállított könyvgyűj

teményeinek pédányait tartalmazza, A z  Univac 490 Reál-'Time Computer Sys

tem fog tájékoztatást adni olyan tárgyak területén, amelyek a paviiion jelmon

datának: n nagyságra törés” tárgykörébe vágnak; ez a terület a nemzet törté

nelmének és fejlődésének széleskörű áttekintését fogja magában foglalni.

KÖNYVTÁRI ELŐADÁSOKAT MINDEN EGYETEMI 

HALLGATÓ S ZA M A R A

LÁGY JONES,V irg in ia  EducafcionaX 
axcfeange• ■* Libr* J« 68 • v o l• 19&3•
ELŐ • 3170* 3^-69 • P»

Oktatásügyi csere* -  A tanitókepso- és 
tanárképző Intéz etek b a l l  gátéi i s  h a llgas
sanak könyvtárügyi előadásokat!
4a3374 ( i - l )  í 9*8*

A  könyvtárosiskolák egy idő óta 

tisztában vannak vele, milyen nagy je

lentőségű dolog az, ha hallgatóik a 

szorosan vett könyvtárügy területén kí

vül eső, de vele kapcsolatban álló tu

dományszakokba is betekintést nyernek, Á  kÖnyvtárosj elöltek tehát -  érdeklő

désüknek megfelelően -  más előadásokat is hallgathatnak. így pl, az olyan nö

vendék, aki főiskolai könyvtárban szeretne elhelyezkedni, a magasabb fokú ok

tatás körébe vágó kollégiumokat, a közművelődési könyvtár iránt érdeklődő pe

dig államtudomáriyi és közigazgatási előadásokat vehet fel szaktárgyai mellé.

Sajnos, nem mutatkozik ugyanilyen megértés a rokon szakok részéről a 

könyvtárüggyel szemben. Nagyon ritkán fordul csak elő, hogy más szakos 

egyetemi hallgatók (cönyvtárosszafcos előadásokat is hallgatnak. Pedig az lenne 

a helyes, ha a főiskolai hallgatók kivétel nélkül valamennyien betekintést nyer

nének a bibliográfia és az irodalomkutatás, valamint a tömegtájékoztatás alap- 

studiumaiba. Ezen felül a humán föszaku hallgatók könyvtártörténeti, a társa

dalomtudományi és természettudományi hallgatók pedig a társadalomtudomány és 

al természettudományok irodalmára vonatkozó előadásokat is hallgathatnak, Ugyan

így az angol és amerikai irodalommal foglalkozó diákok a gyermekirodalom 

történetét is tanulmányoz hatnák.

Legnagyobb mérvű együttműködésre azonban az oktatás, a nevelés terén 

lenne szükség, A  könyvtárosiskolák itt is megtesznek minden tőlük elhetőt,

A zok  a növendékek uh, akik iskolai könyvtárosok kívánnak lenni, három cso

portba tartozó előadásokat hallgatnak:

l/ általános jellegű könyvtárügyi előadásokat, mint pl, állománygyar api- 

tás, f elvi lágositó szolgálat, bibliográfia, könyvtárigazgatás, katalogizálás, könyv- 

történet, könyvtártörténet, kutatási eljárások, tájékoztatás;
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2/ szoroson vett iskolai könyvtári kollégiumokat, mint pl* iskolai könyv

tár-vezetés, a gyermekek és serdLülök* olvasás-érdeklődése, olvasmány- anyagai 

3/ a  nevelés és oktatás területéről való minden olyan előadást, ami a 

leendő iskolai könyvtárost segít Heti feladata ellátásában, a nevelési elvek és

eljárások megértésében, a tanterv készítésében^ a gyermeki lélek és  érdeklő

dés megismerésében.

A z  általános iskolai és középiskolai könyvtáros igy  tantestülete többi tag

jával minden vonatkozásban egyenlő értékű pedagógus kiván lenni. E zze l szem

ben a tanító képző és tanárképző intézetek hallgatói agy  jutnak oklevelük bir

tokába, hogy sokszor fogalmuk sínes az iskolai könyvtárak jelentőségéről, ér

tékéről, szerepéről. Ezért is részesülnek az iskolai könyvtárosok feladatuk v é g 

zése  során olyan kevés megértésben, megbecsülésben és támogatásban az is

kolák vezető i és a pedagógusok részérő l Ennek hiányában a tanulók sem kap

nak reá olyan mértékben az olvasásra, a könyvtár használatára, mint az egyéb

ként természetes és kívánatos lenne.

A Z  " Í R Á S T U D Á S 1’ V IL Á G -É V E ?

A z  angol Ldbrary Association ( Könyv-
World liter&cy year? = juiaisoru

1964* May# 25# P# táros Szövetség)e lnöke egy  könyvtá-
Irásfcu&ás világévá? — a xdbrary Aasocia-

tion elnökének javaslatai Délkelét-Ázsia ros-konferencián a következő gondo-
könyvtári reudszenének kiépítésére.

í 5# 4} latot vetette fel: "Igen  üdvös dolog
( 9#6 1 )

lenne, ha a fejlett országok szerve

zet ei, ember baráti egyesületei és ne

velésügyi intézményei közösen dolgoznának ki hatéKony tervet az Írástudat

lanság felszámolására. Bár nem tudom, ehhez mennyi pénzre volna szükség, 

bizonyosra veszem  azonban azt, hogy egy  millió fonttal Bélkelet—Á zs ia  könyv

tári hálózatait életképessé lehetne tenni. E zzel ki lehetne küszöbölni azt a 

pénzpoc sókolást, ami jelenleg ezen a téren folyik, olyan könyvtári rendszert 

lehetne felállítani ami érdemes lenne e támogatásra.”

"Véleményem szerint" -  folytatta — ” tulaj dóriképpen talán nem is a pénz

hiány okozza a legfontosabb problémát, Hiszen a Bélkelet— Á zs ia i államok nagy 

összeget költenek a nevelésre. Ennek már 5 %-a is -  ha megfelelő felhaszná

lást nyer -  alapul szolgálhatna a könyvtárak helyes müködésénak biztosításá

ra. "

" A  legyigasztalamabb a dologban az, hogy az ezen  a  területen ilyen cél

ból elköltött pénz javarésze veszendőbe megy. Mert Indiában és Pakisztánban
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