
A. K Ö N Y V T Á R T U D O M Á N Y I M U N K A  E R E D M É N Y E I É S  GONDJAJ. 

A  S ZO V JE T  A K A D É M IA I K Ö N Y V T A R A K B A N

M . V. Varfolomeeva

A  Szovjetunió Tudományos Akadémiája kiterjedt 
könyvtári hálózatának problémáival foglalkozó fo
lyóirat /Bibliotecsno-Bilaliograiicseszkaja Informacija/ 

cikkét a könyvtárakban folyó könyvtártudományi 
munka értékeléséről az alábbiakban kivonatosan 

közöljük. A  teljes szöveg magyar fordítása a 

Könyvtártudományi Szakkönyvtárban P 3788 szá
mon található.

A  Szovjetunió Kommunista. Pártja Központi B izottsága 1959-ben határoza

tot hozott a könyvtárügy továbbfejlesztéséről,* amely határozat döntő hatással 

vo lt a könyvtártudomány területén folyó munka színvonalának em elésére is. K o 

moly munkát végeztek , a könyvtárosok képzésének, megjavítása érdekében az 

egyetem eken és  főiskolákon, számos tankönyvet és  tansegédletet adtak ki, ame

lyek  összefogla lják  a szov je t könyvtártudomány jelen legi szakaszának alap el ve it 

jelentősen növekedett a nagyobb tudományos könyvtárak kollektívái összeállítá

sában publikált alapvető müvek száma, növekedett a z  olyan tudományos konfe

renciák száma, ahol a könyvtártudomány kulcsproblémáit vitatták meg, befejezték 

a szov je t osztá lyozás i rendszer kidolgozását,

A  szovjet könyvtártudomány általános eredményei mellett azonban vannak 

még komoly h iányosságok isi a könyvtártudomány elmélete erősen  elmaradt a 

gyakorlattól, nincs egységes  rendszer a tudományos káderek képzése  területén, 

a könyvtártudományi központokban nagyon gyenge a tudományos munka s zerve 

zete .

A  szov je t könyvtártudomány sikerei és  h iányosságai függnek valamennyi 

tipusu könyvtár fejlettségi színvonalától, ezek  között a Szovjetunió Tudományos 

Akadém iája könyvtárainak és a szöve tséges  köztársaságok akadémiai könyvtá

rainak fejlettségi fokától is.

Magyar szöveg! Könyvtári Figyelő 1959. 8, sz.
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Célszerűnek látszik röviden áttekinteni a z  akadémiai könyvtárak munkájának 

eredményeit a könyvtártudomány területén a z  elmúlt hétéves terv /1959-1965/ 

időszakában és  áttekinteni a z  1966-1970.év i ö téves terv célkitűzéseit,

A  hét é v  alatt az akadémiai könyvtárak gyakorlati és  elméleti munkája el

sősorban arra irányult, hogy általános együttműködést alakítsanak ki a z  akadé

miai intézmények között a tudományos kutatómunka területén, rájuk háruló terv

feladatok ellátásában*

1959-1965 közötti években az akadémiai könyvtárak állománya 12 millió 

nyomtatott egységre  emelkedett és 1970-re elérik az 52 millió egységet; az ol

vasók száma 50 000 fővel emelkedett és elérte a 197 000 főt, a felhasznált iro- 

ialom száma évente 13,5 millió egységgel növekedett*

A z  emlitett időszakban számos uj, modern módszert alkalmaztak az olvasó- 

zolgálatban és  egyéb könyvtári munkaterületen is.

A z  utóbbi években több akadémiai könyvtárban bevezették az uj szovjet 

>sztályozási rendszert; e z  biztositja a katalógusok modern szinvonalát. K ido lgoz

óik az álló mán ygyarapitási profilokat az egyes  könyvtárakban, ami lehetővé teszi, 

hogy tudományos alapokra helyezzék  a z  irodalom gyűjtésével kapcsolatos mun

kát* A z  akadémiai hálózat központi állománygyarapítása és katalogizálása jó fel

tételeket biztosit a könyvtárak irodalommal való ellátására és  az egységes  kata

lógusok kialakítására*

A  központi katalógusok a hálózat nagy könyvtárainak, állományáról, az uj 

b eszerzések  kiállítása és aktív propagandája, a szabadpolcos rendszer további 

bővítése, továbbá az egyes  akadémiai könyvtárak publikációs munkájának növeke

dése azt jelzi, hogy ezek  a könyvtárak tettek lépéseket a növekvő feladatok meg

oldása érdekében*

Vannak eredmények a tudományos és a módszertani munka terén is.

Tudományos konferenciák szervezése  és ezt követően a. konferenciák 

anyagának kiadása, a könyvtári munkaszervezés egyes  problémáinak tudomá

nyos és módszertani kidolgozása és a gyakorlat ismertetése, a tudományos és 

könyvtári tanácsok munkája, mindez jellemző az akadémiai könyvtárak tevékeny

ségére.

Csupán az utóbbi hét évben az akadémiai könyvtárak 745 könyvtártudomá

nyi jellegű publikációt tettek közzé, ezek  között 39 önálló kiadvány, 21 gyűjte

ményes kiadvány, 622 cikk a különböző szakfolyóiratokban. Ezek a legtöbb eset

ben a könyvtári munka legkülönbözőbb területén kialakult gyakorlatot ismertetik.

A  hét é v  folyamán megjelent publikációk elemzése azt mutatja, hogy a ki

adványok , mennyiségileg és terjedelmileg is növekedtek, így például a Szovjet

unió Tudományos Akadémiájának Könyvtára és a Szovjetunió Tudományos Akadé-
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miája Szibériai Osztályának Tudományos Műszaki Könyvtára 1959-ben 3 cikk

gyűjteményt adott ki. 1965-ben Öt gyűjteményes kiadvány jelent meg, ezek  közűi 

hármat a Lett, a Belorusz, illetve az Ukrán Szocialista S zov jet Köztársaság Tu

dományos Akadémiájának Könyvtára adott ki. 1961-ben hat módszertani segéd

könyvet adtak ki, és  1965-ben huszonegyet. Jelentős mértékben növekedett a cik

kek és recenziók publikálásának száma is. A  monografikus kiadványok készitése 

majdnem ugyanazon a színvonalon maradt ( 1959-ben hetet, 1965-ben nyolc mo

nografikus kiadványt adtak k i), ellénben növekedett a szövetséges  köztársasá

gok akadémiai könyvtárai által kiadott monográfiák száma ( 1959-ben három, 

1965-ben öt).

A z  akadémiai könyvtárak periodikus kiadványai között különös helyet fog

lal el a "Bibliotecsno-bibliograficseszkaja Informacija Bibliotek Akademii Nauk 

S zS zS zR  i Akademij Nauk Szojüznüh Reszpublik" cimü folyóirat -  az akadémiai 

könyvtárak cikkeinek 50 száza léka e folyóirat hasábjain jelent meg.

A  könyvtártörténet területén folyó munkákat különösen a Szovjetunió Tudo

mányos .Akadémiája Könyvtára ( egy  monográfia, ötvenhat cikk) és a Litván Szo

cialista Szovjet Köztársaság Tudományos Akadémiája Könyviára ( egy monográ

fia, tizennégy cikk) publikál, A  többi könyvtárak közül meg kell emliteni a Grúz  

Szocialista Szovjet Köztársaság Tudományos Akadémiájának Könyvtárát, amely' 

egyr monográfiát és két cikket publikált a könyvtártörténet kérdéséről, valamint a 

Szovjetunió Tudományos Akadémiája Szibériai Osztályba Tudómányosr-Müszaki 

Könyvtárát, amely a könyvtár történetéről egy gyűjteményes kiadványt és Öt cik

ket jelentetett meg.

A z  áLLorránygyarapitás kérdéseire a legnagyobb figyelmet a Szovjetunió Tu

dományos Akadémiájának Könyvtárában fordítottak, különösképpen a külföldi iroda

lom gyarapítását illetően (a  kérdésről 42 tanulmány jelent meg, ezek  között egy 

monográfia és egy cikkgyűjtemény) . A  kérdésről a többi könyvtárak is jelentettek 

meg cikkeket, ismertetve az egyes  könyvtárak állománygyarapítási problémáit.

A  továbbiakban a beszámoló rés zletesen ismerteti e gyes  további problé
mákkal kapcs olatos publikációk eredetét, jellegét és számát. Itt csak a publiká
ciók számát és  jellegét ismertetjük táblázatosán, a szovjet álcádémiai könyvtárak 
publikációs munkája témaköri megoszlásának érzékeltetésére:

Cikk Önálló mü Módszertani kiadván

Katalógus problémák ( címleírás, 
osztályozás/ katalógusszerkesztés) 91 - -

Állomány 46 2 13

Olvasószolgálat 57 -
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A. tudományos tanácskozások, konferenciái: közül meg kell említeni a z  

akadémiai könyvtárak igazgatói számára re r  ett hatodik, hetedik és  nyolcadik 

tanácskozást, a Szovjetunió Tudományos Akadém iája jubileumi konferenciáját, 

amelyet a Szovjetunió Tudományos Akadémiája V, P . Volgin Társadalomtudomá

nyi .Alapkönyvtára közösen  rendezett a M oszkvai Egyetem Könyvtárával, az 

A zerba jd zsán i S zocia lista  S zov je t K öztársaság Tudományos Akadémiája Könyv

tárának rendezésében  megtartott tudományos konferenciát " A  könyvtári munka 

kérdései a köztársaság területén” címen*

A  tudományos munkában komoly helyet foglal el a d isszertációk e lkészítésé

ve l és  m egvédésével kapcsolatos kutató munka. 1959-1965-ben az  akadémiai 

könyvtárakban tizennégyen védtek meg d isszertációt és  49 fö kezdte meg diszr- 

szertációjanak összeálUtási munkáját,

A .z akadémiai könyvtárak 1966-1970-re kidolgozott ö téves terve tervbe 

v e s z i ó. könyvtártudományi kutatások és  a könyvtárak tudományos kádereinek to

vábbi fe jles  ztését.

A  könyvtári tervek  alapján a z  ötéves tervidőszak végére  55 monográfiát,

30 gyűjteményes kiadványt, 79 módszertani segédkönyvet, a könyvtártudomány 

legkülönbözőbb kérdéseirő l d isszertációs témák kidolgozását tervezik.

Jellemző összehasonlító adatok a z  1961-1965-ben publikált és 1966-1970-re 

tervezett publikációk számáról:

1961-1965-ben
publikálták

1966-1970-re
tervbevett

Önálló kiadványok 26 55
cikkgyűjtemények 16 30
módszertani anyagok 66 79

A  tudományos munka kérdéskörébe mind gyakrabban beleveszik  a z  olyan 

fontos témákat, mint a Szovjetunió könyvtárügye fejlődésének története, Terűn mü

veinek kiadása és  e lterjesztése  a Szovjetunió egyes  területein, sajtótörténet, 

könyvtártörténet.

A  disszertációk többsége nem a Könyvtártudománnyal, illetve bibliográfiával 

foglalkozik. Nagyon sok téma foglalkozik a könyvtári munkával közvetve össze

függő kérdésekkel. ( PL az uj- és legújabb kori történelem, közgazdaságtan, filo

zófia, orientalisztika.) Üdvözölni kell a könyvtári dolgozóknak a tudomány külön

böző területei iránt megmutatkozó érdeklődését és tudományos tevékenységüket, 

több figyelmet kellene azonban szentelni a könyvtártudományi és bibliográfiai 
problémáknak.

Áttekintve a központi akadémiai könyvtáraknak a könyvtártudomány területén 

elért eredményeit, célszerűnek látszik külön-külön foglalkozni e g y -e g y  könyvtár 

tevékenységével.
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Komoly tudományos tevékenységet fejt ki a könyvtártudomány területén. A. 

Könyvtár a következő kiadványok megjelentetését tervezi:

A  SZOVJETUNIÓ TUDOMÁNYOS AKADÉM IÁJÁNAK KÖNYVTÁRA

1961-1965~ben 
kiadott

1966-1970-ben 
kiadásra tervezett:

Monográfia 10 12

Cikkgyűjtemény 6 6

Mód szertani-instruktiv segédletek 
és tájékoztatók 2 3

Közrem űködés a könyvtári-bibliográr- 
fiai osztályozási táblázat kiadásának 
kidolgo zásában 23 25

A  könyvtár munkatársai közül a hétéves terv folyamán 5 doktori disszertá

ciót védtek meg ( az irodalomtudomány, nyelvtudomány, biológia, általános történe

lem, a Szovjetunió története), és  ezek  között egyetlenegy sem foglalkozott a 

könyvtártudomány, bibliográfia, könyvtörténet kérdéseivel* Jelenleg hat doktori d isz- 

szertáció megvédésére készülnek, ezek  között kettő könyvtártudományi, kettő bio

lógiai, és  kettő más szakterület kérdéseivel kapcsolatos.

A  SZOVJETUNIÓ TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁJA V. P. VOLGIN 
TÁRSAD ADD MTUDOMÁNYI ALAPKÖNYVTÁR:

1961-1965-ben 
ki adott

196 6-1970-ben 
kiadásra tervezett

Monográfia 2 1

Cikkgyűjtemény 4 • 2
Módszertani-instruktiv kiadvány 7 36

N égy  disszertációt megvédtek -nyolc disszertáció megvédésére készülnek, A  

megvédett és megvédésre kerülő disszertációk tematikája nem függ össze  a könyv

tártudománnyal és  bibliográfiával; az uj- és a legújabb kor történetével, közgazda

ságtannal, filozófiával, orientalisztikával kapcsolatosak.

A z  ötéves terv folyamán a könyvtár több iontos munkát tervezett a könyvtár- 

tudomány területén, nagyon jó volna azonban, ha a Szovjetunió Tudományos Aka

démiája V. P, Völgin Társadalomtudományi Alapkönyvtárának nagy és szakképzett 

kollektívája intenzivebben működne közre a könyvtártudományi problémák kidolgozá

sában.
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A  SZOVJETUNIÓ TUDOMÁNYOS AKADÉM IÁJA KÖNYVTÁRA
TUDOMÁNYOS ÉS SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATI KÖZPONTJA

1961” ! 965-ben 1966-l970~ben
kiadott kiadásra tervezett

Monográfia => »

Cikkgyűjtemény <*> 1

Móds zertam-instruktiv
kiadványok 31 4

A  központ közreműködik, a szovjet könyvtári-bibliográfiai osztá lyozási táb

lázatok k idolgozásába^ jelentős módszertani tevékenységet fejt ki a hálózatban* 

E z azonban nem elegendő* szükség van a tudományos-módszertani munka kibő^ 

vitésére,

A  SZOVJETUNIÓ TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁJA SZIBÉRIAI OSZTÁLYÁNAK 
ÁLLAMI TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI KÖNYVTÁRA

I96l® l965»ben 1966-1970-ben
kiadott kiadásra tervezett

Monográfia - -

Cikkgyűjtemény 1 3

Módszertanl-jinstruktiv
kiadványok 1 3

Megvédett doktori d isszertáció nincs*, két disszertáció m egvédésére készül

nek, ezek  közül, a z  egyik  bibliográfiai*, a  másik blbliológiai tárgyú*

A  Szibériai Könyvtár nagy0 de egyelőre még csak alakuló,, aránylag fiatal 

koUektivávai működik, A  könyvtár előtt komoly feladatok állnak a tudományos 

munka m egszervezése  területén*

A  SZÖVETSÉGES KÖZTÁRSASÁGOK KÖZPONTI AKADÉMIAI KÖNYVTÁRAI

A z  Örmény Szocia lista Szovjet Köztársaság Tudományos Akadémiájának 

Könyvtára a dolgozók komoly, szakképzett kollektíváiával rendelkezik® A  könyv

tárban a munka jól meg van szervezve* a kiadványok kis számából Ítélve azonban 

meg kell állapítani,, hogy a tudományos munka még nem alakult ki®
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A z  Azerbajdzsán Szocialista Szovjet Köztársaság Tudományos Akadémiá

jának Könyvtárában képzett tudományos káderek nagyon kevesen vannak. A  

könyvtár nagy erőfeszítéseket tesz kádereinek tudományos felkészítésében. Na

gyon jó benyomást kelt a disszertációk jegyzéke, amelyeknek megvédésére a 

könyvtár dolgozói készülnek. Mind a 13 disszertáció bibliográfiai^ illetve könyv

tártudományi témájú. A  nyomtatásban megjelent kiadványokat illetően azonban a 

könyvtár még nagyon gyengén áll:

1961-1965-ben 1966-1970-ben
kiadott kiadásra tervezett

Önálló kiadvány 3 3

Cikkgyűjtemény -  —

A z  elmúlt hétéves tervidőszak alatt a könyvtár összesen  tíz kisebb müvet 

adott ki.

A  Belorusz Szocialista Szovjet Köztársaság Tudományos Akadémiájának 

Könyvtára eltekintve attól, hogy nagyon nehéz körülmények között dolgozik, az 

utóbbi években jelentős mértékben fejlesztette tudományos tevékenységét. Bár a 

könyvtár kiadványainak jegyzéke csak 1962-vel kezdődik, mégis ebben a jegy

zékben már vannak olyan jelentős müvek, mint a könyvtár 40 éves  fennállásá

nak alkalmából rendezett tudományos konferencia anyagának gyűjteményes kiad- 

ványcij mely tiz tanulmányt tartalmaz a könyvtártudomány és bibliológia területé

ről, A  könyvtárban két dolgozó készíti disszertációját,

A  Grúz Szocialista Szovjet Köztársaság Tudományos Akadémiájának 

Könyvtárában erős, jól szervezett kollektíva működik, A  hétéves tervidőszak 

alatt két disszertációt védtek meg, megvédésre egy dolgozó készíti disszertá

cióját.

1961-1965-ben 1966-1970-ben
kiadott ________  kiadásra tervezett

Monográfia 3 11

A z  ötéves terv időszakára a könyvtár jelentős mennyiségű érdekes mun

kákat tervez a könyvtártudomány területéről az állomány feltárása, katalogizálás, 

Grúzia könyvtárügyének története és ehhez hasonló témákról.

A  Lett Szocialista Szovjet Köztársaság Tudományos Akadémiájának Könyv

tárában erős kollektíva dolgozik, magasfoku szakképesítéssel. Jelentős munkát vé

geznek a könyvtártudományi kutatás területén. Három dolgozó készíti disszertáció

ját.

A  Litván Szocialista Szovjet Köztársaság Tudományos Akadémiájának Könyv

tára széleskörű tudományos tevékenységet fejt ki. Rendszeresen publikál monog-
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rafiákat, cikkgyűjteményeket. A  publikált anyagok tematikája a könyvtörténettel, a 

könyvnyomtatással, a kéziratállományok feltárásával függenek össze.

A z  Észt Szocialista Szovjet Köztársaság Tudományos Akadémiájának Könyv

tára a hétéves tervidőszakban nem publikált sem monografikus kiadványt, sem pe

dig cikkgyűjteményt. 1966-1970-re három monográfia és egy  cikkgyűjtemény kiadá

sát tervezik. Komoly figyelmet fordítanak a tudományos káderek képzésére, Mun

katársai disszertációk megvédésére készülnek, A  megvédésre készülő öt műből 

kettőnek könyvtártudományi a témája, kettőnek bibliográfiai, egy pedig irodalom- 

történeti témájú.

A z  Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság Tudományos Akadémiájának 

Könyvtárában nagy, magasan képzett kollektiva tevékenykedik, két munkatár

suknak tudományos fokozata van. Nem rossz a publikációs munka területén el

ért eredmény sem.

A  beszámoló ezután részletezi a központi akadémiai könyvtárak és az 
egyes  Szocialista Szovjet Köztársaságok akadémiai könyvtárainak kiadványter
veit az 1966-1970-es évekre.

A  felsorolt számadatok, tények alapján a továbbiakban a cikkíró levonja 
a tanulságokat és felvázolja a teendőket.

A  megtett utat, az elvégzett munkát azonban csak jó kezdetnek kell te

kinteni azoknak a feladatoknak megoldására, amelyeket a tudományos könyvtá

raknak a könyvtártudomány fejlesztési terve alapján meg kell oldaniok. A z  aka- 

démiá könyvtárakban folyó tudományos munka színvonala még nem felel meg 

a támasztott követelményeknek.

A  publikát tanulmányok túlnyomó többségükben a tudományos munkának 

csak első fázisát - a leírást - tartalmazzák. A z  ismertető jellegű tanulmányok

ban gyakori, hogy nincsenek áapos elemzések, komoly elméleti következtetések, 

ajánlások, javaslatok. Nagyon sok fontos elméleti és gyakorlati probléma feltá

rásává  még nem foglákoztak, nem dolgozták ki azokat. A z  akadémiai könyvtá

rak nem eléggé ismertetik tevékenységüknek sajátos oldáait, amelyek nagyon 

sok esetben eltérnek a könyvtártudomány á táános szabáyaitól.

A  könyvtártudomány elméleti problémáinak kidolgozásában és a könyvtán- 

épités gyakorlatának ismertetése területén az akadémiai könyvtári hálózatban 

még nagyon sok a probléma. Nincs eléggé kidolgozva az egyes akadémiák 

könyvtárügyének története, a könyvtártudomány legtöbb terül étéről nincs nagyobb 

lélegzetű, ismertető tanulmány: pl. a könyvtári hálózat m egszervezésének kérdé

seiről, az állomány gyarapítás kérdéseiről, a katáógusok rendszeiáről, az olvasó- 

szolgálat legkülönbözőbb kérdéseiről és még sok más kérdésről.

A  tudományos akadémiai könyvtárak sajátos problémáinak kidolgozása a 

szovjet könyvtártudomány fejlődésében egyik fontos feladat kell hogy legyen.
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"Tudományos tevékenységünkben mond!látni egyáltalán nem alkalmazunk 

olyan formákat, mint a nyilt elvtársi viták és elméleti konferenciák, amelyek hoz

zájárulhatnak a problémák megoldásához.

A z  akadémiai könyvtárakban nagyon lassan növekszik a tudományos ká

derek létszáma, nem fordítanak megfelelő gondot a dolgozók tudományos képzett

ségének emelésére, nem teremtik meg a megfelelő előfeltételeket szakképzettsé

gük emelésére,.

MELYEK AZOK A  HIBÁK, AMELYEK A Z  AKADÉM IAI KÖNYVTÁRAK 

MUNKÁJÁT A  KÖNYVTÁRTUDOMÁNY FEJLESZTÉSE TERÜLETÉN 

GÁTOLJÁK

A lapvető hiba az, hogy nagyon gyenge a munka s ze ive ze te , nem fordíta

nak e munkára megfelelő figyelmet és a káderek nem részesü lnek megfelelő kép

zésben, hogy a komoly- tudományos munkával meg tudjanak birkózni, a meglevő 

tudományos kádereket pedig nem megfelelő módon használják fel.

Tudományos fokozattal rendelkező dolgozók közül nagyobb könyvtárakban 

kik foglalkoznak a könyvtártudomány- kérdéseinek kidolgozásával? Csak néhány 

személy.

M ivel magyarázható ez? Miért van az, hogy a tudományos fokozattal és 

címmel rendelkező majdnem valamennyi dolgozó -  ilyen a z  akadémiai könyvtá

rakban je len leg 240 fő van -  tevékenységét kizárólag csak a bibliográfiai munká

ra összpontositja? Ezt .csak azza l lehet magyarázni, hogy nem fordítanak meg

fele lő  gondot a könyvtárügy m egszervezése tudományos alapjainak kidolgozására, 

A  tudományos káderek képzésében és a tudományos munka m egszervezé

sében nagy7 akadályt jelent, hogy- a nagyobb tudományos akadémiai könyvtárak 

mellett nem létesítettek aspiranturákat.

Feltétlenül meg kell oldani a tudományos munka m egszervezésének  rend

szeré t a könyvtártudomány területén. K i kell dolgozni és megteremteni azokat a 

szü kséges  szervezeti intézkedéseket, amelyek hozzájárulhatnak e munka hatá

rainak tágításához és színvonalának emeléséhez.

Különös figyelmet igényel a z  akadémiai könyvtárak tudományos munkájá

nak speciális problematikája a könyvtártudomány területén, A  tudományos mun

kában komoly jelentősége van a kutatott témák célszerű megválósitásánok.
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ELSŐSORBAN MILYEN ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI JELLEGŰ 
PROBLÉMÁKAT LEHET A Z  AKADÉMIAI KÖNYVTÁRAK

KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZAKEMBEREINEK MUNKATERVÉBE EELVENNI?

Részletesebb felsorolás nélkül csak példaként szeretnénk ezek  közül egy  

párat megnevezni:

* A z  akadémiai könyvtárak szerepe és helye a z  ország könyvtári rendszeré-

*  ben. A z  akadémiai könyvtárak általános és egyed i feladatai, ezek  sajátos

ságai, kapcsolatuk a többi könyvtárakkal, "a tudományos könyvtár" k ife jezés  tar

talma a z  akadémiai könyvtárak viszonylatában,

a A z  akadémiai könyvtárak helye a tömegek eszm ei- politikai neve lése  és a

“  dolgozók kulturális színvonalának emelése terén, A  szovjet könyvtárak az 

ideológiai front intézményei, a kulturális intézmé. yek  élvonalában állanak. Miben 

rejlik az akadémiai könyvtárak aktiv szerepe az ideológiai munka területén, mi

lyen konkrét formában nyilvánul meg ez  a feladat a z  akadémiai könyvtárak mun

kájában és  e g é s z  tevékenységében? Vannak olyan nézetek, hogy a tudományos 

o lvasó nem tartozik a könyvtár részérő l megnyilvánuló eszmei-politikai hatás 

szférá jába De vannak más nézetek is.

Amint ezt Ju, V, Grigor*ev professzor "A  szovjet könyvtártudomány mód

szertani problémái" cimü előadásában megállapította ( az előadás a M oszkvai 

Könyvtártudományi Egyetemen megrendezett tudományos konferencián hangzott 

el 1965-ben): " A  szovjet könyvtártudományi szakemberek tudományos kutató 

munkája a szovjet könyvtárak m egszervezésével és tevékenységével kapcso

latosan két irányban folyik:

a) a könyvtár mint ideológiai intézmény, amely részt v e s z  a dolgozók 

kommunista nevelésének folyamatában, mint bázis a z  önképzés segítésére;

b) a könyvtár a tudomány és  technika segítésére, az ipar és m ezőgaz

dasági termelés kádereinek előkészítésének segítésére szolgáló intézmény."

Ju. V. G rigor*ev rámutat arra is, hogy különösképpen az első irányzatnak 

adva elsőd leges figyelmet, e z  egyáltalán nem kell, hogy azt jelentse, hogy nem 

értékeljük e léggé  a tudományos és  szakkönyvtárak tevékenységét, amelyek az 

országban nem kevésbé fontos funkciókat látnak el.

Ha gondosabban szemléljük az előadás téziseit^ megállapithatjuk, hogy Ju.

V. Grigor*ev nem sorolja a tudományos és szakkönyvtárakat a z  ideológiai intéz

ményekhez, amelyek közreműködnek a dolgozók kommunista nevelésében. A  "Szo- 

vetszkaja Bibliogrofija" cimü folyóirat 1966. évi 2. számában G. P. Ponotov "Uj
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mérföldkő" című cikkében a kérdést másképpen veti fel: " A  szakkönyvtárak funk

ciója abban rejlik, h ogy .... nem kisebb mértékben kell ideológiai intézménynek 

ienniök, mint termelés-technikai intézménynek".

M indezideig még cikk formájában publikált anyag sem jelent meg, ami eb

ben a vonatkozásban tárgyalta volna a z  akadémiai könyvtárak helyzetét, pedig 

e z  nagyon fontos probléma e könyvtárak elméleti és  - módszertani tevékenységé

nek k idolgozása szempontjából.

& A z  akadémiai könyvtárak kapcsolata a termeléssel. Ezt az egyéb  tipusu 

^ könyvtárak számára v ilágos  problémát a z  akadémiai könyvtárak viszony

latában még konkretizálni keli.

Ha ezt a feladatot úgy tekintjük, hogy részvéte l a tudományos-kutató in

tézetek terveinek végrehajtásában, akkor meg kell állapitani, hogy az ilyen kap

csolat a z  akadémiai könyvtárak munkája és az intézetek között fennáll. De ha 

ezt a tevékenységet még tágabban kivánjuk értelmezni, a za z  mint kapcsolatot a z 

ipari é s  egyéb vállalatokkal, akkor meg kell állapitani, hogy ilyen kapcsolat a 

legtöbb akadémiai könyvtárban nincs. Vannak azonban könyvtárak, mint például 

a Szovjetunió 'Tudományos Akadémiájának "Könyvtára, a Grruz Szocia lista S zov

jet K öztá rsaság  'Tudományos Akadémiájának Könyvtára, a K azah  Szocialista 

S zov jet K öztársaság  Tudományos Akadémiájának Könyvtára, amelyek ilyen 

munkát az eg_ es  vállalatoknál végeznek . Helye sen cse lekszenek -e  ezek  a 

könyvtárak, vagy  e z  a z  jelenti, hogy fölöslege: >en pazarolják erejüket a számuk

ra nem sajátos feladatok ellátására, amellett beleavatkoznak más tipusu könyv

tárak tevékenységének szférájába? A  kérdésrő lehetnek különböző vélemények, 

ezért ezt a kérdést tudományos m egalapozottságai kell megvizsgálni.

A A  könyvtárak munkájának koordinálásáról és special tzálásáról. A  koordi- 

nálás sajátosságai a z  akadémiai könyvtár ikban. A  koordinációban részt 

/evő könyvtárak munkájának formái és  a könyvtárak tipusai.

A  koordináció formáját, az igényeket és  lehetőségeket tekintve nincs pon

tosan kialakult vélemény* bár erről sokat beszélnek és imák. Erről a kérdésről 

publikált cikkekben és véleményekben vitatható javaslatol<kal találkozunk, ami az 

o lvasószo lgá la t és a közművelődési és szakkönyvtárak állománygyarapításának 

koordinálását és  közös terveinek kidolgozását illeti, ami az akadémiai könyvtá

rak e lhelyezésének  arányosságát illeti. A z  akadémiai könyvtárak dolgozóinak 

ezt a kérdést a saját könyvtári rendszerük szempontjait figyelem be véve  kell 

kidolgozni.
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jj Építkezés és  berendezés, A  sajtóban semmiképpen sem foglalkoznak és

nem világítják meg a könyvtári épületek építésének és  a könyvtárak belső 

berendezésének a kérdéseit, annak ellenére, hogy az utóbbi években a legtöbb 

akadémiai könyvtárban építkezések folynak.

f  A z  időszerű könyvtári problémák között, amelyeknek területén kutatásokat 

^  és  megoldásokat kell találni, meg kell említeni például olyan kérdéseket 

mint -  a könyvtártudomány terminológiájának a kérdését;

-  a tudományos könyvtárak állománygyarapításának kérdését;

-  ( egy  v a gy  egységes ) tartalékállományok létesítésének kérdését;

-  a folytatásokban megjelenő kiadványok feldolgozásának kérdését ( a ha

tárterületek megállapítása, a tükröződés a katalógusok rendszerében, a z  állo

mányok egységes ítésének  problémája) ;

-  a z  állományok ujraosztályozását az: uj szovjet osztá lyozási táblázat sze 

rint. A  módszer kidolgozásának kérdését;

-  a szakkönyvtárak munkája hatékonyságának kérdését a z  o lvasók tudo

mányos érdeklődési körének kielégítése területén;

-  a z  o lvasóva l való foglalkozás kérdéseit a tudományos könyvtárakban;

-  az o lvasó i igénykutatás kérdéseit a tudományos könyvtárakban;

-  a könyvtári munka b izonyos területeinek centralizálását ( pl. a könyvtárak 

tudományos-módszertani irányítása az állománygyarapítás, a z  osztá lyozás, a köz

ponti katalogizálás területén)

- könyvtárakban alkalmazott munkaformák és  munkamódszerek hatásfoka 

értékelésének elvei;

- a z  e g y ség es  nyilvántartás és a normázás és  tervezés  e lve i a tudomá

nyos könyvtárakban, a munka tudományos m egszervezésének  kérdése a könyv

tárakban,

- a könyvtári munkafolyamatok gépesítése és  automatizálása;

-  a könyv története.

A  könyvtörténettel kapcsolatos tematika az akadémiai könyvtárak tudomá

nyos munkájában jelentős helyet foglal el és  ezentúl még jelentősebbet kell, hogy 

elfoglaljon. A z  akadémiai könyvtárak többsége a z  o rszág  legrégibb könyvtárai 

és  egyedülálló külongyüjteményekkel rendelkeznek. A  könyvtörténet -  szám os 

aspektusa miatt -  a könyvtártudomány és  bibliológia között a z  a láncszem, amely 

szorosan össze fű zi a z  ismereteknek ezt a két területét.

Hosszabb szünet után jelenleg a bibliológiának mint tudományos területre 

fejlődésében élénkülés mutatkozik, amiről különösképpen a 1,Kniga" cimü foly - 

irat kiadása tanúskodik. Ebben az élénk tevékenységben jelentős rész t vállal

nak az akadémiai könyvtári dolgozói.
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A Z  AKADÉMIAI KÖNYVTÁRAK TUDOMÁNYOS MUNKÁJÁNAK 
MEGJAVÍTÁSA A  KÖVETKEZŐKBEN FOGLALHATÓ ÖSSZE:

A  tudományos munka szervezeti alapjainak területén a legismertebb két 

lehetőség a következő:

1. A. kutató munka centralizálása egy  tudományos-módszertani osztály ke

retein belülj központosítva a z  osztályon a könyvtártudomány különböző szakte

rületeinek a legismertebb szakembereit;

2. Decentralizáció a tudományos munka m egszervezésében : egységes  tu

dományos-módszertani osztá ly hiányában a tudományos munkákat a funkcionális 

osztályok dolgozói látják el napi gyakorlati operatív munkájuk mellett.

A z  akadémiai könyvtárak többségében a második utat választották, amely 

sokkal jobban biztosítja kapcsolatot az elmélet és a gyakorlat között. Perspek

tivikusan azonban nem kell kizárni esetleg mindkettőnek egyesítését, mivel alap

vető, koncentrált kutatásokat rövid időn belül csak tudományos-módszertani könyv

tártudományi osztály m egszervezésével lehet végezn i.

A  tudományos munka m egszervezésében  első helyet kell elfoglalni a ter

vezésnek . A  tervezetek elkészítésekor azonban mindig uj, a leghatékonyabb 

utakat kell keresni. E lőször is a tervezéskor mindig a legaktuálisabb, a legha

laszthatatlanabb problémákat kell kiválogatni és ezekre helyezn i a legnagyobb 

hangsúlyt és erőfeszítést. Másodszor, a tervezéskor szélen  körben fel kell hasz

nálni a szerző i kollektívák együttműködésének tapasztalatait, amelyeket nagyobb 

müvek ] étrehozásakor szereztek.

Nagyon hasznos lenne a zonális kooperáció a könyvtártudomány általános 

problémáinak kidolgozása területén. Például a Baltikum akadémiai könyvtáréi 

olyan problémakört állíthatnának össze  a maguk számára, ajnelyet közösen dol

goznának ki, minden egyes  problémát más-más könyvtár eg y  központi könyvtár 

irányításával oldana meg és a zóna többi könyvtárai erejükhöz mérten vennének 

részt a munkában.

Hasznos lenne a tudományos munka koordinálása a tárcaközi tervek el

készítésében  is. Például a könyvtártudományi tanszékeknek és  a Lenin Könyv

tárnak a könyvtártudomány általános problémáinak kidolgozásába feltétlenül be 

kell vonni az akadémiai könyvtárakban dolgozó könyvtártudományi szakembere

ket is. Jelenleg az általános könyvtártudományi müvekben rendszerint elhallgat

ják, illetve nem közlik a tudományos könyvtár tevékenységének kérdéseit. Felte

hető, hogy ez  azért fordulhat elő, mert a tudományos könyvtárak sajátosságai 

nincsenek megfelelően kidolgozva és a szaksajtóban sem foglalkoznak megfele

lő módon a kérdéssel. Ezekkel a kérdésekkel az akadémiai könyvtár ok dolgo

zóinak kellene foglalkozni.
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A z  eredmények egyik fontos feltétele a. dolgozók szakképzettsége emelését 

szo lgá ló  továbbképzés rendszerének helyes m egszervezése ,

A  nagyobb központi akadémiai könyvtárak mellett aspiranturát kell létesí

teni, A  fennálló nehézségek  miatt jogilag ezeket úgy lehetne megszervezni^ mint 

fiók-aspiranturákat a könyvtártudományi tanszékek mellett. E z  k edvezö leg  hatna 

a könyvtáros káderek képzésére ; és  a kérdés pozitív megoldása esetén a diszr- 

szertációk  publikálásával uj áramlat indulhatna meg a könyvtártudományi iroda

lom területén,

A  nagy központi tudományos könyvtárak létszámában két státust kell biz

tosítani, illetve két igazgatóhelyettest kell kinevezni: egyik, aki bibliográfiai kér

désekkel, és  a másik a könyvtártudományi munkák kérdésével foglalkozna,

.Az adott helyzetben szükség van a tudomány jó szervező ire ; kutatással 

fogla lkozó káderek vannak a  szakmailag képzett könyvtári dolgozók között, de 

nagyon nehéz embereket találni a tudományos munka megfelelő m egszervezésé

re, akik alkalmasak nemcsak arra, hogy jó veze tők  legyenek, hanem a kezdő 

kutatókat m egfelelő módon tanítani és  segíteni tudják,

A  munka m egszervezése  során egyik fontos feltétel, hogy a funkcionális 

osztá lyok veze tő  dolgozói számára megfelelő időt biztosítsanak a tudományos 

munkára. A  könyvtárügy területén nagy gyakorlattal rendelkező dolgozókat, akik 

alkalmasak arra, hogy az anyagot tudományosan ismertessék, b izonyos mérték

ben fel kell menteni a z osztályon végzett operatív feladatok alól, és  bevonni 

Őket a könyvtártudomány aktuális problémáinak kidolgozásába.

A  könyvtár tudományos munkája m egszervezésének  megjavítására fe lso

rolt feltételekhez szükséges, hogy alaposan átalakítsák a mái’ megrögződött 

munkamódszereket, abból a óéiból, hogy biztosítsák a tervszerűséget a könyv

tártudomány elméleti és  gyakorlati problémái megoldására,

A Z  AKAD ÉM IAI KÖNYVTÁRAK KONYVTÁRTUDOMÁNYJ MUNKÁJA 
SZÍNVONALÁNAK e m e l é s e  é r d e k é b e n  e l v é g z e n d ő  f e l a d a t o k  

ÖSSZEGEZÉSE

1. A z  akadémiai könyvtáraknak a tudományos munka területén elsőrendű 

feladatuknak kell tekinteni valamennyi akadémia könyvtári hálózatának történeti 

fe jlődéséről szó ló  monográfiák összeálLitását és  publikálását; a tudományos 

könyvtárak sajátosságából kiindulva ki kell dolgozni a könyvtártudomány alap

vető problémáit; kibővíteni a tudományos kutatások problematikáját, különösen a 

könyvtörténet területén.
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2. K idolgozni a tudományos munka m egszervezésének és- tervezésének el

veit valamennyi központi könyvtár konkrét feltételei alapján; felülvizsgálni az 1966- 

1970. év i munkaterveket.

3. A. tudc lányos munka szervezeti formájává tenni az alkotó vitákat és tu

dományos konferenciákat^ a könyvtártudomány elméleti problémái megvitatását,

4. Elkészíteni a vezető  könyvtártudományi szakemberek kataszterét, hogy 

be lehessen  őket vonni a tudományos munkába és megteremteni a megfelelő alap- 

feltételeket az alkotó munkához; szabályozni, hogy a főkönyvtáros, főszerkesztő 

beosztású tudományos dolgozókat ne vonják be az operaiiv munkákba, fokozni a 

velük szemben támasztott követelményeket, kötelezni őket a részvéte lre  a tudo

mányos problémák kidolgozásában.

5. Valamennyi központi könyvtárban könyvtártudományi szakkönyvtárat szer

vezn i, ahol a könyvtártudományi irodalomról jó nyilvántart ások vannak és meg

felelő olvasóterem.

6. Pelkérni a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának könyvtárát, hogy ad

jon ki nyomtatott katalógust a könyvtártudományi és  bibliográfiai irodalomról.

7. A  tudományos akadémiák prezidiumál felkérni arra, hogy" az akadémiai 

könyvtárakban két státust létesítsenek igazgat óhelyettesek számára: egyik igaz

gatóhelyettes a bibliográfiai kérdésekre és má -3ik igazgatóhelyettes a könyvtártu

dományi munkákra.

8. Közbenjárni, hogy a nagy központi könyvtárak mellett aspiranturát szer

vezzenek ,

9. A  Szovjetunió Tudományos Akadémiája mellett működő Könyvtári Taná

csot felkérni, hogyr fokozott figyelemmel foglalkozzék a könyvtártudomány területén 

folyó tudományos munka, kérdéseivel.

10. A  Szovjetunió Művelődésügyi Minisztériumát felkérni, hogy az Országos 

Könyvtári Tanács tudományos könyvtári széke ója aktivizálja munkáját.
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