
A. L E N G Y E L  K Ö N Y V T Á R O S O K  VI, K O N G R E S S Z U S Á N A K

J A V A S L A T A I

A R S Ó j 1968. IL 12-14.

lm A  Kongresszus a.zt a m eggyőződését fe je z i kif hogy az igények tel

je s  kielégítése, amely célból a lengyelország i könyvtári hálózat létrejött, vala

mennyi tipusu könyvtár koordinált együttműködésének feltételéhez van kötve, és  

e  követelmény megvalósításának biztosítékát látja a z o rszágos  szintű koordiná

c iós  és  módszertani központ, valamint a z  Állam i Könyvtári Tanács létrehozásán 

ború

2. Törekedni kell valamennyi tipusu könyvtár tevékenységének és  a z  ál

lam tudománypolitikájának a koordinálására, a Tudományos és  Műszaki Bizott

sággal va ló együttműködés alapján.

3. A  könyvtárak közötti együttműködés teljes megvalósításának a perspek

tivikus terv alapján kell fejlődnie, amelyet a gyűjtemények csoportosítása, hozzá

férhetősége ( különös tekintettel a könyvtárközi kö lcsönzésre ) és  tudományos in

formációja terén végzett részle tes  kutatások eredményei alapján dolgoztak ki*

4. A  gyűjtemények csoportosítása területén a K on gresszu s  a következő 

kutatási témákat terjeszti elő:

a) a könyvgyűjtemények és népszerűsítési politikájuk elem zése;

b) a külföldi irodalom iránt megnyilvánuló o lvasó i igények feltárása 

abban a körzetben, ahol a könyvtárak működnek;

c ) teljes tájékozódás a külföldi kiadványok, fő leg a folyóiratok el

osztásának rendszerében;

d) a külföldi irodalom vásárlására előirányzott pénzügyi beruházá

sok és  elosztásuk elem zése;

. 5, Központosítani kell a külföldi folyóiratok e lő fizetésére  és a könyviek 

vásárlására  előirányzott devizatartalékot, lehetővé téve igy  a z egyes  könyvtárak, 

gyűjtemények csoportosításának racionális politikáját.

eredeti szöveg a Könyvtártudományi SzaLkkönyvtárban 4-5177/1 számon 
található.
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6. A  "Ruch" által terjesztett, az országba behozott folyóiratok alapján sokol

dalú elemzést kell készíteni ezeknek a folyóiratoknak az egyes  könyvtártípusok 

közötti elosztásáról,

7. Interveniálni kell a nyomdáknál a hibás példányok számának nyugtala

nító növekedése ügyében, különösen a nyomdák által megküldött kötelespéldányok

ra vonatkozóan,

8. A  Kongresszus felhívja a lengyel könyvtárosokat, hogy legyőzve a gyűj

teményeknek kizárólagosan általuk történő adminisztraüv birtoklása elvét, kezde

ményezzék a fölöspéldányok Összegyűjtését, hozzájárulva igy a gyűjtemények 

nagyobb értékéhez, a róluk adott teljesebb információhoz és  az olvasók általi 

használatuk könnyebb formáihoz,

A  gyűjtemények hozzáférhetőségével kapcsolatban a Kongresszus a kö

vetkezőket javasolja:
V

9, M ivel az utóbbi években jelentősen megnőtt a könyvtári gyűjtemények 

használata, a gyűjtemények hozzáférhetősége megszervezésének uj elveit kell 

országos viszonylatban megteremteni. Különösen vonatkozik ez  a leve lező  hallgar- 
tók könyvtárközi kölcsönzésére. Ezen a területen alapvető követelmény:

a) a Lengyelországban minden könyvár számára kötelező könyvtár- 

közi kölcsönzés szabályzatának kidolgozása, különös tekintettel 

a könyv olvasóhoz vezető utjának a megrövidítésére,

b) a tudományos információ uj alapelveinek alkalmazása,

c) a modem technikai eszközök felhasználása, mint telefon, telex, 

reprográfia,

10, A  tudományos könyvtárak tartalékainak a könyvtárközi kölcsönzésben 

való hatékonyabb kihasználása érdekében szükséges a könyvtárak regionalizáció- 

ja, amely lehetővé teszi, hogy a kért dokumentum (könyv, folyóirat stb.) gyorsabban 

jusson el az olvasóhoz^ Alapvető feltétel kell, hogy legyen ezen a területen a re

gionális katalógusok és tájékoztatók kidolgozása.

11, A  ritka és  értékes példányok (r é g i nyomtatványok, kéziratok stb,) kel

lő védelme érdekében ezeket csak kivételes esetekben kell a könyvtárközi köl

csönzés számára hozzáférhetővé tenni, különösen ügyelve akkor is a küldemény 

gondos csomagolására.
12. A  Kongresszus meggyőződését fe jezi ki, hogy a hozzáférhetőség kö

rültekintő szabályozásával a könyvtárközi kölcsönzésben különösen egységesek 

lesznek a könyvtári nyomtatványok ( kötelezvények, megrendelések stb,).

13, A  könyv, folyóirat és más dokumentum terjesztésének elősegítésére 

együtt kell működni azokkal a társadalmi és politikai szervezetekkel, valamint
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ipari üzemekkel9 melyeknek tagjai v a g y  dolgozói igénybe v e s z ik  a könyvtár szol

gáltatásait.

14. A. Kongresszus igényt támasztí

a ) a folyóiratok korszerűsített központi katalógusának a legsürgősebb 

kiadására, a Nemzeti Könyvtár kartotékjai alapjára

b) a regionális folyóiratok retrospektív bibliográfiája feldolgozásának 

m egkezdésére azokban a vajdaságokban, ahol eddig még nem 

kezdték el ezt a munkát*

15* A  Kongresszus úgy véli, hogy siettetni kell a  különgyüjtemények meg

határozott és  egységesített könyvtári elvek szerint történő feldolgozását* E z egy

aránt vonatkozik a hagyományos könyvtári gyűjteményekre (grafika, muzikáliák, 

térképek ), amelyeknek a fe ldolgozás után magukba kell foglalni a központi kata

lógust is* valamint vonatkozik az újabb tipusu könyvtári gyűjteményekre is, ame

lyek  számára eddig nem volt egységes  fe ldolgozási instrukció.

A  tudományos információ terén a Kongresszus úgy véli, hogy:

16. A z  információs együttműködés fel kell, hogy ö lelje a társadalmi élet 

minden területét, az információs központok által meghatározott kategóriákra tá

maszkodva, a hatásköri ho/atartozástól függetlenül teljesítve funkcióit*

17. A  hatékony együttműködés alapját kell képezzék  a z  információs kéré

sekre vonatkozó kutatások eredményei.

18. Minden tipusu iskola oktatási programja köteles érinteni a könyvtári

információs létesítmények használatának ismeretét.

19. Törekedni kell, hogy az információs rendszer a különleges kérések

kel kapcsolatban a működő szakkönyvtárakra és szakgyűjteményekre tudjon tá

maszkodni.

20. Szükséges, hogy a Központi Tudományos és Technikai Információs 

Intézet ( CIINTE) a Lengyel Könyvtárosok Egyesületével közösen  összeh ívja a 

szakkönyvtárak és információs központok munkatársainak időszakos értekezletét, 

a mindkét félt érdeklő kérdések megvitatására.

21. Tanulmányozni kell a Központi Tudományos és Technikai Információs 

Központ, az O rszágos Tudományos Dokumentációs Intézet, a Lengyel Tudományos 

Akadém ia és  a Nemzeti Könyvtár együttesében a computerek lengyelországi al

kalmazásának lehetőségeit a dokumentációs és bibliográfiai munkában, valamint

a bibliográfia és dokumentáció gépesitésével foglalkozó központ megteremtésének 

lehetőségét,

22. A z  információ technikai tökéletesítése érdekében meg kell vizsgálni, 

hogy a könyvtárak milyen mértékben Vannak m ásolóberendezésekkel ellátva. E z-
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zel a  kérdéssel elsősorban a Központi Tudományos és Technikai Információs 

Intézet köteles foglalkozni; az Országos Tudományos Dokumentációs Intézettel 

é s  a Lengyel Tudományos -Akadémiával közösen*

A  Lengyel Könyvtárosok Egyesülete 1965o nov0 3-4-i, a könyvtári infor

mációs szolgálatnak szentelt Tudományos Ü lésszaka meg nem valósított alap

vető határozataival kapcsolatban a Lengyel Könyvtárosok Egyesülete VL Kong

resszusa követeli:

2 30 a) Reszortközi Bizottság vagy  Tudományos Információs Tanács létre

hozását, amely képes behatolni a valamennyi tipusu könyvtár ál

tal képviselt információk gyakorlati és  elméleti tapasztalataiba;

b) valamennyi tipusu könyvtár, mint a tudományos, műszaki és gaz

dasági jellegű információ központja, köteles legyen egy  országos 

információs hálózatot létrehozni^ és ezeknek az intézményeknek a 

dolgozóit egy  országos információs hálózat dolgozóiként kell el

ismerni,

24, M ivel a könyvtárak tevékenysége és fejlődése megköveteli megfelelő”' 

könyvtári fe lszere lésse l és berendezéssel való kellő ellátásukat, törekedni kell 

a megfelelő termelési bázis megtalálására az iparban és a szövetkezeti terme- 

iésben0 A  könyvtári bázis biztosítékának látszik a lengyel könyvtárakban egy kü

lönleges fe jlesztési alap létrehozása, amelyet a műszaki fe jlesztési alaptól különí

tenek el,

25, A  Kongresszus átnyújtja a fenti javaslatokat, kötelezve a Lengyel Könyv

tárosok Egyesülete Vezetőségét a kezdeményezés vállalására -  a könyvtártudomány 

és a tudományos információ területén kutatásokat végző  tudományos központok 

alapvető munkaterveinek koordinálása és irányítása terén,

— O —

A  K ongresszus tematikájával szorosan Összefüggő javaslatokon kívül fel

merültek a tanácskozás folytamén olyanok is, amelyek nem kaptak helyet az alap

vető témán belül, de nem kevésbé létfontosságúak az egyes hálózatok és könyv

tári részlegek  számára.

Igények merültek fel többek között:

a) a könyvtár építés területén,

b) a könyvtárosok bérezése területén,

c) a különböző tipusu könyvtárak személyi összetételére,

d) a z  áüományonkivülij szerződéses munkabérek rendezésére^

e) a könyvtáros és az olvasó felelősségének a meghatározására - 

szabadpolcos gyüjteményekn^*,
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f) az elavult, hibás és e lveszett kiadványok leírásának elvi megha

tározására,

g ) a könyvtárosok létkérdéseinek szélesebb körű figyelembe vételére, 

különösen a tanárihoz hasonló előléptetés bevezetésére, szolgálati 

lakás kiutalására a járási és község i könyvtárak dolgozói számára

Javasolták még a következőket isi

a) könyvtártudományi tanszék létesítését Krakkóban,

b) Központi Műszaki Könyvtár létrdiozását,

c ) a munkaórák szabályozását a katonai könyvtárakban, 

könyvtáros-nyugdíjas ház építésének a kezdem ényezését, a Lengyel

Könyvtárosok Egyesülete 50 éves  fennállásának megünneplésére.

Fel szól altak még a könyvtárakban dolgozó diplomás custosokkal kapcsolatos 

jogi szabályok sürgős kiegészítéséért, mert az uj nyugdíjtörvényben nem említik 

őket. -  valamint a szakkönyvtárak szervezetére  és szem élyzetére vonatkozó ré s 2>- 

letes irányelvek kiadásáért is.

A  tanácskozás folyamán még elhangzottak kiegészítő javaslatok az Egyesü

let és a Lengyel Pedagógusok S zakszervezete Könyvtáros Szekciója ' közötti 

együttműködés szorosabbá tételének szükségességéről és a katalóguscédulák 

központi nyomásának minőségi megjavításáról.
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