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Az eredetileg tervezett időpontnál majdnem egy évvel későt)"b rendelte 
meg a szlovák nemzeti könyvtár - a Matica slovenská — módszertani osztálya 
és a Szlovák Könyvtárügyi Tanács Tátralomnxcon a falusi könyvtárak problé
máival foglalkozó nemzetközi szimpóziumot*

A tanácskozást május 28-án a szlovák Művelődésügyi Minisztérium képvi-
Vselője, Jósef TURCAN nyitotta meg, majd meleghangú üdvözlő beszédet mondott 

J» BAJ1A szlovák művelődésügyi miniszterhelyettes* Hangsúlyozta a könyvtá
ri munka nemzeti határokat áthidaló jellegét; ebben a látható és láthatat
lan együttműködésben a kis és a nagy országok törekvései egyenrangúan órvé- 
nyesülneki

Az UNESCO nevében I. BETTEMBOURG asszony üdvözölte a tanácskozás részt
vevőit, hangsúlyozva a falusi könyvtárügy világméretű fontosságát. A szak
mai kérdéseken túl azonban - mondotta - az ilyen tanácskozások azért is igen 
lényegesek, mert elősegítik a különböző nemzetek fiainak egymáshoz való kö
zeledését is.

Josef TUR&ÁN javasolta, hogy a referátumok, korreferátumok alapján a 
tanácskozás résztvevői határozatokat dolgozzanak ki. A határozatok kidolgo
zására az értekezlet bizottságot választott, ennek tagjaii Peter MARUNIAK, 
a Matica slovenská módszertani osztályának vezetője, Aase BECK, a dán Mű
velődésügyi Minisztérium könyvtári felügyelője, a Scandinavian Library Quar- 
terly szerkesztője, George CHANDLER, liverpooli könyvtárigazgató, az In
ternational library Quarterly szerkesztője, Galina Yaszilevna MATYEJEVA, a 
Külföldi Irodalom Össz-szövetségi Könyvtárának (Moszkva) tudományos titkára.

A tanácskozás fő referátumát SALLAI István a budapesti Könyvtártu
dományi és Módszertani Központ főosztályvezetője tartotta. (A zárójelben ál
ló szám a referátum sorszámát jelzi a tanácskozás dokumentumainak alább kö
zölt bibliográfiájában - a szerk.) A referátum szövegét alább röviditve kö
zöljük.

Ezután Peter MARUKIAK^0 1̂ tartott előadást a szlovákiai falusi könyv
tárügyről* Ennek az előadásnak a rövidített szövegét szintén közöljük.

W.J* MURISON (Wakefield, Nagy-Britannia) beszélt az információs szol
gáltatások nagy jelentőségéről, hangsúlyozva az egységes katalógusok fon
tosságát, Rövid tájékoztatást adott Nagy-Britannia könyvtárügyének történel
mi fejlődéséről és jelenlegi problémáiról is. Nagy érdeklődéssel és elisme
réssel szólott a szocialista országokban kiépülő körzeti könyvtárakról; ezek



a könyvtárak is azt a nem u j, de még ma sem elért célkitűzést szolgálják, 
hogy megszűnjön, vagy legalábbis csökkenjen a különbség a falusi és a váro
si könyvtári ellátás között.

Dalibor VAKbüRA^15 ,̂ a prágai Könyvtártudományi Módszertani Központ 
munkatársa ismertette a csehszlovákiai könyvtártudományi kutatások egysé
ges tervét és az eddig végzett kutatások eredményeit, Kamii GROH, a prágai 
Könyvtártudományi Módszertani Központ igazgatója a falusi könyvtárak nagy 
társadalmi szerepéről beszélt.

A tanácskozás második napján, május 29-én a felszólalók igen érdekes 
információkat közöltek mind a csehszlovák, mind pedig a külföldi falusi 
könyvtárügyről. Aase BECK a dániai vidéki könyvtári hálózatok kialakulásá
ról és a bibliobuszok funkciójáról tartott érdekes beszámolót* M.M. SITUR- 
MEIJER beszámolója plasztikus képet nyújtott a hollandiai falusi könyvtár
ügyről, mely a második világháború után kezdett hálózati rendszerekbe fej
lődni. Különösen érdekes volt az egyházi éa az állami könyvtárak kapcsola
táról és fejlődéséről adott tájékoztatása. Cyril SüíJA^^ , a Matica slo- 
venská. módszertani osztályának munkatársa a szlovákiai falusi könyvtárak hi
ányos technikai felszereléséről beszélt} mint az egyik legnagyobb problémát 
említette meg a főhivatású könyvtárosok hiányát (a falusi könyvtárak 95%- 
ában részfoglalkozású könyvtárosok dolgoznak). Todorova TOPALOYA^^, a szó
fiai Nemzeti Könyvtár módszertani osztályának munkatársa a bulgáriai falusi 
könyvtárak fejlődését és jelenlegi helyzetét ismertette. Különösen élénk be
nyomást tett a hallgatókra az a tájékoztatása, hogy jelenleg a bolgár fa
lusi könyvtárakban 1870 főhivatású könyvtáros dolgozik. Ugyancsak, érdekes 
az a tény is, hogy a bolgár termelőszövetkezetek több pénzt adnak a falusi 
könyvtáraknak, mint maga az állam. Nadezda JEZKOYÁ, az ostravai megyei könyv
tár igazgatója a körzeti könyvtárak helyzetéről adott tájékoztatást} Cseh
szlovákiában ez a könyvtártípus Észak-Morvaországban fejlődött ki legjobban. 
Jarmila POIUCKOVi., a ceskó budejovice-i megyei könyvtár igazgatója az együtt
működés fontosságát hangsúlyozta a különböző tipusu könyvtárak között} kü
lönösen kiemelte a körzeti és a mozgókönyvtárak munkájának kombinálását.
Hanna SPIECEL^^, az oranienburgi (NDK) városi könyvtár igazgatója statisz
tikai és egyéb adatokkal illusztrált beszámolója jó bepillantást nyújtott az 
NDK falusi könyvtárainak problémáiba. Jan WOLOSZ^^, a lengyel Nemzeti Könyv
tár módszertani osztályának dolgozója a lengyelországi falusi könyvtárügy ál
talános ismertetése keretében különösen hangsúlyozta annak szükségességét, 
hogy az egyes falvakban működő különböző könyvtárakat (iskolai, termelőszö
vetkezeti, szakszervezeti, üzemi) össze kell vonni, a falu könyvtári ellá
tásának hatékonyabbá tétele érdekében, üeorge CHANDLER (Liverpool) a nemzet
közi együttműködés szükségességéről beszélt. Javasolta, hogy az értekezlet 
alakítson munkacsoportot, amely tanulmányt készit a falusi könyvtárügy nem
zetközi helyzetéről. "Remélem - mondotta hogy egy ilyen tanulmány segít
séget jelenthet több fejlődő ország számára, ahol igy a falusi könyvtárak 
szervezése során elkerülhetnek több olyan hibát, amit mi az idők során el
követtünk". 6 is úgy véli, hogy a vidéki könyvtárügy területén nem az el
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szórt apró könyvtáraké a jövő, hanem a nagyobb, akcióképes, együttműködő 
szervezeteké. Ferrucio MARASPIN (Olaszország) ismertette az olasz közműve
lődési könyvtárügy jelenlegi intenzivebb fejlődését és jnultbeli elmaradott
ságának okait* Hermann SCHUHMACHER (Stuttgart) a Német Szövetségi Köztársa
ság (u.j regionális könyvtárfejlesztési koncepcióját ismertette, (Lásd ugyan
erről az "Átfogó könyvtári hálózat terve az NSZK-ban" c. közleményt lapunk 
e számában '- a szerk.) Maria GOJDICOVÁ, az eperjesi járási könyvtár igazga
tója érdekes és megszívlelendő összehasonlitást közölt arról, hogy a főhi
vatású könyvtáros által vezetett könyvtárak munkája mennyivel hatékonyabb, 
mint a részfoglalkozású könyvtárossal dolgozóké.

Május 30-án, a tanácskozás 3. napján Andon G. ANDONOVSKI (Skoplje, Ju
goszlávia) a macedóniai közművelődési könyvtári hálózatokról, a bibliobu- 
•sz okról és a fiókkönyvtárakról adott tájékoztatást; hangsúlyozta a nemzet
közi együttműködés és a tapasztalatcsere fontosságát. Atanase ITJPt/2^ ,  a 
bukaresti Nemzeti Könyvtár módszertani osztályának vezetője a falusi könyv
tárügy problémáival kapcsolatos sokrétű és alapos kutatás fontosságát hang
súlyozta, Dominik MANCU, a Szlovák Tudományos Akadémia Központi Könyvtárá
nak dolgozója meleg hangon üdvözölte a tanácskozás résztvevőit a tudományos 
könyvtárak dolgozói nevében. Rudolf MÁLEK, a prágai városi könyvtár igazga
tója, a Csehszlovák Könyvtárosok és Tájékoztatási Dolgozók Szövetsége nevé
ben mondott tartalmas üdvözlő beszédet; hangsúlyozta, hogy Csehszlovákia fö
deratív rendezése nem lehet akadálya a cseh és szlovák könyvtárosok további 
Szoros együttműködésének; jelentős eseménynek tartja a tanácskozást azért 
is, mert a különböző országokból érkezett könyvtárosoknak alkalmat nyújt ar
ra, hogy problémáikat, gondolataikat közvetlenül is megismerjék és közöljék 
egymással® Josef SYKCSRA' \a besztercebányai megyei könyvtár módszertani 
munkatársa pontos helyzetképet adott Közép-Szlovákia könyvtárügyének fejlő
déséről és problémáiról. Az eredményes könyvtári munka szükséges előfeltéte
leiként, kiemelte a koordináció és centralizáció szükségességét, a módszerta
ni munka megjavítását, a könyvtárosok elvi és anyagi támogatását. (J. Sykora 
felszólalásának magyar fordítása F 4007 számon található a Könyvtártudomá
nyi Szakkönyvtárban).

Külön megbeszélést tartottak 30-án a könyvtári folyóiratok szerkesztői 
(12'országból). Együttműködésük érdekében a megbeszélés alapján ezek a ja
vaslatok születtek? Az eddiginél nagyobb mértékben cseréljenek cikkeket egy
mással. A cikkek Íratását az illető ország folyóiratának szerkesztőségétől 
kérjék, és saját szokásaik szerint honorálják. Utánközléshez mindig kérjék 
a szerkesztőség engedélyét, és tüntessék fel a cikk eredeti lelőhelyét; után— 
közlésért nem jár honorárium. Egy világnyelven közöljenek rezümét a legfon
tosabb cikkekről. A szerkesztők kölcsönösen látogassák meg egymás szerkesz
tőségét.

Kirándulások tették teljessé a programot és hangulatossá az együttlé- 
tet, főként az utolsó napokon, de a szorosabban vett munkanapok munkarendjé
be iktatva is. Több falusi könyvtárat tekintettek meg a résztvevők, akiket 
mindenütt baráti vendégszeretettel fogadtak a könyvtár és a helyi tanács ve
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zetői. Jártak a lonmici csucson, a Szlovák Paradicsom festői tájain, lőcse 
és Késmárk történelmi levegőjű utcáin és épületeiben.

A tanácskozások tanulságait összegező határozat igy hangzik:
A falusi lakosság könyvtári ellátásával foglalkozó, 1969. május 28-31. 

között Tátralomnieon Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehszlovákia, Dánia, Fran 
ciaország, Hollandia, Jugoszlávia, Lengyelország, Magyarország, Nagybritan-. 
nia, a Német Demokratikus Köztársaság, a Német Szövetségi Köztársaság, Olasz 
ország, Románia és a Szovjetunió könyvtárosainak részvételével tartott nem
zetközi-szimpózium résztvevői az alábbi határozatokat hozták.

Annak tudatában, hogy milyen fontos a könyvtári munka a tudományos és 
műszaki forradalom korában, a könyvtár az állandó képzés folyamatában, a 
könyvtárak által nyújtott segitség az emberi személyiség harmonikus fejlő
déséért vivott küzdelemben, amely alapfeltétele a mai és a jövő nemzedékek 
boldogabb és teljesebb életének - a részvevők xigy vélik, hogy továbbra is 
állandó figyelmet kell szentelni a falusi könyvtárak problematikájának, még
pedig mindenekelőtt optimális szervezeti struktúrájuk kialakítása és falun 
betöltött társadalmi funkciójuk elemzése révén, valamint annak a vizsgála
ta révén, miért vannak elmaradva a falusi könyvtárak a városiakhoz képest.

Komolyan tartani kell tőle, hogy elaprózott és koordinálatlan voltuk 
miatt a falusi könyvtárak nem tudnak teljes mértékben megfelelni a társadal
mi követelményeknek. Ennek a problémakörnek a vizsgálatára ezért 8 tagú mun
kacsoportot kívánunk alakítani, amelynek állandó titkársága a Matica slo- 
venská keretében működik. A csoport elnökének SA1LAI Istvánt (OSzK, KMK), 
titkárának Ján IRMlERt (Matica slovenská) javasoljuk, tagjainak pedig az 
alábbiakat: A. BECK (Országos Közművelődési Könyvtári Felügyelőség, K/áben- 
havn, V, Gammel Kongevej 60, Dánia), J. GEERTS, (központi titkár, Művelődés
ügyi Minisztérium, Közművelődési Könyvtári Igazgatóság, 158, Avenue de Cor- 
tenbergh, Bruxelles 4, Belgium), J.A. FENELONOV (az OSzSzSzK Művelődésügyi 
Minisztériuma, Könyvtári Igazgatóság, Moszkva, Szovjetunió), W.J. MURISON 
(megyei könyvtárigazgató, West Riding, Balne lane, Wakefield, Nagybritan- 
nia), M.M, SUURMEIJER (Közművelődési Könyvtárak Központi Egyesülése, Bzui- 
denhouseweg 239, s’Gravenhange, Hollandia), Jan W010SZ (Könyv- és Olvasás- 
tudományi Intézet, Nemzeti Könyvtár, Varsó, Lengyelország).

Javasoljuk egyúttal az összes többi állam könyvtártudományi intézeté
nek, hogy ajánlják tagjaikat a munkacsoport munkatársának, mégpedig Írás
ban, a Matica slovenská titkárságánál.

A szimpózium hozzájárul ahhoz, hogy az IFLA közművelődési könyvtári ta
gozata tájékoztatást kapjon ennek a nemzetközi szimpóziumnak a lefolyásáról 
és határozatairól.

A szimpózium egyetért azzal a javaslattal, hogy a Matica slovenská te
gye közzé a konferencia anyagát, mégpedig minden referátumot azon a nyelven, 
amelyen elhangzott, mellékelve a rövid összefoglalást a konferencia egyéb 
tárgyalási nyelvein.

A szimpózium ajánlja, hogy minden könyvtári folyóiratban részletesen 
számoljanak be a szimpózium lefolyásáról és határozatairól.
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