koncepciónak is a belső — szakmai — és a külső — politikai — ellenzéke. Érveik fegyver
tárából nem hiányoznak a radikális baloldal érvei sem: az ideológia-mentesség maga is
ideológia, az információ teljes szabadsága maga a dezinformáció, a gazdagon felszerelt,
könyvek százezreit kínáló olvasószolgálati terekben elvész az ember — elbizonytalanko
dik, elidegenedik az olvasó.
Legyen a könyvtár emberszabású! Vállaljon sajátos feladatain túl közösségszerve
ző feladatokat, vegyen részt aktívan a nyílt közéleti légkör alakításában, legyen kommu
nikációs központ — mediotéka — a kisebb-nagy óbb közösségek találkozásának fóruma,
klub - és kultúrcikk-áruda!
Ez tehát az NSzK nyilvános könyvtárainak fejlesztésében a legújabb áramlat.
A kötet szerkesztője az előszóban szkeptikusan nyilatkozik az új tendencia életké
pességéről, legalábbis az eddig megvalósult „építészeti” megoldások nem keltik benne a
„jövő könyvtára” illúzióját.
SZENTE Ferenc
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A Z Á L L O M Á N Y T Á R O L Ó K Ö N Y V T Á R I ELH E LYE ZÉ SÉ N E K MEGSZERVEZÉSE
M ÓDSZERTANI Ú TM U TATÓ

A könyvtári munka korszerűsítése, a könyvtári állomány igényeknek megfelelő ki
alakítása megköveteli egy tervszerű letéti gyűjteményi rendszer megszervezését. A z aktua
litásukat vesztett dokumentumok, a használók által ritkán igénybevett irodalom olyan
tároló könyvtárakat kíván, amelyek szolgáltatásaikkal — olvasóterem, könyvtárközi köl
csönzés stb. — biztosítják ezen dokumentumok hozzáférhetőségét, viszont nem terhelik a
többi könyvtárat, nem fokozzák az amúgyis komoly raktározási gondokat. A jelenlegi
össz-szövetségi, köztársasági, valamint területközi tároló könyvtárak komoly előkészítő,
kutató munkát végeznek állománygyarapításuk hatékonyabb megszervezésére. A Kultu
rális Minisztérium 1976. december 22-i körlevele megállapította, hogy nem minden köz
társaságban fordítanak kellő gondot a letéti gyűjtemények megszervezésére. A z ügy fon
tosságára való tekintettel elrendeli, hogy az illetékes vezetőség az 1977—1980 évekre
készítsen tervet a letéti gyűjtemények megszervezésére, az illető köztársaságok kulturá
lis minisztériumai vezetésével alakuljanak szakértői bizottságok a munka előkészítésére
és végrehajtásának irányítására. Szükséges, hogy a kérdés szakértői módszertani segítsé
get nyújtsanak mind a letéti gyűjteménybe kerülő irodalom kiválasztása, mind az átirá
nyítás lebonyolítása terén. (A z ismertetett módszertani útmutatót a Lenin könyvtár más
módszertani központokkal együttműködve állította össze.)
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A letéti gyűjteménybe szánt irodalom kiválasztását az adott könyvtár igazgatójá
nak vezetésével az erre a célra kijelölt nagy tapasztalatokkal rendelkező szakértői csoport
végzi. A helyi sajátságok figyelembevételével, hangsúlyozva az önálló döntés fontosságát,
az alábbi dokumentumok tárolókönyvtári állományba vétele ajánlható: — az adott idő
szak problémáival foglalkozó politikai irodalom (agit.prop. brosúrák stb.); — aktualitásu
kat vesztett pedagógiái kiadványok (tankönyvek, tantervek stb.); — az elavult tudományos-ismeretteijesztő irodalom; — speciális műszaki dokumentáció és irodalom; — ideig
lenes jelentőséggel bíró tájékoztató kiadványok (reklámkatalógusok, színházi tájékozta
tók stb.); — a már elavult hivatali dokumentumok (körlevelek, megváltozott helyi rende
letek stb.); — régi folyóiratok és újságok, kivéve a történelmi jelentőségű időszakok do
kumentumait (pl. a polgárháború és a Nagy Honvédő Háború idején megjelent újságo
kat); — a jelentősen megrongálódott kiadványok (kivéve a ritka és nagyjelentőségű doku
mentumokat). Fontos, hogy a kiválasztás folyamán figyelembe vegyék az adott tudo
mányág irodalmának dokumentumtípusonkénti avulási idejét, melyről az útmutató részle
tes tájékoztatást közöl.
A letéti gyűjteménybe szánt dokumentumoknak csak címleírását küldik meg az il
letékes tároló könyvtárnak, amely fígyelembevéve meglévő állományát, gyűjtőkörét, kéri
a dokumentumot, vagy átirányítja a nyilvántartó cédulát más, illetékes tároló-könyvtár
ba. Ennek adminisztrációjáról, űrlapjairól részletesen szól az útmutató.
A tároló könyvtárak feladata, hogy felmentsék az ország könyvtárait a jelentékte
len és ritkán használt irodalom őrzésétől, egyben biztosítsák ezek megőrzését, hozzáfér
hetőségét, tekintet nélkül arra, milyen szintűek, mennyire aktuálisak.
Alapvető feladatain túl a tároló könyvtárnak illetőségi körén belül módszertani és
szervezési funkciót is el kell látnia. Törekednie kell arra, hogy állománya „teljes” legyen,
úgy szervezze meg mind a kiválasztást, mind a dokumentumok állományba építését, hogy
ne maradjanak fehér foltok, ne vesszen el egy dokumentum sem. Fontos, hogy a letéti ál
lomány aktív és passzív részét egyaránt a tároló könyvtár egységes állományaként kezel
jék. A tároló könyvtárak sajátos karakteréből következik, hogy állományának egy részét
sem tekintheti „ballasztnak” vagy „passzív állománynak” . Szerepük az egész ország
könyvtárügyét tekintve csak kiegészítő, de elengedhetetlenül fontos.
A módszertani útmutató melléklete közli valamennyi letéti (tároló) könyvtár nevét,
a kiválasztáshoz szükséges bibliográfiai segédeszközöket, valamint egy továbbképző tan
folyam programját, mely a letéti gyűjtemény szervezéséhez szükséges.
B1EGELBAUER Pál
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