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„ÉS A HONVÉDSÉGI KÖNYVTARAK?. .

FÜLEKI MIHÁLY

A Magyar Néphadsereg könyvtárairól még nem esett szó a Könyvtári Figyelőben. 
Pedig a lap olvasói között is bizonyára többen vannak, akiknek nincs pontos képe erről 
az ügyről. Megfigyelhető, hogy a honvédségi könyvtárak hallatán többnyire kétféle 
módon reagálnak az emberek. Egyik részük — talán a Horthy-hadseregről szerzett élmé
nyeik, hallomásaik alapján -  olyasféle állapotokat tételez fel (s ebben segíti őket Heltai 
Jenő népszerű kabarétréfája, a Katonakönyvtár is), melyben a könyv — ha egyáltalán van 
a laktanyákban, -  csak leltári tárgy, s csak arra való, hogy legyen mit leporolni, a polcra 
„elvágólag” felrakni, hisz a felettesek korlátolt rendelkezései tiltják, hogy a „legénység” 
a könyvet a polcról levegye. A másik reagálás-típus pedig a , jé , hát a hadseregben ez is 
van?” rácsodálkozása. A felfedezés lelkes „lihegése” annak láttán, hogy könyv is, meg 
könyvtáros is van a laktanyákban, sőt (mit ad Isten!) még olvasni is tudnak a katonák.

Most arra teszek kísérletet, hogy a fenti végletektől mentes, reális képet adjak a 
Magyar Néphadsereg könyvtárainak helyzetéről.

Könyvtártípusok

A Magyar Néphadsereg könyvtárai tevékenységi körük alapján közművelődési 
könyvtárak, szakkönyvtárak és felsőoktatási könyvtárak. Számuk meghaladja a két
százat.

A katonai könyvtárak közkönyvtárak, melyek feladataikat egymással, illetve a 
polgári terület könyvtáraival és a tájékoztatási intézményekkel együttműködve az orszá
gos könyvtárügy részeként látják el. Az a rendeltetésük, hogy lehetőségeik arányában 
kielégítsék a Magyar Néphadseregben a művelődési és szakirodalmi igényeket.

A könyvtárak feladata voltaképpen megegyezik a polgári élet könyvtárainak fel
adataival, sajátosságuk csupán csak az, hogy mindezeket a néphadsereg politikai, kikép
zési, hadtudományi, közművelődési, oktató-nevelő és tanulmányi tevékenysége támoga
tása érdekében, abba integrálódva végzik.

A könyvtári szolgáltatások formájában sincs lényeges eltérés (kölcsönzés, a nem 
kölcsönözhető anyagok rendelkezésre bocsátása helybeni használatra, bibliográfiai, 
szakirodalmi tájékoztatási és egyéb szolgáltatások, könyvtárközi kölcsönzés stb.). Némi 
sajátosság azonban itt is adódik: egyrészt, hogy kezdeményezzék és aktívan segítsék a 
csapatoknál és intézeteknél az irodalmi rendezvények szervezését, s esetenként önállóan 
is szervezzenek ilyeneket; másrészt pedig, hogy az ifjúsági klubokkal együttműködve
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hozzanak létre irodalmi kisközösségeket és gondoskodjanak az ezekben folyó munka 
szakszerűségéről.

A Magyar Néphadseregben a könyvtári szolgáltatások — a könyvtári dokumentu
mokról készített másolatok kivételével -  természetesen ingyenesek.

A könyvtárak szervezeti és működési szabályzat alapján működnek. Munkájukat 
az adott katonai szervezet közművelődési tevékenységének részeként, a többi ágazattal 
és a művelődési közösségek vezetőivel összehangoltan végzik.

A könyvtárak — a Hadtudományi Könyvtár kivételével -  korlátozottan nyilvános 
könyvtárak. Használatukra jogosult a Magyar Néphadsereg teljes személyi állománya, 
valamint a hivatásos, továbbszolgáló és polgári alkalmazotti állomány családtagjai.

A honvédségi közművelődési könyvtárak a katonai szervezetekben -  az 1976-os 
tvr. terminológiájával élve -  munkahelyi, a helyőrségi művelődési intézményekben pedig 
korlátozottan nyilvános, lakóhelyi közművelődési könyvtárként működnek. Az alábbi 
típusaik alakultak ki:

-  csapatkönyvtárak (egységkönyvtárak, laktanyakönyvtárak, tiszthelyettesképző 
bázisok könyvtárai),

-  helyőrségi művelődési intézmények könyvtárai,
-  hadtápszervek (kórházak, üdülők, raktárak stb.) közművelődési könyvtárai,
-  a Zrínyi Katonai Kiadó és a középfokú katonai kollégiumok könyvtárai,
-  a Magyar Néphadsereg Művelődési Háza könyvtára.
A közművelődési könyvtárak gyűjtik és feltárják a művelődéshez, a kiképzéshez, 

az oktatáshoz, a politikai, a közéleti és szakmai tájékozódáshoz, valamint az igényes 
szórakozáshoz szükséges könyvtári anyagokat, és e téren szolgáltatásokat nyújtanak, 
továbbá részt vesznek az olvasási kultúra terjesztésében és színvonalának emelésében.

A Magyar Néphadseregnek közel húsz szakkönyvtára van. Ezek az intézmények 
arra hivatottak, hogy kielégítsék a katonai szervezetek tevékenységéhez, a tudományos 
munkához, a hivatásos katonák szakmai és ideológiai műveltségének növeléséhez szük
séges szakirodalmi igényeket és e körben tájékoztatást nyújtsanak. A szakkönyvtárak 
feladatuk ellátása érdekében gyűjtik, nyilvántartják, feldolgozzák és az olvasók rendel
kezésére bocsátják a katonai és társadalomtudományi szakirodalmat, valamint a tudo
mányos kutatómunka dokumentumait. A szakkönyvtárak együttműködnek a Magyar 
Néphadsereg közművelődési könyvtáraival és -  gyűjtőkörüknek megfelelően -  a polgári 
szakkönyvtárakkal.

A hadsereg fontosabb szakkönyvtárai közül érdemes megemlíteni a Hadtudományi 
Könyvtárat, a Haditechnikai Könyvtárat, a Honvédelmi Minisztérium Katonai Kézi- 
könyvtárát, a Magyar Néphadsereg Térképészeti Intézetének Könyvtárát, a Hadtörténelmi 
Múzeum Könyvtárát, a Katonaorvosi Kutató Központ Könyvtárát és az ún. seregtest 
parancsnokságok szakkönyvtárait. Közülük a (tudományos könyvtár címmel rendelkező) 
Hadtudományi Könyvtár országos feladatkörű, nyilvános könyvtár (címe: Budapest, I., 
Kapisztrán tér 2.).

A szakkönyvtárak a hadtudomány területén a hadtudományi tájékoztatási (infor
mációs) rendszer, a tájékoztatási intézmények pedig könyvtári feladataik mértékéig a 
könyvtári rendszer részei.
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A tevékenységi kör szerinti harmadik könyvtártípus a hadseregben a felsőoktatási 
könyvtár, ö t  ilyen intézmény létezik: a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, a Kilián György 
Repülő Műszaki Főiskola, a Kossuth Lajos Katonai Főiskola, a Zalka Máté Katonai 
Műszaki Főiskola és a Karikás Frigyes Katonai Kollégium könyvtára. Feladatkörük meg
egyezik a civil felsőoktatási intézmények könyvtárainak feladatkörével. Sajátos feladatuk
nak tekinthető, hogy a katonai és hazafias témájú szépirodalom közvetítésével segítsék 
a katonai hivatástudat elmélyítését.

A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia és a katonai főiskolák könyvtárai az intézmé
nyekben folyó képzés szakirányának megfelelő területen szakkönyvtárként működnek, 
ugyanakkor kielégítik az oktatók és a hallgatók közművelődési igényeit is.

Könyvtári hálózat

1979. január elsejével, a Magyar Néphadsereg Könyvtárszabályzata életbelépésével 
kezdődött el a hadsereg könyvtári hálózatának megszervezése. Ez alapvetően a katonai 
szervezet és a könyvtári tevékenységi kör szerint épül fel. (Ld. 1. sz. ábra.) Ennek értel
mében a könyvtárak (a fiókkönyvtárak, letétek és kölcsönzési pontok kivételével) egyen
jogúak, egymásnak mellérendelten működnek. Magasabbegységenként viszont egy ki
emelt könyvtár működik, amely saját könyvtári feladatainak ellátása mellett instruálja 
a magasabbegység alárendeltségébe tartozó könyvtárak szakmai munkáját és a magasabb- 
egység azonos helyőrségbe települt könyvtárai vonatkozásában az ellátó központ funk
cióját is betölti.

Egységenként önálló könyvtár, az egy laktanyába települt egységek, illetve önálló 
alegységek esetében pedig összevont laktanyakönyvtár működik.

Az önálló zászlóaljak (osztályok) könyvtárai laktanyakönyvtár esetén a laktanya- 
könyvtár részeként, önálló település esetén a magasabbegység kiemelt könyvtára közvet
len szakmai segítségével funkcionálnak.

A helyőrségi művelődési intézmények könyvtárai, ha a magasabbegység kiemelt 
könyvtárával azonos helyőrségbe települtek, ellátás szempontjából is a kiemelt könyv
tárhoz tartoznak; ha viszont a kiemelt könyvtárral nem azonos helyőrségbe települtek és 
főfoglalkozású könyvtárossal rendelkeznek, önálló szerzeményezést folytatnak, s csak 
szakmai instruálás szempontjából tartoznak a kiemelt könyvtárhoz. Egyéb esetekben a 
laktanyakönyvtár fiókjaként működnek.

Az önálló szerzeményezést nem folytató könyvtári egységek az ellátó könyvtár 
részeiként, egyedi elbírálás alapján fiókként, letétként, illetve kölcsönzési pontként 
funkcionálnak.

A szakkönyvtárak munkájának koordinálása tekintetében a Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémia könyvtára mint kiemelt szakkönyvtár működik.

A kiemelt könyvtárak, továbbá az egy helyőrségbe települt, de más parancsnokság 
alárendeltségébe tartozó könyvtárak együttműködnek egymással.

A könyvtárszabályzat rendelkezik a könyvtárak fenntartásával, felügyeletével és 
irányításával kapcsolatos feladatokról is. E szerint a Magyar Néphadseregben működő
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1. sz. ábra

A Magyar Néphadsereg könyvtári hálózata

1. Létrejöttéig az MNMH könyvtári bázisára építve az MN Politikai Nevelőmunka Anyagi és Módszer
tani Központ tölti be a szerepkörét.

2. A közvetlen alakulatok könyvtárai vonatkozásában.
3. Együttműködési kört alkotnak.

könyvtárak létesítéséről és megszüntetéséről a Politikai Főcsoportfőnökség illetékes 
dönteni. A minisztériumnak ez a szerve meghatározza a könyvtárak fejlesztési irányait, 
összehangolja a könyvtárak működését, koordinálja a miniszteriális szervek könyvtárak
kal kapcsolatos tevékenységét, ellátja a könyvtárak felsőszintű felügyeletét és irányítja 
az MN Politikai Nevelőmunka Anyagi és Módszertani Központ könyvtárakkal kapcsola
tos munkáját.

A középszintű irányítást és felügyeletet az ún. politikai osztályok gyakorolják. 
Ezek a szervek tartalmi és módszerbeli segítséget nyújtanak a könyvtárak munkájához. 
Átlagosan legalább negyedévenként munkaértekezletet, szakmai, módszertani tovább
képzést, bemutatót stb. szerveznek a könyvtárosoknak. Rendszeresen ellenőrzik az alá
rendelt katonai szervezetekben a könyvtárak tartalmi, módszerbeli és gazdasági tevé
kenységét. Feladatuk, hogy az olvasómozgalmat viszonyaiknak megfelelő akciókra bont
sák, kialakítsák ösztönzési és ellenőrzési rendszerét, meghatározzák a mozgalom rész
feladatait.

Könyvtári irányító tevékenységüket a saját kiemelt könyvtáruk bevonásával végzik, 
és folyamatosan együttműködnek a Módszertani Központtal.

Könyvtári Figyelő 31(1985)6



„Es a honvédségi könyvtárak?. . 639

1979 óta egyértelműek a könyvtárat fenntartó szerv vezetőjének kötelmei is. 
ő  szabja meg a könyvtár feladatait, szervezeti és működési szabályait, s — a könyvtár
szabályzat előírásai szerint -  meghatározza a könyvtári munka tartalmát és konkrét 
feladatait, irányítja a könyvtár állományának fejlesztését, elbírálja és jóváhagyja a könyv
tár munkaterveit. De ő köteles biztosítani a könyvtár működéséhez szükséges személyi, 
anyagi, pénzügyi és elhelyezési feltételeket is, és rendszeresen ellenőrzi a könyvtár mun
káját. A fenntartó intézkedik arról, hogy minden olvasó betartsa a könyvtárhasználat 
szabályait, gondoskodik róla, hogy az olvasómozgalom az elöljáró politikai osztály 
instrukciói szerint folyjék. Felkarolja az arra irányuló törekvéseket, hogy a személyi állo
mány mind nagyobb tömegei olvasókká váljanak, illetve hogy fejlődjék ízlésük, művelő
dési készségük. Kedvező lehetőségeket teremt az olvasáshoz és az irodalmi rendezvények 
megszervezéséhez.

A könyvtár munkáját a parancsnok a politikai helyettes révén irányítja.
A könyvtáros közvetlen elöljárója a kulturális munka szervezésével megbízott 

instruktor (ahol nincs, a politikai helyettes), a helyőrségi művelődési intézményben 
pedig az intézmény vezetője.

2. sz. ábra

A könyvtárak szakmai irányításának rendszere a Magyar Néphadseregben
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A könyvtárak módszertani gondozását a Módszertani Központ végzi, és a könyv
tári tevékenységgel összefüggésben különféle szolgáltatásokat teljesít. Egyebek között 
szakmai és módszertani segítséget nyújt a könyvtáraknak, s ügyel a könyvtári munka 
szakszerűségére. Instruálja a könyvtárosok munkáját, tanfolyamokat, szakmai tanácsko
zásokat, tapasztalatcseréket szervez számukra. Segédanyagokat bocsát rendelkezésükre: 
módszertani kiadványokat, bibliográfiákat és egyéb ajánlásokat, tájékoztató anyagokat.

Figyelemmel kíséri az állománygyarapítás, a feldolgozás, az olvasószolgálat és a 
raktározás gyakorlatát, a könyvtárközi együttműködés alakulását, s javaslatot tesz mind
ezek szabályozására. Gondozza az olvasómozgalmat. A könyvtári rendezvényekből mód
szertani bemutatókat szervez, koordinálja a nagyobb irodalmi akciók rendezvényeit. 
Módszereket ad a könyvtáraknak az olvasó toborzáshoz és az olvasókkal való foglalko
záshoz.

A honvédségi könyvtárak szakmai irányításának rendszerét a 2. sz. ábra, a mód
szertani gondozás csatornáit pedig a 3. sz. ábra szemlélteti.

3. sz. ábra

A könyvtárak módszertani segítésének vázlata a Magyar Néphadseregben

1. együttír ve a könyvtárat fenntartó szervvel
2. a maga . egység politikai osztály irányítása alatt

A működés néhány kérdése

A Magyar Néphadsereg alacsony iskolázottságú, nem kis százalékban analfabéta 
tömegeket és az olvasásról, művelődésről sok tekintetben hibás gondolkodásmódot örö
költ a múltból. Ma már más a helyzet. Minden laktanyában könyvtári szolgáltatásokhoz 
juthat a katona. Csak a közművelődési könyvtárak könywagyona meghaladja a 2 millió 
egységet, az évente könyvbeszerzésre fordított összeg pedig több mint 5 millió forint. 
A felsőoktatási könyvtárak és a szakkönyvtárak évente 2—2 millió forintot költenek 
könyvbeszerzésre, az állományukban 400, illetve 200 ezer dokumentum van. A könyv- 
tárakbán gazdag folyóiratválaszték, s számos helyen jól felszerelt hanglemez- és diafilm-
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tár áll a használók rendelkezésére. A sorkatonáknak több mint 60 százaléka rendszeresen 
kölcsönöz. A részfoglalkozásúakkal együtt több mint 300 könyvtárosból áll a szakember- 
gárda, amely egyre nagyobb szakértelemmel rendelkezik, és egyre magasabb színvonalú 
könyvtári szolgáltatásokat nyújt. Az elmúlt másfél évtizedben rendszeressé vált, hogy 
-  együttműködve a Könyvtártudományi és Módszertani Központtal — a hadsereg saját 
szervezésű könyvtárosi szaktanfolyamokon képezi ki könyvtárosait, s a polgári életben is 
érvényes középfokú könyvtárosi képzettséget (újabban könyvtárkezelői oklevelet) nyújt 
nekik. Eddig -  a fluktuáció miatt is -  közzel 200 könyvtáros kapott képesítést. Időnként 
alapfokú tanfolyamok szervezésére is sor kerül. A felsőfokú szakvégzettséget igénylő 
munkakörök számára természetesen a hadsereg is az egyetemeken és a főiskolákon képez 
teti könyvtárosait.

Javultak a könyvtári munka tárgyi feltételei is. Az egy-két évtizeddel korábbi szű
kös, gyakran rosszul megvilágított és gyengén fűtött, egy-egy kis helyiségből álló könyv
tárakat -  amelyekben néha kenyeres állványokon (olykor-olykor pedig a földre ömleszt
ve) voltak a könyvek -  az évek során felváltották a több helyiséggel rendelkező, világos 
és tágas, központi fűtéssel felszerelt, modem könyvtári bútorokkal berendezett, vonzó, 
esztétikus környezetet nyújtó könyvtárak. Könyvtáraink döntő többsége ma már ilyen, 
s szabadpolcos rendszerben gazdag választékot nyújt az olvasónak. A könyvtárak 46 szá
zaléka 3 vagy több helyiségből áll. 15 könyvtár rendelkezik 5 vagy több helyiséggel. 
Az új típusú csapatművelődési otthonok fokozatos létesítésével tovább javulnak a könyv
tárak elhelyezési és felszereltségj viszonyai. (Már ma is több helyen áll rendelkezésre zárt 
rendszerű csapattelevízió — egyebek között — a könyvtár és az olvasás propagálására.)

Nagyobb lett a könyvtári munka megbecsültsége is. A döntésre hivatottak körében 
egyre nő azoknak a száma, akik helyesen értelmezik a könyvtárak szerepkörét, akik értik 
az olvasás jelentőségét, akik a gyakorlatban is sokat tesznek egy-egy könyvtár munka- 
körülményeinek javításáért, hatókörének tágításáért. Nőtt a könyvtárosok erkölcsi rangja 
is. Ma már nem a könyvtárban unatkozó, néha könyvet kiadó-bevevő szemrevaló nőt 
látják a könyvtárosban, akire gépírói, postási és egyéb feladatokat is rá lehet bízni, hanem 
egyre általánosabb a felismerés, hogy a könyvtáros egy fontos szakterület felkészült spe
cialistája. Az évek során javult a könyvtárosok erkölcsi és anyagi elismerése is. Többségük 
aktívan bekapcsolódik az alakulat mozgalmi életébe, mind többen töltenek be közéleti 
funkciót, s örvendetes, hogy nő azok száma, akik nem csak mint könyvtárosok számíta
nak tényezőnek az adott katonai szervezet életében. A könyvtárosok emelkedő szakmai 
végzettségével és szolgálati éveivel arányban kedvezően alakult a fizetésük is; a korábbinál 
gyakrabban kapnak jutalmakat, elismeréseket. Csak egy példa: a hadsereg kezdeményezé
sére a művelődési miniszter minden évben néhány könyvtárosnak a .Szocialista Kultú
ráért” kitüntető jelvényt adományozza, s Szabó Ervin Emlékérmet is kapott már hon
védségi könyvtáros.

A Magyar Néphadsereg könyvtárai az évtizedek során a magyar fiatalok százezreit 
nevelték a könyvek barátaivá, s kalauzolták őket az értékes olvasmány okhoz; egyre nö
vekvő színvonalon elégítik ki a katonai szervezetek munkájához, a tudományos tevékeny
séghez szükséges szakirodalmi igényeket, valamint a hivatásos katonák szakmai és ideoló
giai szakirodalmi igényeit, és tájékoztató szerepük is egyre figyelemreméltóbb. Hosszú 
lenne sorra venni az eredményeket, egy azonban így is említést érdemel. Az olvasómozga
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lom terén a hadsereg mindig az elsők között van, s az olvasómozgalom céltudatossága, 
tömegessége, a sajátos körülményekhez való igazítása tekintetében szép sikereket köny
velhet el, amelyeket az országos szervek is elismernek.

Meglehet, hogy akadnak, akik rózsaszínűnek találják ezt a képet. Akit a helyi gon
dok szorítanak, vagy aki kívülről s csak felszínesen ismeri a viszonyokat, esetleg nem 
mindent az itt leírtak szerint ítél meg, hiszen alulnézetből, vagy a kívülálló helyzetéből 
sok minden másként látszik. Néphadseregi méretekben — ismerve a tendenciákat és az 
összefüggéseket -  azonban azt kell megállapítanunk, hogy ha nem is mindig látványosan, 
s ha sok-sok erőfeszítés árán is, de az utóbbi másfél évtizedben előrement a könyvtárak 
ügye. Nem felhőtlen persze itt sem az ég. Számos objektív és szubjektív akadály nehezíti 
minden szinten a gyorsabb ütemű fejlődést. A fejlődés azonban -  bár az utóbbi 1 - 2  év
ben lefékeződött — vitathatatlan. A könyvtárak irányítására hivatott miniszteriális szerv, 
a Politikai Főcsoportfőnökség ismeri a nehézségeket, s erőfeszítéseket tesz ezek leküzdé
sére. A helyi kezdeményezések is ígéretesek. Sajnos olykor több évtizedes szemléleti be
idegződésekkel kell szembenézni: esetenként még mindig nem látják világosan, hogy a 
könyvtárak fejlesztése az egész kiképző-nevelő munkában, a katonák műveltségében és 
hangulatában megtérülő befektetés. A gyorsabb fejlődés hívei viszont néha megfeledkez
nek arról, hogy ezen a téren csak türelmes és átgondolt, meggyőző munkával és csak 
lépésről-lépésre haladva lehet eredményt elérni.

Igaz az is, hogy az anyagi feltételek jelentős javulása ellenére még mindig vannak 
korszerűtlen elhelyezésű és berendezésű könyvtárak. Az esetek döntő többségében azon
ban objektív s nem szemléleti akadályok miatt nem mozdulnak a dolgok. Szűkös el
helyezési viszonyok, a kivitelező hiánya, az anyagi lehetőségek korlátozottsága, takaré
kossági megszorítások stb. Tisztában vannak az illetékesek azzal, hogy ezekben az esetek
ben ki kell várni a kedvező „széljárást” , addig pedig a helyi lehetőségek jobb kihasználása, 
a helyi kezdeményezések felkarolása kínálhat megoldást.

Mind általánosabb felismerés a hadseregben is, hogy a gondok örökös emlegetése 
vagy a siránkozás önmagában nem hozza közelebb a megoldást; helyette a realitásokat 
számba vevő, a helyi lehetőségekhez alkalmazkodó, konstruktív alapállásra van szükség. 
Fontos szemléleti előfeltétel, hogy minden szinten állandóan kutatni kell, hogy az adott 
körülmények között hogyan lehet még eredményesebben dolgozni.

*  *  *

A hadsereg is a gyorsuló időben él. Sőt — ha a haditechnika rohamos fejlődésére 
gondolunk -  a hadsereg él igazán gyorsuló időben! Az információrobbanás, az informá
cióéhség, az ismeretek feleződési idejének lecsökkenése és a tudományos technikai forra
dalom többi ismérve a hadseregben fokozott mértékben jelentkezik. Másrészről pedig a 
hadsereg minőségi fejlődése, az emberi tényező megnövekedett szerepe, a hadsereg nagy 
társadalmi nevelőiskola jellege (és más tényezők), mind-mind a könyvtárak növekvő jelen
tőségének irányába mutat. Elengedhetetlen követelmény tehát, hogy a korszerű had
seregnek korszerű könyvtári rendszere legyen, mely magas színvonalú könyvtári és infor
mációs szolgáltatásokkal segíti a katonai szervezetek rendeltetésszerű működését, a tudo
mányos tevékenységet és a közművelődési célok elérését.
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A Magyar Néphadsereg könyvtárügye ebben a pillanatban nem áll a tudományos
technikai forradalom színvonalán. De elindult ebbe az irányba. Korszerű könyvtárpolitikai 
elvek szerint épülnek ki az alapok (könyvtárszabályzat, hálózat, könyvtárosképzés), és a 
könyvtárügy gazdái a korszerűség — meg a realitások — jegyében jelölték ki a fejlesztési 
irányokat (központi könyvtár létrehozása, központi könyvraktár létesítése, néhány biblio- 
busz rendszerbe állítása, a mikrofilmezés bevezetése, a számítógép fogadásának előkészí
tése és a reprográfiai szolgáltatások fejlesztése a nagyobb könyvtárakban, a munka -  kü
lönösen a középszintű irányítás — személyi feltételeinek javítása, könyvkötészetek léte
sítése stb.). Sok minden eldőlhet a most következő ötéves tervben!

Az 1985. júniusi (4. számú) levél szerkesztői közleménye szerint tárt kapuval várja a 
nemzeti és a nemzetközi könyvtárügyi információkat, nemcsak Latin-Amerika és a Karib- 
térség irányából, bár elsősorban az ezekkel való összehasonlítás, és együtt haladás érdeké
ben munkálkodik. Hazai hírei közt előrejelzést ad az augusztus eleji országos olvasáskuta
tási szemináriumról; a Boletin Nicaragüense de Bibliográfia y  Documentation várható 
újra indulásáról (utolsó száma 1983 március-áprilisában jelent meg). Megtudhatjuk, hogy 
a Rubén Dario Nemzeti Könyvtár szakértői csoportja tovább dolgozik egy megfelelő, 
a kötelespéldány-ügyet is rendező könyvtári jogszabályon alapuló nemzeti bibliográfia 
tervén (Proyecto de Bibliográfia Nicaragüense), mely 1980 tói dolgozná fel a nemzeti 
kiadványtermést. A LUMINARES kutatásokat folytat a latin-amerikai és karibi realitások
hoz és szükségletekhez alkalmazkodó új könyvtári osztályozási és katalogizálási stratégia 
éidekében: ehhez kéri a hazai kollégák tapasztalatainak közlését. Nemzetközi rovatában a 
chicagói IFLA ülésről és egy costaricai „informatika és oktatás” témájú nemzetközi 
tanácskozásról ad előzetes tájékoztatást mindkét esetben jelezve, hogy Nicaragua részt 
vesz a fontos nemzetközi eseményen -  és hirt ad két Costa Ricában rendezendő szakmai 
továbbképző tanfolyamról is. A levél másik oldalát M. A. Solórzano Melvil Dewey-ról 
szóló esszéjének ismertetése tölti ki, melynek kiadásában és teijesztésében a LUMINA
RES is részt vesz. (MOHOR Jenő híradása)

• ••

NICARAGUA
KÖNYVTÁR
ÜGYÉBE enged 
bepillantást a LU
MINARES című ni- 
caraguai könyvtári 
hírlevél két oldala.
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