
Lectori Salutem!

Szente Ferenc

Új formában, új szerkezettel, új reményekkel 
és a jóban való erős hittel indítjuk útjára a 
Könyvtári Figyelőt "új folyamként", hogy töltse 
be fölöttébb megtisztelő, de nehéz és felelős
ségteljes feladatát: lásson el valódi figyelő szol
gálatot a könyvtárosi, bibliográfusi, informatikusi 
mesterség tágas terein, vegyen észre itthon és 
külhonban minden jobbító újítást, minden terem
tő gondolatot, minden változást. Mindent, ami 
nemes és amit érdemes". A régi Figyelőhöz ké
pest az átalakulás minden értelemben az ökonó
mia szándékolásával történik, a belátó takarékos
ság kényszerítő hatása alatt. Egyebek mellett 
ezért is döntöttünk úgy, hogy megkíséreljük jól 
összeötvözni az egyidejűleg megszüntetett 
Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom c. re
feráló lapnak és a lassú járatú, ám épp ezért 
megbízhatóan lecsitult szakmai élményeket nyúj
tó Könyvtári Figyelőnek a feladatkörét, lenyesve 
azokat a túlnövéseket, amelyek nélkül élni lehet, 
időt, papírt, pénzt megtakarítani pedig kötele
ző. Eltökélt szándékunk, hogy egyre érdekesebb, 
egyre olvasmányosabb lappá alakulunk, ikercsil
lagnak választva az újdonságot és a tömörséget. 
Ha a beköszöntő szám, még nem felel meg e 
követelménynek, azt tudják be annak, hogy az 
iránymódosításnál szükség van egy nagy lélek- 
zetvételre is, a másfajta vitorlakezeléshez.

Tervünk szerint a lapnak három fő részből 
kell állnia:

1., A referáló rovatból, amely a külföldi szak- 
folyóiratokat szemlézi.

2., A recenziós rovatból, amely a terjedelme
sebb külföldi tanulmányok, monográfiák elemző 
ismertetését tartalmazza.

3., A hazai termés rovatból, amely cikkeket, 
tanulmányokat, riportokat közöl a velünk élő 
könyvtártörténet mindennapjaiból.

Jó volna, ha olvasóközönségünknek tekint
hetnénk a hivatását és önmagát komolyan vevő 
művelt könyvtárosok társaságát, azokat, akikben 
él az igény és az óhaj, hogy együtt lélegezzenek 
szép mesterségük hazai és nemzetközi változá
saival, és hogy maguk is beleszóljanak a szakma 
különféle folyamatainak alakulásába. Tudatosan 
arra törekszünk, hogy megfeleljünk a képzés 
szakirodalommal való szolgálatának is. Úgy tet
szik, hogy erre egyre nagyobb szükség lesz. Re
méljük, hogy a szó eredeti értelmében civil lap le
hetünk, amely egy civil hivatás elkötelezett 
szellemi támogatója. Ennek jegyében vélelmez-
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tűk, hogy nagyobb teret kell szentelnünk a külföl
di témáknak, mert most egy ideig a tanulás, az 
áthangolódás a legfőbb tennivaló a szakmai 
szellemiség regenerálódása érdekében. Meg kell 
alapoznunk a közös gondolkodást, hogy a hazai 
talajon új gondolatok és ne tegnapi indulatok, 
eszmék és ne tegnapi téveszmék teremjenek. Jó 
volna, ha szerzőink között üdvözölhetnénk a

könyvtáros-informatikus társadalom valamennyi 
korosztályából az ismert szaktekintélyeket és a 
fiatalabb korosztályokból a még ismeretlen, de 
friss szemű, élénk eszű vállalkozó szelleműe
ket.

Jó volna, ha együtt csinálnánk egy jó szak
mai lapot közös örömünkre, ügyünk javára.
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