
A vándorgyűlés második napján a Tudományegyetem aulájában tartották meg 
az ünnepi plenáris ülést* melyen az üdvözlések után FÉNYES Miklóst "A Kllmo 
könyvtár és a Pécsi Egyetemi Könyvtár", valamint BENEDEK Ferenci "A Pécsi 
Egyetemi Könyvtár és a Tudományegyetem címmel tartott előadást. A kétszáz 
éves fennállását ünneplő könyvtár alapját Klimo György, a tudaoányszerető 
és városa felemelkedésén buzgólkodó pécsi püspök vetette meg* egyetemi célok 
szolgálatára. 1774-ben nyittatta meg a nyilvánosság számára. Az Egyetemi 
Könyvtár előcsarnokában ma is olvasható a nyilvánossá tételt dokumentáló 
emléktábla és a szintén akkor készült használati szabályzat. A könyvtár 
Jubileumi évkönyve részletesen beszámol majd a kétszáz év történetéről’. A 
gyűlés részvevői könyvtárlátogatás során láthatták ennek a csodálatos gyűj
teménynek minden szépségét, mely "az 1850-es évekig európai könyvtári szint
vonalon állott." Ezt bizonyltja az állományát feltáró címlapfotó-katalógus.
A három helyiségben levő könyvtár egyik tenne az "aranyterem", nevét onnan 
kapta, hogy az itt elhelyezett könyvek többsége aranyozott kötésű* míg a 
másikban, a "hártya-teremben" a könyvek fehér színűek. A müvek helyét a 
horizontálisan és vertikálisan "betájolt" jelzet alapján lehet tévedhetett 
lenül megtalálni, öröm volt itt nézelődni és a lokálpatriotizmussal teli laL- 
kés kollegina szakavatott magyarázatát hallgatni.

Szintén e napon zajlottak a műszaki* zenei* ifjúsági és gyermékkönyv
táros szekciók ülései. A zenei szekció a zenei részlegek helyét és feladatát 
tárgyalta a közművelődési könyvtárakban* Így ez nem tartozott az OSZK 
"profiljához".

A szakmai programot sokszínű társadalmi program egészítette kit vároe- 
és muzeumnézés, közös vacsora, a méltán híres pécsi-balett előadása* végűi 
autóbusz-kirándulás Siklós és Harkány megtekintésére. Külön élmény volt a 
Csontváry-tárlat és ráadásul - a frissen talált dunaszékcsői leletben —
Marcus Aurélius bronz fejszobrában is gyönyörködhettünk. Köszönet illeti a 
rendezők és vendéglátók fáradozását* ami jelen esetben a szokottnál jóval 
több bonyodalommal és nehézséggel járt a látogatók nagy létszáma miatt.
BORSOS JÓZSEBNÉ

NEMZETKÖZI OLVASÁSKüTáHÍSI 
KONFERENCIA - 1974 október

Az elmúlt év októberében rendezte meg a Könyvtártudományi és Módr-
szerteni Központ a szocialista országok olvasáskutatással foglalkozó könyve 
táros-szakembereinek konferenciáját. Az esaaecsere célja az általuk észlelt
és megfogalmazott problémák felvetése volt. Az* hogy megismerjék az egyes 
országokban folyó könyvtár- és olvasásszociológiai vizsgálatok menetét* 
módszereit és megteremtsék egy további megalapozott együttműködés lehetősé
gét.

A konferencia nem volt előzmény nélküli. 1970-ben Varsóban talál
koztak egymással a szakemberek* itt elsősorban elvi kérdésék tisz
tázására került sor* nem volt alkalom a kutatási folyamatok mélyebb 
megismerő sére.
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A budapesti találkozást gondos előkészítő munka vezette be. 
Valamennyi rósztvennl szándékozó kutató előre elküldte referátumát, 
amelyet ugyancsak a tanácskozás előtt kézbe kapott minden egyes meg
hívott. így a három munkanapon az elsősorban fontos kérdések vitájá
ra kerülhetett sor.

A mostani tanácskozáson bolgár, cseh, lengyel, magyar, mongol, német, 
román, szlovák és szovjet könyvtári olvasáskutatási szakemberek vettek részt.

Azzal, hogy csak könyvtárosok vitatták meg a felmerült kérdéseket, egy
szersmind szűkült és bővült a megbeszélés tartalma. Szűkült az olvasás könyv
tári keretek közé szorításával, de bővült a könyvtár, mint kultúraközvetítő 
Intézmény társadalmi szerepének, jelentőségének vizsgálatával. A művelődés- 
szociológiai kutatások keretében sokan foglalkoznak az olvasás indítékainak, 
tartalmának és hatásának elemzésével.

A konferenciát Zircz Péter, a KM osztályvezetőhelyettese nyitotta meg, 
és köszöntötte a hallgatóságot a Kulturális Minisztérium nevében. Hangsúlyoz
ta a kutatómunka gyakorlati alkalmazásának jelentőségét és a nemzetközi 
együttműködés szükségességét.

Az első munkanapon a könyvtári szolgáltatások igénybevételének könyvtár- 
szociológiai vizsgálatairól folyt az elhangzott vita referátumok alapján. A 
résztvevők számos kérdést vetettek fel a könyvtár társadalmi kapcsolataival, 
az intézmények rendszerében elfoglalt helyével és presztízsével kapcsolatban'. 
Szó esett a könyvtári munka hatásfokát növelő interperszonális kapcsolatok 
elemzéséről, Nagy Attila kutatásai alapján.

A kutatók Irmgard Dessler referátumából megismerkedhettek az NEEk-ban 
folytatott gyermekkönyvtár! kutatások értékes eredményeivel. Károlyi Ágnes 
referátuma a pedagógusok olvasási szokásainak ismeretéhez járult hozzá. Külö
nös értéke volt Sasvári Ilona kutatási eredményeinek, rámutatott ugyanis ar
ra , hogy a műszaki értelmiség olvasási szintje és a termelő munka eredményei 
között erős összefüggés van, hogy a műszaki fejlődés záloga a jó szakkönyvtá
ri ellátottság, a gyors, pontos és széles körű információszolgáltatás. A má
sodik nagy témakör az ismeretközlő irodalom olvasásának vizsgálatait foglalta 
magába.

A történelmi müvek olvasottságának vizsgálatáról szólt Katsánvi Sándor 
referátuma és ugyancsak ezzel a kérdéssel foglalkozott Witold Adamecz lengyel 
kutató is. Különösen érdekes információkat adott a két kutatás eredményeinek 
összevetése.

Ankudovicz. lengyel kutató referátuma arra keresett választ, hogy az is
meretközlő irodalom milyen mértékben segíti elő a tudományok népszerűsítését. 
Megállapította, hogy az ismeretközlő irodalom sokkal erősebben megosztja az 
olvasókat, mint a szépirodalom. Foglalkozott az érthetőség és a stílus kér
déseivel is.

£ harmadik napon a szépirodalmi müvek befogadását vizsgáló szovjet, 
lengyel, bolgár, szlovák és magyar kutatások vitájára került sor. Nagy érdek
lődést váltott ki az első nemzetközi befogadási vizsgálat részeredményeinek 
ismertetése. Kamarás István és Fogarasey irányításával bolgár, lengyel,
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szovjet és magyar olvasók körében vizsgálatot indítottak két modem magyar 
novella befogadásáról.

A referátumokban kifejtett gondolatok tovább gazdagodtak a viták során.
A tanácskozást nem csupán az egymást kiegészítő tónymegállapitó vélemények 
cseréje jellemezte, hanem az egymással szemben álló nézetek termékeny kifej
tése le. Valamennyi megállapítás mögött érződött a kutatások egzakt eredmé
nyeinek aranyfedezete. És ezek a kutatások a társadalmi igényekről adnak 
hírt, ha úgy tetszik a könyvtárosok nem megfogalmazói, hanem összegzői azok
nak az olvasói véleményeknek, tapasztalatoknak, melyek szerint a kultúraköz
vetítők legfontosabbika a könyv, a művelődést szolgáló intózmények egyik leg- 
nyitottabbika pedig a könyvtár.

A jövőről alkotott képben megjelentek a korszerű könyvtárral ellátott 
iskolák, a tájékozódási alapismereteket előíró okos tantervek, az általános 
érdeklődés mellett bármilyen szintű speciális érdeklődést is kielégítő szak
részleges közművelődési könyvtárak, olyaa művelődési házak, amelyeknek az 
Ismeretszerzést, önművelést, öntevékenységet szolgáló helyiségei egyben egy 
könyvtár helyiségei is, ahol valóban együttélés Van, rosszabb esetben egymás 
mellett élés, vagy rivalizálás. Megfogalmazódott a jövőbeni együttműködés 
igénye, konkrét nemzetközi kutatások megtervezésével, a közös munkát lehető
vé tevő terminológiai kérdések kidolgozásával.

Záróakkordként a résztvevők megvitatták és elfogadták a konferencia 
ajánlásait:. Megállapodtak a jövőbeni rendszeres információcsere megszervezé
sében’. Kidolgoztak néhány közösen kutatandó témát, Így többek között a gyer
mekirodalom néhány reprezentatív müvének befogadásvizsgálatát, a könyvtárosi 
pálya pszichológiai, szociológiai szempontú vizsgálatát.

A konferencia résztvevőiből alakult szerkesztő bizottság megjelenteti 
egy közös kiadványban a tanácskozás teljes anyagát, de a kiadvány megjele
néséig valamennyi érdeklődő számára hozzáférhető a dolgozatok és a vitaanyag 
szövege a Könyvtártudományi és Módszertani Központ Szakkönyvtárában.
HAVAS KATALIN

TESTVgRLAPJAINKRÓL ... 
a könyvtári híradókról

Több hazai könyvtárunk is megjelentet lapunkhoz hasonló tájékom 
tató időszakos kiadványt. Célkitűzésük is azonos, dolgozóikkal az intóanóny 
belső életét, problémáit ismertetik. Helyt kapnak ezekben a könyvtári hír
adóknak a párt-, a KISZ- és a szakszervezet hírei is. A könyvtár dolgozói 
beszámolnak kutatásaikról, bel- és külföldi tanúiményutaikon szerzett ta
pasztalataikról. Színessé teszi a tájékoztatókat egy-egy szakmai tanulmány, 
könyvismertetés, kisebb szakbibliográfia, interjú. Érdemes belelapozni né
hányba, hogy kedvet kapjunk olvasásukhoz, és tájékozottabbak legyünk a más 
könyvtár életéről.
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