
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.

305



Könyvtári Híradó a Fővároet Szabó Ervin Könyvtár közlönye’. Rendszeres 
értékeidet ad nemcsak a központi könyvtár* hanem a hálózati könyvtárak éle
téről, működéséről Is. A könyvtár munkatársai beszámolnak munkájukról (pl. 
Deveoaerl Iószlónó - Faragó Évát A budapesti képkatalógus előmunkálatai. 
1974. 18. évf. jan.-febr. sz. 11-12. 1.), különböző rendezvényeikről (pl. 
Találkozó a Kossuth Könyvkiadóval. 1974. 18. évf. jul.-aug. sz. 26. 1.), 
a könyvtár értékes ritkaságairól (pl. Kiinda Máriát Magyarországi Bálint 
munkájának 1511-es velencei kiadása. 1974. 18. évf. szept.-okt. sz'. 11. 1.) 
Nagy gondot fordít a könyvtár arra* hogy a gyermekolvasók megszeressék a 
könyveket* s munkájukban* a tanulásban fontos segítőtárssá váljon a könyv
tár. A Könyvtári Híradót olvasva bensőséges, tartalmas kapcsolatot érzünk 
olvasók és könyvtárosok között.

A DEK Híradó a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának 
dolgozói számára készül kis példányszámban stencilezett formában'. A könyv
tárunkban meglevő 1974. évi 2. számban Tatár Lajos beszámol az MSZMP-alap- 
szervezet híreiről. Komoly felmérés eredményét ismerteti Csüry István könyv
tárigazgató az Egyetemi Könyvtárban dolgozó nők helyzetéről. Minthogy a 
könyvtárosi pályán túlnyomórészt nők dolgoznak* ezt a témát más könyvtárak 
dolgozói is érdeklődéssel olvashatják.

A hálózati könyvtárak módszertani lapjai elsősorban a szakmai irányí
tást célozzák, de maguknak a könyvtáraknak a belső életéről is tudósítanak.

A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás az Országos Műszaki Könyvtár és 
Dokumentációs Központ szakmai lapja. Magas szintű könyvtári szakirodalmat 
tartalmaz, mind prímér szinten, mind referátumok formájában’. Tudósit az IFLA 
tanácskozásairól, továbbképzésekről. Az 1974. évi 4/5. számban Duzs János 
beszámolóját olvashatjuk A KGST országok nemzetközi tudományos és műszaki 
információs rendszere címmel. Ugyancsak ebben a számban bulgáriai tapasz
talatokról ir Gáspár István és Szántó Jánosné. Minden szám ismertet újonnan 
megjelent szakirodalmat, uj gyártmányok, prospektusok leírását is megtalál
ja az érdeklődő olvasó.

Az Orvosi Könyvtáros, az Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentá
ciós Központ tájékoztatója orvostudományi cikkek, orvostörténelml kutatások 
mellett helyet ad a hazai és külföldi orvosi könyvtárosok tapasztalatcseré
jének. Az 1974. évi 2. számban például Jablonkay András könyvtárigazgató be
számol a debreceni Kenézy Könyvtár működéséről. Orvosi könyvtárosok tovább
képzését szolgáló igen hasznos uj módszerek ismertetéséről is olvashatunk, 
de a könyvtárosi hivatás tökéletesítése érdekében orvostanácsadók is megszó
lalnak, akik az olvasók igényeit tolmácsolják az orvosi könyvtárak számára 
(pl. Réthelyi Jenő; az orvosi könyvtárak szakmai feladatai. 1974. 14. évf. 
2. sz. 254-242, 1,), A tájékozódást és a tájékoztatás színvonalának emelését 
szolgálják az értékes recenziók (pl. Bugyi Balázst Egy régi magyar orvosi 
műszótárról. 1974. 14. évf. 5. sz. 535-337. 1.)

A Műszaki Egyetemi Könyvtáros, melyet a Budapesti Műszaki Egyetem Köz
ponti Könyvtára ad ki, nagy gondot fordít a műszaki könyvtárosok továbbkóp-
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zésére. Rendszeresen tájékoztat a műszaki szakirodalomról és a Jelentősebb 
könyvtártudományi munkákról (pl. Fügedl Péternél Kurrens nemzeti szakbib
liográfiáink elemzése. Ism. Eagloner Erika. 1974. 11. évf. 1. sz. 28-31. 1.) 
Mint a központi könyvtár lapja, összefogja a tanszéki könyvtárhálózatot, he
lyet ad a tanszéki könyvtárosok beszámolóinak (pl. lázár Józsefnél Könyvtári 
munka a BME Villamosgópek Tanszékén. 1974. 11. évf. 1. sz. 18-20. 1.). Ez 
évben Jelent meg A Műszaki Egyetemi Könyvtáros Repertóriuma. mely az 1964- 
1973 közötti időszakban megjelent cikkeket*közleményeket ismerteti. Két rész
ből álli tárgymutató és betűrendes mutató segíti a gyors tájékozódást.

Könw és Nevelés, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Muzeum folyóirata.
A cim hűen tükrözi a lap tartalmát, mely szinte mindent magába foglal, ami e 
két szóval -könyv és nevelés- összefügg. Rovatait Ifjúság és irodalom: a 
fiatalok nevelésében, esztétikai fejlődésében szerepet Játszó müvek ismerte
tése, ezekkel kapcsolatos vita (pl. Varga Katalin: Barátom, Bonca. lm,
Vörös Mária. 1974. 16. évf. 3. sz. 100-102'. 1.). Elmélet és gyakorlat: isko
lai könyvtárosok helyzetének felmérése, tapasztalatcsere, iskolai, nevelő- 
otthoni könyvtárak szerepe a nevelésben (pl. Ungvári János: Hajdu-Bihar megye 
általános iskolai könyvtárainak helyzete. 1974. 16. évf-. 4/5. sz. 227. 1.).
A Könyv és Nevelést olvasgatni nagyon hasznos minden könyvtárosnak, az olva
sókkal közvetlen kapcsolatban állóknak pedig különösen az.

A Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági Könyvtár adja ki a Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Könyvtárosok Tájékoztatóját. A kiadvány segíti a mezőgaz
dasági szakkönyvtárakat abban, hogy hatékony segítői legyenek az agrártudo
mánynak. Az 1974. évi 1. szám ismerteti a mezőgazdasági felsőoktatási intéz
mények könyvtárvezetőinek hálózati értekezletén elhangzott beszámolót és 
korreferátumokat. Rendszeresen tájékoztat a Magyarországon fellelhető külföl
di agrártudományi kiadványokról, valamint a hazai mezőgazdasági témájú szel
lemi termékekről.

A megyei könyvtárak tájékoztatóinak közös jellemzője, hogy összefogják 
a megye könyvtárhálózatát. Rendszeresen tudósítanak egy-egy uj községi könyv
tár létesítéséről, a már funkcionáló községi, járási, városi könyvtárak éle
téről.

A Borsodi Könyvtárosban jelent megi Slezsák Imre beszámolója egy uj 
könyvtár létrehozásáról az ezer lelket számláló Lak községben. Ünnepélyes ke
retek között ment végbe a Petőfi—emlékkönyvtár felavatása.

Színvonalas statisztikai felmérést közöl a Fe.lér Megyei Könyvtáros a 
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár olvasóiról az 1974. évi 1. számában. Az 
olvasási kultúráról, a fiatalokat a család, az iskola és a könyvtár részéről 
érő irodalmi hatásokról olvashatunk érdekes tanulmányt a Tolna Merrvel Könyv
tárosban.

A manapság oly divatos vetélkedőkben a könyvtárnak nemcsak segítő szere
pe van, de sok esetben a vállalati vagy a megyei könyvtár maga a vetélkedő 
szervezője, tehát a könyvtáros a vetélkedők egyik összeállítója. Erről ir a 
Csonarád Megyei Könyvtáros 1974. évi 6. száma. Ugyancsak itt olvashatunk ar
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ról, hogy a Deszkán élő 226 főnyi délszláv lakosságnak milyen lehetőséget ad 
a községi könyvtár az anyanyelvi kultúra ápolására.

Egyes könyvtárak valószínűleg kizárólag belső tájékoztatásra szolgáló 
kiadványokat jelentetnek meg, s ezek nem kerülnek kötelespéldányként könyv
tárunkba. De az OSZK állományában meglevő lapok közűi is említhetnénk még Jó 
néhányat. Ez az összeállítás a teljesség igénye nélkül készült, célja csupán 
az volt, hogy felkeltse az OSZK Híradó olvasóinak érdeklődését más könyvtárak 
tájékoztatói iránt. Olvassuk ezeket a könyvtári híradókat, lemérjük meg 
kollegáink munkájátI
HAGT ZSOLBÍÉ

|0f IdAintésének katalóguséból.A* O61K 1969, novmbifi «x libris

EX LIBRIS RÁNKI ANDOR
89 x 42 ram
Stettner Béla elkötése
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