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a Könyvtártudományi Módszertani Kabinet 

helyettes vezetője

A Szovjetunió Állami Lenin Könyvtára Könyvtártudományi Mód
szertani Kabinetjét 1950 végén létesítették a Népművelési Munka 
Központi Kabinetjének könyvtári osztályából és a Lenin Könyvtár 
könyvtártudományi kabinetjéből.

A Kabinet feladata* hogy tanulmányozza, általánosítsa és 
propagálja a Művelődésügyi Minisztérium könyvtári hálózatának 
kiváló tapasztalatait, és hogy módszertani segítséget nyújtson a 
könyvtáraknak« Feladata a könyvtárügy aktuális elméleti és gya
korlati kérdéseinek kidolgozása, segédletek ás módszertani Út
mutatók összeállítása« A könyvtári tapasztalatok tanulmányozása 
és módszertani segítségnyújtás céljából a Kabinet munkatársai 
kiszállnak a helyszínre, felkeresik a könyvtárakat, résztveaznek 
a könyvtárosok értekezletein, megbírálják a területi, határvidé
ki és köztársasági könyvtárak kiadványait. A Könyvtártudományi 
Módszertani Kabinet egész tevékenységében a területi, határvidé
ki és köztársasági könyvtárak módszertani osztályaira támaszko
dik, és módszertanilag irányítja ezeket.

X Könyvtártudományi Módszertani Kabinet feladatéi közé tar
tozik a könyvtárügy történetének és a külföldi könyvtárak hely
zetének tanulmányozása. A Kabinet könyvtára gyűjti az összes 
könyvtártudományi és bibliográfiai kiadványokat, s ennek alap
ján tájékoztató éa tanácsadó munkát végez« Rendszeresen kiadja 
a könyvtártudományi müvek éa bibliográfiák Jegyzékét, tájékozta
tókat á llít  össze a könyvtárügy külföldi állásáról. Mindennap 
adunk szóbeli és Írásbeli tájékoztatást illetve tanáosot.

Milyen feladatok állnak a Könyvtártudományi Módszertani 
Kabinet előtt a következő öt évben? Igyekszünk feleletet adni 
erre a kérdésre, amennyire lehetséges egy folyóiratcikk kereté
ben.

Eddig, különösen fennállásának első éveiben, a Könyvtártu
dományi Módszertani Kabinet a legnagyobb figyelmet az Orosz 
Szovje't Szövetséges Szocialista Köztársaság közművelődési könyv
táraira fordította, elsősorban a falusi és Járási könyvtárakra.
A Szovjetunió mezőgazdaságának továbbfejleaztéséről hozott párt
én kormányhatározat és a falusi népművelési intézmények tevékeny
ségének megjavításáról szóló utasítások, uj könyvtárak megnyitá-
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sep a gyakorlati segédeszközökben és módszertani útmutatókban mu
tatkozó nagy hiány, - mindez meghatározta a Kabinet munkájának irá 
nyát és tartaImátо MőÖBZortani útmutatókat és segédleteket á l l í t o t 
tunk össze és adtunk ki a párt» és kormányhatározatok propagandájá
nak elősegítésére, módszertani és b ib liográfia i anyagból gyűjtemé
nyeket, a közművelődési könyvtárak tapasztalatait Ismertető brosú
rákat publikáltunk. Megjelent "A falusi könyvtáros segítségére" e l-  
mű sorozat, mely a falusi könyvtár tevékenységének minden fa jtá jáva l 
foglalkozik.

A kiváló tapasztalatok hathatós propagálása érdekében 1554-től 
kezdve megjelent "A falual könyvtárak segítségére" c. röplapsoro- 
zat. 1955-ben kiadtunk egy brosúrát, mely a szokbvnl&l községi 
könyvtár tapasztalatait ismerteti. Rövidesen meg fog jelenti! a 
novoazlblrszki, sztálingrádi és kalinlnl területközi könyvtáros 
értekezletek anyaga. Nyomás alatt van "A községi könyvtár" című 
nagyobb gyakorlati kézikönyv, mely minden bizonnyal Igen hasznos 
lesz a fa lusi könyvtárosok számára. Meg lehetne még nevezni számos 
kiadványát a Kabinetnek, melyek a falun dolgozó könyvtárosok szá
mára készültek.

A Kabinet sok kiadványát használják a nagy könyvtárak munka
társai la , néhányat egyenesen az ő számukra készítettünk. Ezek 
közé tartoznak az Állami Lenin Könyvtár évi beszámolói, a könyv
tártudományi ée b ib liográ fia i kérdésekkel foglalkozó cikkgyűjte
mények éa bulletinek. Meg kell Jegyezni, hogy 1955-től kezdve a 
rotaprihtea tapasztalatcsere-bulletin helyett nyomtatott cikkgyűj
teményt adunk ki Biblioteki SzSzSzR /А Szovjetunió könyvtárai/ e l
men. Ebből évente, két szám jelenik meg és az Állami Lenin Könyvtár, 
valamint más nagy könyvtárak tapasztalatait Ismerteti. A Bibllogra- 
f i ja  blbllotekivedenija /А könyvtártudományi irodalom b ib liográfiá
ja/ című, negyedévenként megjelenő tájékoztató jegyzék 1955 óta 
ugyancsak nyomtatásban jelenik meg. Speciális instrukciókat á l l í 
tottunk össze a terü leti, stb. könyvtárak számára, melyet a 
Goazkul*tprbszvetlzdat adott ki Inaztrukelja po blbliotecsnoj 
tehnlke d ija oblasztnüh. kraevüh. reazpublikanazklh blbliotek 
Aönyvtártechnikal instrukció a te rü le t i,- határvidéki, köztársasá- 
g l könyvtárak számára/ elmen. Sajtó alá rendezzük a Lenin Könyvtár 
Instrukcióinak ée szabályainak gyűjteményét.

Nagy érdeklődésre ta lá lt könyvtárosaink körében a népi demok
ráciák könyvtári tapasztalatait ismertető, 1954-ben megjelent cikk
gyűjtemény. 1956- tó l évente fogunk kiadni ilyen gyűjteményeket.

Jelenleg a Kabinet negyedévenként tájékoztató anyagot küld 
a nagy könyvtáraknak a külföldi könyvtárügyről. Ezenkívül a terü
le t i ,  határvidéki éa köztársasági könyvtáraknak elég gyakran küld 
módszertani és b ib liográ fia i anyagot politikai eseményekkel és 
Jelentős évfordulókkal kapcsolatban. Ezeknek a könyvtáraknak a 
dolgozói rendszeresen fordulnak tanácsért a Kabinethez éa állan
dóan kapnak módszertani segítséget.

De a Kabinet még mindig nem nyújt elég segítséget a terü le ti,



határvidéki és köztársasági könyvtáraknak. A segítség eddig kis
sé egyoldalú le volt és főleg abban á llt , hogy segédleteket á l l i -  
tottuhk össze a falusi és Járási könyvtárak dolgozói számára« 8 
még e tekintetben sem tettünk meg minden»» sok fontos kérdés megol
datlan maradt« Az a feladatunk, hogy a könyvtárak munkatapasztala
tainak alapos tanulmányozása alapján felemeljük módszertani irányí
tásuk minőségét. Nem csökkentve a községi és járási könyvtáraknak, 
nyújtott segítséget, sokkal több figyelmet kell fordítanunk a te
rületi, határvidéki és köztársasági könyvtárakra, munkatapasztala
taik általánosítására és sok fontos könyvtárfejlesztési kérdés 
megoldására«

Igen fontos kérdés az állami, szakszervezeti és kolhozkönyv
tárak telepítése a falusi helységekben. Közismert, hogy az utóbbi 
években az állami hálózatba tartozó községi könyvtárak mellett sok 
kolhozkönyvtárat, gépállomási és szovhozkönyvtárat létesítettek. 
Ezek közül soknak jó könyvállománya:és állandó munkatársai vannak, 
egyesekben meg aktivisták dolgoznak. De az ilyen könyvtárakat 
gyakran tervszerütlenül nyitják meg, nem véve figyelembe, hogy az 
adott helyen van-e állami hálózatba tartozg könyvtár. Előfordul 
az állami könyvtárak helytelen telepítése is , amikor кlu'okönyvtá
rak éa községi könyvtárak vannak egy helyen, sőt egy helyiségben.
Az eredmény az, hogy egyenetlen a dolgozók könyvtári ellátása? 
egyik helyen nincsenek kihasználva a könyvtárak,'másutt pedig.nincs 
egyáltalán könyvtár. Ki kell dolgozni a hálózatfejlesztési normákat 
éa a könyvtárak falusi elhelyezésének alapelveit. Çgyes esetekben 
oélszérü a kolhoz-, a szakszervezeti és állami könyvtárak anyagi 
eszközeinek és munkájának egyesítése«

A Könyvtártudományi Kabinet azt tervezi, hogy a járási könyv
tári hálózat konkrét szervezési tapasztalatait nyomtatásban adja 
közre. Természetesen az Ilyen anyag összeállítását meg kell hogy 
előzze a könyvtárak telepitéai tapasztalatainak tanulmányozása 
néhány járásban.

fontos feladat az állománygyarapítás és a felhasználás kér
déseinek kidolgozása« Eddig igen kevés figyelmet fordított a 
Kabinet erre az aktuális témára. Pedig nagy hiányok vannak a 
könyvellátás terén a különböző tlpusu könyvtárakban egyaránt.
A könyvtárak könyvszükségletét nem veszik eléggé figyelembe a 
kiadói tervek összeállításánál éa a példányszám meghatározáaá- . 
nál. Tovább ront a helyzeten a könyvtári kollektorok és az állo- 
mánygyerapitó tanácsok ki nem elégítő munkája. Végeredményben 
az aktuális irodalma gyakran jelentéktelen példányban kerül a 
könyvtárakba.

Nagy felelősség terheli a területi, határvidéki és köztár
sasági könyvtárák módszertani kabinetjeit a járási és községi 
könyvtárak gyarapításáért, egyben állományuk állapotáért« Arra 
kell törekedni, hogy a közművelődési könyvtárak folyamatosan, 
tervszerűen gyarapítsák állományukat, figyelembe véve já rá s i  
gazdasági Jellegét« Jelenleg a Módszertani kabinetek segít sage 
alapjában véve abban á ll, hogy munkatársaik résztvessnek az



állománygyarapitó tanács munkájában, átnézik a kollektorhoz beér
kezett könyveket és szétosztják könyvtárak szerint. Csak kevés mód
szertani kabinet foglalkozik a járási és községi könyvtárak állomá
nyának alapos tanulmányozásával. £ tekintetben érdekesek a pszkovi 
Területi Könyvtár módszertani kabinetjének tapasztalatai, mely több 
falusi könyvtár állományának tanulmányozása alapján kartotékot á l l í  
to tt össze a hiányzó müvek pótlásához. Néhány más könyvtár is vég
zett hasonló munkát.

A Könyvtártudományi Módszertani Kabinetnek tanulmányoznia és 
általánosítania kell a meglévő tapasztalatokat, és ennek alapján 
ki ke ll dolgoznia a közművelődési könyvtárak állomángyarapitásá- 
nak alapelveit. 1956-ban tervbe vettük egy clfegyüjtemény kiadását 
a közművelődési könyvtárak gyarapítási munkájának támogatására. 
Ezenkívül módszertani anyagot szándékozunk összeállítani arról, 
hogyan lehet felhasználni a mintakatalógusokat a községi és járási 
könyvtárakban.

A terü le ti, határvidéki és köztársasági könyvtárak vonatkozásá 
ban is gyorsan meg kall oldani a gyarapítás néhány kérdését. Egyes 
Könyvtárakban nagymennyiségű felhasználatlan könyv gyűlt össze, 
jelentős holt tartalékállományok alakultak ki. Ugyanakkor más 
könyvtárakban hiányoznak ugyanepek a könyvek, felmerül a könyv
esere fejlesztésének és a felesleges kiadványok más hatóságok 
könyvtáraiba történő átadásának kérdése.

A Könyvtártudományi Módszertani Kabinet tervbe vette, hogy 
a legközelebbi években speciális segédkönyvet készít a terü leti, 
határvidéki és köztársasági könyvtárak gyarapításának degitéiére. 
Világosan látjuk, hogy ilyen könyvet csak e könyvtárak munkatár
saival közösen lehet összeállítani.

Az állomány gyarapítása és felhasználása szoros kapcsolatban 
van a raktár és a katalógusok kérdésével. Jelentősen megnehezítet
te és komplikálttá tette a könyvtárak munkáját a szükséges segéd
könyvek, útmutatások hiánya, különösen a szakozás és a katdlógua- 
szerkesztés terén. Főleg a terü le ti, határvidéki és köztársaság! 
könyvtáraknak volt és van e tekintetben sok nehézsége. Gyakran ké
szítenek olyan katalógusokat, melyek egymás megduplázásai, az o l
vasói katalógusok sok esetben igen szegényesek, nagy következetlen
ség figyelhető meg az irodalom osztályozásában. Bizonyos segítséget 
jelentett ugyan ezeknek a könyvtáraknak az Insztrukclja po bib- 
liotecsnoj technlke dija oblasztnüh, krasvüh 1 reszpublikanazklh 
bibliotek /Könyvtártechnikai instrukcióé terü le ti, határvidéki 
és köztársasági könyvtárak számára/ c. kiadvány, azonban először 
állítottunk össze ilyen instrukciót és kétségtelenül további ki
dolgozást igényel ez.

I I

Régóta megérett kérdés a terü le ti, határvidéki és köztársa
sági könyvtárak katalógushálózatának problémája. A Könyvtártudo
mányi módszertani kabinet a legközelebbi évek folyamán megvizs
gálja a könyvtárak katalógusait ís velük közösen ki fogja dolgoz
ni a megfelelő módszertani segédletet.
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Igen nagy ишака a katalógusok rendbehozatala, i l l .  megterem
tése a Járási és községi könyvtárakban. Az OSzSzSzK Művelődésügyi 
Minisztériuma rendeletet adott ki arról, hogy 1955-1956 folyamán 
betűrendes katalógusokat kell felállítani a közművelődési könyv
tárakban. A területi, határvidéki éa köztársasági könyvtárakra 
hárul az a.kötelezettség, hogy állandóan segítsék őket ezen a téren. 
Néhány területen, határvidéken és köztársaságban az utóbbi Időben 
már Jelentős munkát végeztek a katalógusok felállítása terén. Sajnos, 
e kiváló könyvtárak tapasztalatai nem Igen szerepelnek a sajtóban, a 
ebben hibás a Könyvtártudományi Módszertani Kabinet la. 1956-ban 
módszertani útmutató fog megjelenni a katalógusok szerkesztéséről 
a városi és Járási könyvtárakban.

Nagy jelentősége van a szakkatalógusok felállításával kapcso
latos munka megjavítása szempontjából a közművelődési könyvtárak

ig ban, hogy kiadásra kerül a járási mlntakatalógus szakrendi tábláza
ta. Ezt az OSzSzSzK Művelődésügyi Minisztériuma, az Állami Lenin 
Könyvtár, az Ösaz-szövetségl Kőnyvkamara és a moszkvai Állami Mo
lotov Könyvtáros Főiskola képviselőiből álló szerkesztőbizottság 
állította össze. Az Ösaz-szövetségl Könyvkamara által kiadott táb
lázatot Is eredményesen alkalmazzák a közművelődési könyvtárakban.

A Könyvtártudományi Módszertani Kabinet legfontosabb felada
ta -  segíteni a könyvtárosokat az olvasószolgálat minőségének meg
javításában, a könyvek céltudatos, rendszeres és aktiv propagálá
sában, figyelembe véve az olvasók érdekelt és kívánságait. A gya
korlatban és a módszertani Útmutatókban eddig a tömegrendezvények
re fordítottuk a fő figyelmet /olvasói ankét, felolvasás, könyvkl- 
állitás, könyvismertetés, plakát/. Alig dolgoztuk ki, hogyan kell 
egyénileg foglalkozni az olvasóval a kölcsönzőben, hogyan kell hasz
nálni a bibliográfiai segédkönyveket és katalógusokat, hogyan kell 
az olvasókat gyorsan tájékoztatni az uj szerzemények felől; a 
könyvtári Irodalomban sem foglalkoztunk eleget ezekkel a kérdések
kel.

1954-ben a Könyvtártudományi Módszertani Kabinet kiadta a 
Rukovodsztvo cstenlem na abonemente maazazovoj blbllotekl /Az ol- 
vasáe Irányítása a közművelődési könyvtárak kölcsönzőjében/, című 
olkkgyüjteményt és E. Korsunova Szpravocsno-bibllografleeeazkaja 
rabota rajonnoj blbllotekl /А járási könyvtár tájékoztató munkája/ 
oimtt módszertani munkáját. £ kiadványok óriási visszhangja arról 
beszél, hogy nagy szükség van az olvasás Irányításával.foglalkozó 
segédkönyvekre•

Aktuális probléma a bibliográfiák propagálása és felhaszná
lása. Elég sok igea különböző bibliográfia Jelenik meg. Arról 
azonban, hogyan kell dolgozni ezekkel a közművelődési könyvtárad
ban, hogyan használják fel a könyvejánlásnál és hogyan propagál
ják az olvasók között - Igen keveset Írtak.

Az utóbbi időben egyre gyakrabban jelennek meg oly«:« b ib 
liográfiák, amelyekben módszertani Útmutató Is van, és egyre na
gyobb helyet foglal el a módszertani segédkönyvek között &s ajáw-
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ló bibliográfia. A Lenin Könyvtáy Könyvtártudományi Módszertani 
Kabinetje éa Bibliográfiai Osztálya egymással szoros kapcsolatban 
dolgoznak az ilyen segédletek összeállításán.

Nagy jelentősége van a könyvtári munkában annakj hogy milyen 
a bibliográfiák aktiv propagandája az olvasók között. Rövidesen meg
jelenik egy gyűjtemény a bibliográfiák propagálásáról közművelődési 
könyvtári Jelleggel, mely a novoszlblrezkl Központi Városi Marx 
Könyvtár és a kurazkl Területi Könyvtár tapasztalatait ismerteti.
▲ Blblloteki SzSzSrR /А Szovjetunió könyvtárai/ című gyűjteményben 
közölni -fogjuk-az-Állami Lenin Könyvtár tapasztalatait a bibliográ
fia i ismeretek propagandája éa a bibliográfiák összeállítása terén.

Nagy hiánya a könyvtárügyi irodalomnak, hogy nincsenek könyvek 
az olvasótermi munkáról*

1956-ban a Kabinet egy gyakorlati kézikönyv kidolgozásán fog 
munkálkodni / * A  városi éa Járási könyvtárak olvasóterme"/, később 
pedig foglalkozik egy módszertani útmutató összeállításával a te
rületi, határvidéki éa köztársasági könyvtárak olvasótermi dolgozói
nak segítségére.

A könyvtártudományi Kabinet feladatának tartja, hogy a legkö
zelebbi években alaposan tanulmányozza és értékelje a közművelődé
si könyvtárak olvasószolgálati munkáját, a kölcsönzőben és az olva
sóteremben, s hogy ennek alapján több módszertani anyagot adjon 
ki. Többek között tervbe vettük, hogy összeállítunk egy kiadványt 
"Az olvasó utltáraa" óimén. S kiadvány céljai segíteni az olvasó
nak, hogy minél Jobban kihasználja a könyvtáradta összes lehetősé
geket, »a elmondani, hogyan kell kiválasztani az irodalmat a kata
lógusok, bibliográfiák, kézikönyvek, stb. segítségével.

A különböző iameretágak könyvei propagálását segítő a tervbe
vett segédletek között lesznek módszertani Útmutatók és bibliográ
fiák egyaránt, ezek szerkesztésénél tekintettel leszünk az olvasók 
különböző csoportjaira.

A könyvtárak legidőszerűbb feladata a társadalmi-politikai 
és műszaki-termelési irodalom propagandájának megerősítése..

A politikai irodalom propagandájának kérdéseiről mind a köz
pontban, mind a területen adtunk ki módszertani és bibliográfiai 
anyagot. Mindazonáltal, a könyvtárak tevékenységével megismerked
ve is  analizálva a módszertani kabinetek jelentéseit, nyilvánvaló, 
hegy egyes könyvtárakban - annak ellenére, hogy nagy lendülettel 
végzik a tömegmunkát -  a társadalmi-politikai irodalom forgalma a 
régi színvonalon marad, ügy látszik, hogy ezekben a könyvtárakban 
nincs meg a kellő kapcsolat a tömegrendezvények és á kölcsönzőben 
folyó könyvajánlás között.

Vannak esetek, amikor a könyvtárosok egyoldalúan propagálják 
a fontos dokumentumokat. így például a Szovjetunió Kommunista Párt
ja Központi Bizottságának,szeptemberi plénuma után, melyen "A Szov-
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Jetunló mezőgazdaságának továbbiéJlesztéséről“ azőlő határozatot 
hozták, a falusi könyvtárak mindaz dolgozója teljesen helyesen 
cselekedett, Jelentős mértékben megjavítsa az agrozooteohnlkal 
Irodalom propagandáját. Azt azonban, nem mindenki értette meg, hogy 
a könyvtáraknak ezekkel g történelmi határozatokkal kapcsolatban a 
társadalmi-politikai irodalom propagandájának megjavítása la f e l 
adata lenne. j

Az utóbbi időben sok könyvtár kevesebb figyelmet fordít azok
ra, akik a pártoktatás keretében tanulnak.

Mindezek arra kötelezik a Könyvtártudományi Módszertani Ka
binetet, hogy erősítse a könyvtáraknak nyújtott segítségét, ló é 
ban cikkgyűjteményt fogunk kiadni, mely a legjobb könyvtárak ta
pasztalatait Írja le a társadalmi-politikai Irodalommal kapcsolat
ban.

A könyvtárak főfeladata 1956-ban a ZZ.kongresszus anyagának 
és határozatainak propagálása lesz. A Lenin Könyvtár Könyvtártu
dományi Módszertani Kabinetje a Bibliográfiai Osztállyal közösen 
többféle módszertani, éa bibliográfiai anyagot á llít  össze ezeknek 
az igen fontos dokumentumoknak a propagandájával kapcsolatban. Út
mutatókat fogunk összeállítani a társadalmi-politikai irodalom 
propagálásáról a Nagy Októberi Szocialista Forradalom éo.évfordu- 
lójára, a közzéteszttnk sok más anyagot is , melyek folyó politikai 
eseményekkel foglalkoznak.

A Központi Bizottság Júliusi plénuma határozatainak megfelelő
en a könyvtárak az utóbbi időben megjavították a műszaki irodalom 
propagandáját. Sok könyvtár kapcsolatot épített ki a vállalatok 
szakembereivel és az tf: segítségükkel kezdtek könyvismertetéseket 
és ankétokat rendezni a termelépi-teohnlkal irodaloméul. Fokozott 
figyelmet fordítottak ezekre a kérdésekre a területi, határvidéki 
és köztársasági könyvtárak módszertani kabinetjei. Egyik-másik Je
lentős segítséget nyújtott a többi könyvtárnak a műszaki irodalom 
propagandájában, figyelembe véve a Járások termelési profilját, 
így például, a cseljabinszkl és а к emeгövé terület módszertani ka
binetjei kiadványokat szerkesztettek a bányaipari dolgozók számára. 
A szverdlovszkl, groznenl, kurgánl, kosztromai, ivanóvói területi 
könyvtárak módszertani kabinetjei könyvjegyzékeket állítottak össze 
a technika legújabb vívmányairól, a helyi újítókról, stb.

Mindazonáltal a műszaki könyvek propagálása a közművelődési 
könyvtárak munkájának elmaradt területe. A műszaki irodalom pro
pagálásának minősége nagy mértékben függ a könyvtárosok képzett
ségétől. Segíteni kell nekik, hogy elsajátítsák a műszaki ismere
tek alapjait, hogy kiszélesítsék műszaki látókörűket. 1956-ban 
a Könyvtártudományi Kabinet át fogja dolgozni és újra ki fogja ad
ni.- a közművelődési könyvtárosok szakképzettségének emelését szol
gáló összes programot.. Nagy helyet foglalnak el ezekben a prog
ramiokban a műszaki irodaiam ajánlásának kérdései. Feladatunk 
lesz speciális programok összeállítása is a könyvtárosok műszaki 
önképzésének elősegítésére, a Lenin Könyvtár által kiadott, a me-



zőgazdaság alapjaival foglalkozó program mintájára»
Nagy figyelmet fogunk fordítani arra, hogy elterjesszük a leg

jobb könyvtárak tapasztalatait, amelyeket a műszaki irodalom propa- 
gáláaa terén szereztek» 1956-ban a Könyvtártudományi Kabinet kiad 
egy gyűjteményt a műszaki irodalomnak az ipari munkások közötti 
propagandájának támogatására» Ezenkívül a Kabinet a következő témá
kat dolgozza ki: "A könyvtárak a dolgozók politechnikai látóhatár - 
ra kiszélesítésének elősegítéséért", "Az egyes szakmákról szóló iro 
dalom-propagandája", "A közművelődési könyvtárak munkája a műszaki 
értelm iséggel".

A Könyvtártudományi Módszertani Kabinet fo ly ta tja  tevékenysé
gét a falusi könyvtárost eégltő segédletek összeállítása terén»
1956-ban - többek között - módszertani és b ib liográ fia i anyaggyüj- 
teményeket fog kiadni a mezőgazdasági gépesítéséről szóló irodalom 
propagálásához» E mellett a Kabinet tanulmányozni fogja a falusi 
és járási könyvtárak munkáját és a legjobb tapasztalatokat publl-- 
kálni fogja. Külön könyv fog megjelenni arról, hogyan lássák e l 
könyvekkel a falusi és járási könyvtárak az állattenyésztőket»

A műszaki és mezőgazdasági irodalom propagandája szoros kap
csolatban van a természettudományos ismeretek propagálásával» Meg 
kell mondani, hogy az utóbbi években javult a könyvtárak munkája' 
a természettudományi irodalommal kapcsolatban. Különösen a Közpon
t i  Bizottságnak "A lakosság közötti tudományos-ateista propaganda 
hibáiról" hozott határozata után hőtt meg a könyvtárak aktivitása 
e tekintetben. Mégis sok könyvtár nem folytat rendszeres propagan
dát a tudományos-ateieta és természettudományos irodalom érdekében, 
hanem csak esetről-esetre, s nem kapcsolja össze a társadalmi-poli
tik a i, műszaki és mezőgazdasági könyvek ajánlásával. Ez a munka 
gyakran népnevelő Jellegű. A Könyvtártudományi Módszertani Kabinet 
feladata, hogy segítsen a könyvtárosoknak e hibák kiküszöbölésében, 
ellátva őket megfelelő segédletekkel, módszertani és b ib liográ fia i 
anyaggal.

Nagy segítségre van szükség a gyermekkönyvtáraknak, melyek 
igen nehéz és fe le lős munkát végeznek az olvasás irányításakor. 
Jelenleg különös figyelmet fordítunk az olyan könyvek propagandá
jára, amelyek elősegítik  a gyermekek politechnikai oktatását»
Ezzel kapcsolatban a Könyvtártudományi Kabinet kiadott egy gyűj
teményt Rabota detszklh blbliotek v pomoscs* politehnicseszkomu 
obucsenlju /А gyermekkönyvtáraknak a politechnikai oktatást támo
gató munkája/ cimea.

Jelenleg a Könyvtártudományi Kabinet a legjobb gyermekkönyv
tárak tapasztalatait tanulmányozza, különös figyelmet fordítva a 
gyermekek olvasásának irányítására. Tervbe vettük egy cikkgyűj
temény kiadását ezzel a kérdéssel kapcsolatban. 1956-ban a Kabi
net össze fog á llítan i egy "Gyermekkönyvtár" cimtt gyakorlati se- 
gédkônyvetÿ melyben minden oldalról megvilágítják a gyermekek 
között folyó könyvtári munkát» A módszertani és b ib liográfia i 
anyaggyüjtemények, melyeket évről-évre összeállít a Könyvtártudo-
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mányi Módszertani Kabinet a Gyermekkönyv Hetére,, ezentúl nyomta
tásban fognak megjelenni. A Kabinet kötelességének tartja « hogy se- 
gltééget nyújtson az újonnan fe lá l l í t o t t  terü leti gyermekkönyvtárak
nak.

Az olvasók kiszolgálásának minősége és gyorsasága sokban függ 
a munka helyes megszervezésétől, a ttó l, hogy mennyire felelnek meg 
a könyvtár felszerelése és helyiségei a speciális követelményeknek®

1 A könyvtári munka szervezési, tervezési és normázáei kérdéseit 
eddig nem igen dolgozták ki. Pedig a könyvtárakban elég tapaszta
lat gyűlt össze, ezeket tanulmányozni és általánosítani kellene.
A Könyvtártudományi Kabinet tervbe vette, hogy elkezdi ezt a mun
kát; kapcsolatban a nágy könyvtárakkal és a könyvtári főiskolák
kal.

Különös figyelmet kellene fordítani uj tipnsu felszerelések 
terveinek kidolgozására. A következő években sok könyvtárépület 
építése és tervezése kezdődik meg. így például jelenleg u.; épületet 
emelnek területi., határvidéki ille tv e  köztársasági könyvtárak szá
mára Szverdlovezkban^, Bakuban és a Szovjetunió más városaiban. A 
Könyvtártudományi Módszertani Kabinet eddig nem foglalkozott ez
ze l a kérdéssel. Csak 1955-ben kezdtünk ilyen irányban dolgozni.
Most van folyamatban a falusi és járási könyvtárak helyiségeinek 
és bárandezésének tervezéséhez mintatervek összeállítása. Ezeket 
külön kiadványokban fogjuk publikálni, melyek 195b-ban jelennek 
meg. Tervbe vettük, hogy később kidolgozzuk és publikáljuk a te
rü le ti, határvidéki és köztársasági könyvtárak helyiségeinek és 
a felszerelésének a terve it.

A Kabinet össze fogja gyűjteni a könyvtárépités kérdéseivel 
kapcsolatos szemléltető és tájékoztató anyagokat: épületterveket, 
könyvtári felszerelések legjobb képeit ée ra jza it, külföldi cégek 
katalógusait, stb. Ki fogjuk dolgozni a könyvtári munkafolyamatok 
gépesítésével kapcsolatos kérdéseket is .

Jeladata a Kabinetnek a könyvtártörténet tanulmányozása is. 
Nagy jelentősége van a párt- és kormányhatározatoknak éa V. I .
Lenin könyvtárakra vonatkozó útmutatásainak a könyvtárügy elmé
leti ée gyakorlati kérdéseinek kidolgozásában ée az ösbzsb könyv
tárak tevékenységének eszmei-elméleti színvonala emelésében. E 
dokumentumok tanulmányozása, az ille ga litá s  és az első forradal
mi évek®könyvtári munkájának ismerete fontos szerepet játszik a 
könyvtárosok nevelésében. A Kabinet elkezdte ezeknek a kérdések
nek a feltárásét. 1955-ben megjelent egy tanulmánykötet lat isz- 
törli nelegal'ntth bibliotek revoljuolonnüh organlzaal^ vcarszko .1 
Boazszil /А forradalmi szervezetek ille g á lis  könyvtárainak tKrtl 
netéből a cári Oroszországban ’' címen /összeállította A. G. 
Kravosenko, azerk. E. D„ Sztaszova . Megjelent N„ K. Krupszkaja 
?Mit ir t  éa mondotv v„.x . Lenin a könyvtárakról« cimü. könyvének 
Uj kiadása. A jövőben togább fo ly ta tja  munkáját..a Kabinéi* a Szov
jetunió könyvtárügyének tanulmányozásában..-. Megkezdtük a munkát 
a "Y. le. Lenin e könyvtárügyről című gyűjteményen. Az i.94ó«n.8 
tervben szerepel N Ко Kropszka;.ának a könyvtári munkáról szóló 
cikkgyűjteményének aa.itó e 'á  rendfirésr0
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Jelenleg hatalmas épitőmunka fo lyik  hazánkban a népgazdaság 
és a kultúra minden ágának továbbfejlesztését célzó, a párt és a 
kormány á lta l megszabott program megvalósításáért. Ez megköveteli, 
hogy erősitsük a könyvtári munka kapcsolatát a kommunista építés 
konkrét feladataival.

i Melyebben és céltudatosabban kell tanulmányoznunk és propagál
nunk a kiváló tapasztalatokat, nagyobb figyelmet fordítva az újonnan 
szervezett és elmaradt könyvtárakra, hogy felemeljük őket a kiváló-, 
ak színvonalára. Minden szükséges anyagot biztosítani k e ll a járási 
könyvtárak számára, hogy járásuk községi könyvtárainak módszertani 
központjaivá váljanak. Jelentősen meg kell'erős íten i a Könyvtártu
dományi Kabinet és a terü le ti, határvidéki, valamint köztársasági 
könyvtárak módszertani kabinetjei közötti kapcsolatokat. Már régen 
meg kellett volna határozni funkciójukat. Mint példát a párhuzamos
ságra, a munkaerő és pénz érthetetlen pocsékolására fe l  lehet hozni 
a járási könyvtárak mintakatalógusa osztályozási szakrenáiitábláza- 
tánák kiadását. Több mint 2o terü le ti, határvidéki és köztársasági 
könyvtár adta ki ezt a központi kiadásban való megjelenése e lő tt. 
Teljesen világos, hogy az ilyen bonyolult anyagot a központi szer
veknek idejében ki kell adniok.

Az .általános jellegű , minden könyvtárban szükséges alapvető - 
mudkákéi gyakorlati!segédletek Bsáztállitása a Könyvtártudományi 
Módszertani .Kabinet feladata.

Gyakran’ figyelhető meg párhuzamosság az olyan módszertani 
és b ib liográfia i anyag kidolgozásánál is , amelyek valami jelentős 
évfordulóval foglalkoznak, a központi kiadványok ugyanakkor á ltá
lában késve jelennek meg. Véleményünk szerint i t t  nagyobb teret 
ke ll engedni a kezdeményezés számára. Sok hathatós módja és esz
köze van a könyvtárak instruálásának - értekezlet, konzultáció, 
tanfolyam, - ezért liât nem minden kampányra kell nyittatott se
gédletet kiadni. A Könyvtártudományi Módszertani Kabinetnek a 
nagyobb politikai események és Jelentősebb évfordulók kapcsán 
módszertani és b ib liográfia i anyagot kell kiadni,dé ezt adajfibán lix i 
megtennie.

A terü le ti, határvidéki, köztársasági könyvtárak módszerta
ni kabinetjeinek főfeladata helyi vonatkozású módszertani ás 
b ib liográ fia i anyag összeállítása, figyelembe véve saját vidékük, 
területük, köztársaságuk specifikus sajátságait.

Fokozni kell a legjobb könyvtárak tapasztalatainak helyszí
ni tanulmányozását és leírását. Helyesen cselekedtek azok a mód
szertani kabinetek, amelyek időszaki tájékoztatókat vagy köny
vecskéket és röplapokat adtak ki s ezekben ismertették az egyes 
könyvtárak tapasztalatait. Aligha helyes, ha ezt a Könyvtártudo- 

* mányi Módszertani Kabinet csinálja, melynek alaposan kell fog la l
kozni a kiváló tapasztalatok tanulmányozásával és általánosításá
val. És ebben seglteniök ke ll őt a terü leti kabineteknek.

Egyáltalán nem k ielégítő mértékben alkalmazzuk a Könyvtár-



tudományi Módszertani Kabinetben a kollektív munkamódszerekét; nem 
vitatjuk meg elég széleskörűen a könyvtártudomány és a b ibliográfia 
időszerű kérdéseit, az újonnan közreadott b ib liográ fia i és módszer» 
tani kiadványokat. Ez a körülmény gátolja az alkotó gondolatok f e j 
lődését és kedvezőtlen hatással van a kiadandó segédletek minőségé
re. Sokkal nagyobb mértékben ke ll az egyes könyvtárügyi kérdések 
megvitatásába bevonni a könyvtárosokat, a könyvtári főiskolák elő
adóit']; az aspiránsokat és az utolsó éves hallgatókat. A közeli 
években Számos kérdést kell megoldanunk, melyek igen jelentősek 
könyvtárügyünk továbbfejlődése szempontjából. Ezeket csak az összes 
módszertani szakemberek és bibliográfusok közös erejével lehet meg
valósítani.

Bibliotekar*, 1936. l.s z . 23-29.lap


