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ISKOLAI ÉS TANÁRI KÖNYVTÁRAK SZERVEZÉSE CSEHSZLOVÁKIÁBAN

A szocializmus építésének jelen legi szakaszán az uj iskolátör
vény nagy jelentőséget b iztosit az lakolának és az iskolai nevelés
nek Éppen ezért olyan fe ltételeket ke ll teremteni, amelyek támogat
ják és gyorsítják a szocialista Iskola éa a szocialista nevelés meg
valósulását. Nagy segítséget nyújt e tekintetben az, ha az iskolák 
dolgozói és a nevelők mind az elméleti, mind a gyakorlati nevelő mun
kánál tervszerűen felhasználják a pedagógiai irodalmat.

Ilyen vonatkozásban fontos feladat vár az iskolai éa a tanári 
könyvtárakra. Természetesen jó l  meg kell szervezni őket, hogy neve
lő feladataik jó l érvényesüljenek és meglegyen a kellő kapcsolat és 
együttműködés a többi könyvtárral.

A prágai, brnol és bratlslaval állami pedagógiai könyvtárak 
most dolgoznak az iskolai és tanári könyvtárak számára szóló könyv
tártechnikai minimumon. Most nyújtják be megvitatásra e könyvtárak 
szervezeti felépítésére vonatkozó javaslatukat is .

A. A könyvtárak szervezete

1 . Minden óvodában, elemi iskolában, 8 osztályos általános 
iskolában, 11 éves középiskolában, tanítóképző intézetekben és 
valamennyi szakiskolában - az Oktatásügyi Minisztérium felügyele
te alatt - I s k o l a i  k ö n y v t á r  létesül. A könyvtár
nak két része van: az egyik a tanulók könyvtára, a másik a tanárok 
könyvtára. A könyvtárnak az a feladata, hogy egyrészt elősegítse
a tanulók nevelését éa oktatását, másrészt segítséget nyújtson а 
tanári karnak a pedagógiai munka Jó ellátásához.

Az iskolai könyvtár fenntartásával kapcsolatos költségek an
nak az Iskolának a költségvetésében szerepelnek, amely mellett a 
könyvtár létesült.

Az iskolai könyvtár működésének felügyeletét azok a szervek 
látják e l, amelyek az iskola működésének felügyeletére hivatot
tak, együttműködve a járási A erü letl/  tanári könyvtárak könyvtá
rosaival*

2. Minden járásban J á r á s i  t a n á r i  k ö n y v 
t á r  létesül.

A járási tanári könyvtárnak az a feladata, hogy tanáccsal 
és segítséggel hozzájáruljon az iskolai könyvtárak igazgatásához
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és működéséhez és segítse a tanári testületet az Iskolai és lakó- 
lánkivüli munka megfelelő elvégzésében. Ezt a feladatot főleg a , 
szükséges irodalom kölcsönzésével látja el«

A Járási tanári könyvtárt a Járási nemzeti bizottság tartja
fenn.

A Járási tanári könyvtárak felügyeletét a Járási tanfelUgye-, 
lő látja el a kerületi tanári könyvtár könyvtárosának együttmükö- 
déae mellett.

3. Minden kerületben k e r ü l e t i  t a n á r i  
k ö n y v t á r  létesül. A kerületi székhelyeken /városokban/, 
ahol állami pedagógiai könyvtárak működnek, a kerületi tanári 
könyvtár funkcióját ezekre a könyvtárakra lehet ráruházni. A 
kerületi tanári könyvtárnak az a feladata, hogy tanáccsal 1« se
gítséggel hozzájáruljon a Járási tanári könyvtárak és az iskolai 
könyvtárak igazgatásához és működéséhez és segítse a tanári tes
tületet iskolai és lskolánklvüll névelőmunkájának elvégzésében. 
Feladatát főleg szakirodalom segítségével látja el.

A kerületi tahári könyvtár fenntartója a kerületi nemzeti 
bizottság.

A kerületi tanári könyvtár felügyeletét a kerületi tanfel
ügyelők látják el, az illetékes állami tudományos pedagógiai 
könyvtár vezetőjének közreműködésével.

4z iskolai könyvtárak, a Járási tanári köhyvtárek és a ke
rületi tanári könyvtárak szakmai és ideológiai munkájára vonat
kozó irányelveket az Oktatásügyi Minisztérium adja ki a prágai, 
brnol és bratislaval állami pedagógiai könyvtárak közreműködésé
vel.

B. Könyvtárosok

1. Az iskolai könyvtárak, a Járási tanári könyvtárak és a 
kerületi tanári könyvtárak könyvtárosi teendőit rendszerint а 
tanárok látják el, akiknek könyvtári munkáját a szolgálati kö
telezettségek keretében megfelelőképpen szabályozza az illetékes 
tanügyi hatóság. A szükségnek megfelelően esetleg kleegltő munka
erőt lp kaphatnak segítségül.

2. A Járási tanári könyvtárak, illetve a kerületi tanári 
könyvtárak könyvtárosai, amennyiben tanárok, kiegéstltlk peda
gógiai képzettségüket a szakmai könyvtárosi tanfolyamok látoga
tásával. A tanfolyamokat a prágai, brnol és bratislaval állami 
pedagógiai könyvtárak szervezik az érintett könyvtárosok számára.

A Járási tanári könyvtárak és a kerületi tanáil könyvtárak 
könyvtárosai tapasztalataik felhasználásával toktató tanfolyamo
kat rendeznek az iskolai könyvtárak dolgozói számára. Könyvtári 
főiskolai képzettséget a könyvtárosok levelező tanfolyam utján 
syerhetnek a bölosószeti karon tartott könyvtárosazak elvégzésével.



C« A könyvtárak együttműködése

1. Az Iskolai könyvtárak, a járási tanári könyvtárak éa a 
kerületi tanári könyvtárak szoros együttműködést fognak k ife jte -

. ni az állami tudományos könyvtárakkal és a kerület járási, il le tv e  
községi közművelődési könyvtáraival.

2. A prágai, brnol és bratlslavai állami pedagógiai könyvtá
rak központilag gondoskodnak a reájuk bízott könyvtárak igazgatá
sáról és működéséről:

а/ Az állami pedagógiai könyvtárak a kerületi il le tv e  já
rási tanári könyvtárakkal a kapcsolatot ée együttműködést a bi
zalmiak utján tartják fenn. A bizalmiak rendszerint a szóbanforgó 
könyvtárak könyvtárosai.

b/ Az állami pedagógiai könyvtárak le té t i állományt adnak a 
járási, ille tv e  kerületi tanári könyvtáraknak. Ebben megvannak a 
pedagógiai gyakorlat és a levelező szakmai tanfolyamhoz szükséges 
legféntosabb müvek, ille tv e  a kevésbé hozzáférhető irodalom.

с/ Az állami pedagógiai könyvtárak együttműködnek az állami 
munkaerőtartalékok tanintézeteivel és azoknak módszertani kabi
netje ive l, valamint a többi könyvtárral, főleg a pedagógiai prob
lémák területén.

d/ Az állami pedagógiai könyvtárak megismertetik az iskolai 
könyvtárakat, a járási, il le tv e  kerületi tanári könyvtárakat a 
legfrisebb b e lfö ld i, il le tv e  szovjet vagy népi demokratikus pe
dagógiai irodalommal éa instruálják a könyvtárosokat a szóbanfor
gó irodalommal való foglalkozást illetően . Ez a munka bibliográ
fiák segítségével történik.

e/ Az állami pedagógiai könyvtárak segítséget nyújtanak a 
tanári testületnek ahhoz, hogy a tanári szakképzettség uj szer
vezete szerint réaztvegyen az oktatásban.

f/  Az állami pedagógiai könyvtárak segítséget nyújtanak a 
tanároknak az iskolai törvény és a párt ille tv e  a kormány vala
mennyi határozatának végrehajtásánál.

3« Az állami tudományos könyvtárak szervezeti szabályzata 
értelmében a prágai Állami Pedagógiai Komensky Könyvtár Cseh
szlovákia Központi Pedagógiai Tudományos Könyvtára, továbbá 
Komensky életének és munkásságának, a tankönyvek és jegyzetek, 
valamint az ifjúsági irodalom tanulmányozásának központi könyv
tára. Az Iskolai könyvtárakkal való gondoskodás munkáját az 
Állami Ifjúsági Irodalom Suk Könyvtárára bízták, ez utóbbi а 
prágai Állami Pedagógiai Komensky Könyvtár külön osztályát ké
pezi.

A brnoi ille tv e  a bratlslavai Állami Pedagógiai Könyvtá
rak ugyancsak tudományos könyvtárai a pedagógia, a pedagógiai 
b ib liográfia tanulmányozásának és egyúttal módszertani központ
ul i  az iskolai könyvtáraknak, valamint a kerületi il le tv e  Járási 
tanári könyvtáraknak.
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D. A könyvtárak szervezetéi szabályzatai

Az Oktatásügyi Minisztérium egységes szabályzatokat ad ki 
az iskolai ille tv e  járási és kerületi tanári könyvtárak szerve
zetére, igazgatására és munkájára vonatkozóan.

-  Knihovnafc 1955« 6.ez. 102.lap.

Haggerty, Charles E.j

kísérlet a könyvtári szolqáhatások kiterjesztésére

"Azt hiszem, Nagyszerű ötlet volt ez a Könyvtárszolgála
ti Központi" -  Így kiáltott fel egy könyvtárosnó, miközben meg
rakott targoncáját odatolta a kölcsönző-pulthoz. "Olyan, mintha 
egy nagy könyvraktárban volnék, és ott válogatnám.ki a nekem 
való könyveket." -"Képzeld osak el, -  tette hozzá egy másik - 
egy helyen kaphatok, lemezeket, képeket, "vlearnester"-t /táv- 
csőformáju készülék panorámlkus képek nézésére,,Ford./ éppen úgy, 
mint könyveket." Meleg és lelkes szavakkal nyilatkoznak azok 
a könyvtárosok,.akik a mattoonl Könyvtárszolgálati Központot 
/Illinois/ használják.

Ez aSzervisz Központ, melynek működését az Illino is! 
Állami Könyvtár irányítja együttműködésben a Mattoonl Nyilvá
nos Könyvtárral, uj vállalkozás a könyvtárhálózat kibővítése 
terén. Sok éven keresztül az emberek esak postai szolgálat ut
ján, vagy kis alappal működő vándorkönyvtárakon, könyv-autó
buszokon keresztül Jutottak könyvhöz. A Szolgálni1 Központ v i
szont a "nagybani eladás" elve alapján működik. Csak könyvtára
kat szolgál ki. Segítséget nyújt ahhoz, hogy kibővítsék állo
mányukat, súlyt helyez uj szolgálati ágak kifejlesztésére, be
mutatja a könyv mozgatásának uj teohnlkal módszereit, támogat
ja a kooperáoiót, tanácsokat ad a könyvtárosoknak, meftazerve- 
zi a tapasztalatcserét és az egyéb szakmai találkozókat a 
könyvtárosok és a könyvtári tanáosok tagjai között.

A Könyvtárszolgálati Központ ötletét elaő Ízben 1952 
május 2o-án az llllno ls l DeKalbban valósították meg. Az ötlet 
olyan sikeresnek bizonyult,, hogy 1953 folyamán három hasonló


