
KÖNYVTÁRI t á j é k o z t a t ó
KÜLFÖLDI LAPSZEMLE

K i a d j a
az Országba Széchényi Könyvtár

2 .évfolyam 5. szám 1956 május

Maszanov, Ju. 1.:

AZ ÖSSZSZÖYETSÉGI KCNYVKAMARA 35 ÉVI MUNKÁJA

A bibliográfia Ugye hazánkban a Kommunista Párt és a szovjet 
kormány állandó segítsége mellett fe jlődött. A Kommunista Párt Köz
ponti Bizottsága számos határozatban hangsúlyozta a bibliográfiának, 
mint a néptömegek nevelése eszmei fegyverének hatalmas szerepét» és 
Útmutatásokat adott az ideológiai front e részével kapcsolatos munka 
további javítására.

A b ib liográ fia i munkák között nagy Jelentősége van az állami 
bibliográfiának, mely regisztrá lja  és b ib llográfia ilag feldolgozza a 
Szovjetunióban újonnan megjelent irodalmat és tájékoztatja fe lő le  a 
könyvtárakat, tudományos Intézményeket és az olvasók széles körét.

'A szovjet állami bibliográfiának hivatása, hogy szolgálja a 
kommunista építés általános fe ladata it, a népgazdaság, a tudomány és 
a kultúra továbbfejlesztését. Eszköze a szovjet könyv propagálásának, 
alapja a könyvtárak b ib liográ fia i tájékoztató munkájának.

A szovjet állaiá b ib liográfia helyes megszervezésében igen nagy 
szerepet játszott az OSzSzSzK népbiztosi tanácsának "A b ib liográfia 
ügyének az OSzSzSzK népművelési népbiztossága ügykörébe való átadásá
ról* cimü, Lenin á lta l 1920 junlus 30-án a lá irt határozata. Ez a ha
tározat a szovjet kormány egyik legfontosabb kulturális vonatkozású 
rendszabálya vo lt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom utáni első 
években - a polgárháború és a külföldi intervenció nehéz periódusá
ban.
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Tv bogy а г Okt éber e lő tt i időkben az Oroszországban -«sg-
Jelent irodaion regisztrálását & f e jt óügyi Fői-ahatóság végezte a 
"Knizsnaja Letopisz ’“’'-ben, melyben а о к to lt о Má-r . a hiba, a formál), j 
Jellegű vo lt» Az 1917~ös februári polgári-demokratikus forradalom után 
a b ib liográ fia i regisztrálást a Főtervurcíi u jjCí>z< .11 Orosz Könyv- 
kemarira b l'ták , mely a Belügyminisztérium Intézménye volt»

A Nagy Oktéoeri Szocialista Forradalom győzelme gyökeres átalaku
láshoz vezetett az ország po litika i, gazdaa^i ua i*ul*ur«iie életében» 
Újjá kellett szervezni a o ib iiográ fiá i munkát is»

Az Orosz Könyvkamara előtt uj feladatok álltak: az állami bibliográ
fiá t  a azcvjet u'i>r á s .vj.it is'|+-úra szolgálatába -jlXitaoi, közelebb 
vinni о tudományos azúkeégle te fchoz, bi tositani a orblA0Oi-afi,ra t lje s - 
ségés, megjavítani módszertani szempontból, aok .el hat .".konyábbá tenni» 
Ezekkel a feladatokkal Pétervárott nem boldogult az Orosz Köuyvkamara.
A sajtótermékek kötelos^élddr.yainak beszolgáltatásában igen nagy hiá
nyok voltak, a megjelent könyveknek csupán 25 Jt-át tudták feldolgozni, 
a "Knizsnaja Letopiez'" igen rendszertelenül jelent meg, 1920 elejére 
pedig megszakították kiadását»

A népbiztosok tanácsa 1920 Junius 30-i határozatának az volt a 
cé lja , hogy szabályozza az újonnan megjelent irodalom b ib liográ fiá já t, 
ezt a kulturális építés szükségletei kielégítésének a szolgálatába 
á llítsa  és biztosítsa teljességét» A nyomtatott müvek b ib liográfia i 
regisztrálása állami üggyé le tt» A népbiztosok tanácsa határozatának 
végrehajtásaként az allem! b ib liográfia i feldolgozás elvégzésére uj 
b ib liográ fia i központot létesítettek  Moszkvában - az Oroszországi Köz
ponti Könyvkaraarát. 1925 októberében ez гг  OSzSriSzK Állami Központi 
KönyvUunarája nevet kapta, 1935 végén pedig átszervezték Összszövet- 
ségi Könyv kamarává» Sorban fe lá llíto ttá k  a könyvkemarakat majdnem mind
egyik szövetségi köztársaságban és néhány autonom köztársaságban.

Tehát a moszkvai üsszszövetségi Könyvkamara az idén tö l t i  be fenn
állásának 35« évfordulóját.

A szovjet állami b ibliográfia alapja és ezzel együtt a nagy tudo
mányos könyvtárak gyarapításának legfontosabb eszköze a nyomdatermékek 
Ingyenes kötelespéldány-rendszereT

Az Összszövetségl Könyvkamara ingyenes kötelespéldaryokat kap a 
Szovjetunió nyomdáitól ée ezeket szétosztja az ország nagy könyvtárai 
között, amaljek jegyzékét a kormány hagyja Jóvá. A Könyvkamarán Ke« 
resztül Jelenleg a következő könyvtárak kapják meg az uj kiadványokat: 
Állami Lenin Könyvtár, a Tudományos Akadémia Könyvtára, Állami Nyilvá
nos Szaltükov-Scsedrin Könyvtár, а ;-•£ ‘ ka^émía Kö трои t i  Társa
dalomtudományi Könyvtára, a k:'-; társasági nyilvános könyvtárak, szaros 
egytemi könyvtár /a moszkvai, l-ningrádi, azárátovi, kazánt, irkutazfci, 
tömsz*!/, a Felsőoktatási Minisztérium Állami Tudományos Könyvtára, stb. 
Néhány szakk-önjvtár válogató joggal rendelkezik, azaz meghatározott 
szakterület irodalmából kap kötslespéldányt a Könyvkamarán keresztül.

Az Öaszszövetpégi Könyvkamara évente kb. 6 m illió  különböző fajija 
kiadványt kai oszt szét a könyvtárak között. Fennállása óta kb.
I 70 m illió  könyvet, fo lyó iratot, újságot, térképet, kottát, mülapot és
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más nyomdaterméket osztott szét a könyvtárak között. Egy példány min
den kiadványból a Könyvkamarában marad. Ezt az állami bibliográfia 
öaszeállitásánál, a nyomtatott katalóguscédulák elkészítéséhez használ
ják fe l .  ▲ b ib liográfia i feldolgozás után ez a példány a -szovjet sajtó
termékek archívumába kerül, mely sérthetetlen muzeális állomány.

Az ingyenes kötelespéldány-rendszer b iztosítja  a szovjet állami 
bib liográfia számára a szükséges teljességet, a megbízhatóságot, vala
mint a statisztika és a tájékoztatás lehetőségét.

A forradalom e lő tt i Oroszországban csak egy állami b ib liográ fia i 
orgánum vo lt, a "Knizsnaja Letopisz*"« A Szovjetunióban á nyomdatermé
kek- fajtáinak megfelelően épült ki az állami bibliográfia. 5asószövet
ségi kiadványainak rendszere. Ez a rendszer fokozatosan alakult ki és 
tökéletesedett. Tevékenységének első éveiben a moszkvai Könyvkamara, 
fe lú jítva  a "Knizsnaja Letopisz’ " kiadását /nelybe annak idején a köny
veken kívül felvették az időszaki kiadványokat, térképeket, kottákat éa 
a nyomtatott mülapokat/£ főfigyelmét arra összpontosította, hogy a bib
liog rá fia i regisztrálás te ljes  legyen és hogy minden kötelespéldány be
érkezzék.

Később a Könyvkamara több rendszabályt hozott mind a bibllografá- 
landó dokumentumok köre /folyóirat- és újságcikkek, recenziók/, mind 
pedig kiadványaik rendszerének tökéletesítése és a különböző kiadvány- 
fajták b ib liograflzáláal módszerének kidolgozása tekintetében.

A speciális kiadványok b ib liográfiá ját külön orgánumokban publikál
ták: a kottákat - a "Letopisz* Muzlkal’ noj Literaturü” -ben /1931-től/; 
a térképeket - a "Kartograficaeszkaja Letoplsz*” -ban; a portrékat, pia? 
kátokát, a reprodukciókat és a nyomtatott grafikák más fa jtá it  - a 
"Letopisz* Izobrazltel'nogo Iszkuszsztva"-ban /1934-től/; a folyóirato
kat és újságokat - a "Letopisz* Periodicseszklh lzdanij"-ban /1933-tól/. 
Ez célszerűnek mutatkozott, hisz a fen ti kiadványfajtáknak megvannak a 
maguk sajátosságaik, s felvételük és osztályozásuk speciális módszert 
igényel.

A forradalom e lő tt i állami bibliográfiában a regisztrálandó iroda
lom kiválasztásának nem voltak elég szilárd e lve i, a b ib liográfia i le 
írás nem volt k ie lég ítő , az anyag elrendezése pedig a "Knizsnaja Leto
pisz *" -ban formális ismérv - betűrend alapján történt..Az Összszövetaé- 
gl Könyvkamara kollektívája nagy munkát végzett a b ib liográ fia i fe lvé te l 
módszerének, a különböző kiadványfajták osztályozásának és a regisztrá
landó anyag kiválasztásának megjavítására.

Már 1926 óta bevezették a "Knizsnaja Letopisz*"-ban az anyag szak- 
szerinti elrendezését, mely a legmegfelelőbb forma,.s lehetővé teszi az 
egyes iemeretágakban való eligazodást. Később az állami bibliográfiák 
számára speoiálls osztályozási táblázatot dolgoztak,k i, melyet sok éven 
át sikerrel alkalmaztak a Könyvkamara kiadványaiban. Meghatározták az 
irodalom kiválasztásának alapelveit, hogy - biztosítva az elsődleges 
állami b ibliográfia szükséges teljességét -  ne terheljék az állami bib
liográ fia  kiadványait jelentéktelen anyaggal. Kidolgozták az irodaiam 
osztályozásának módszereit, név- és fö ld ra jz i mutatókat á llíto ttak  öaz- 
sze a Kamara kiadványaihoz, stb. Mind e munka eredményeként tizenkét fii-
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zete van 'Az állami b ib liográ fia i regisztrálással kapcsolatos módszer
tani útmutatókénak, melyeket az Összszövetségl Könyvkamara 1947-1953 
között adott ki.

Jelenleg a Könyvkamara a kővetkező bibliográfiákat je len teti rr-эg 
rendszeresen: Knizsnaja Letopisz*, Letopisz* Zsurnál*nüh Sztatej, Lato- 
pisz* GazétDüh SztateJ, Letopisz* Reeenzij, Letopisz* Periodieseszkih 
Izdanij, Letopisz* Muzttkal*noJ Llteraturü, Letopisz* Izobrazitel*nogo 
Iszkuezszáva, Kartograflcseszkeja Letopisz*, Ezsegodnik Knigl SzSzSzR 
éa a B ibliograf1Ja SzovetszkoJ B ib liogra fll évkönyvet«

Annak illusztrálására, hogyan tökéletesedett fokozatosan az anyag 
feldolgozásának módszertana, a KartograficseszkaJa Letopisz*-t lehet 
felhozni. Elég összehasonlítani, az 1946-os és 1954-es kiadványait, 
hogy nyilvánvalóvá váljék a térképek leírásában mutatkozó óriási különb
ség: az 1954-es Kartograficseszkaja Letopisz* részletesen jellemzi a 
térképeiét, sokkal átgondoltabb az anyag elrendezése, jobbak a mutatók«

Az Összszövetségl Könyvkamara bibliográfiáiban évente kb« I 50 ezer 
különböző nyomtatvány fa jtá t regisztrálnak. A bibliográfiák évi te r je 
delme több, mint 1.200 kiadói ivet tesz ki« A letopisz*-eket nagymérték
ben felhasználják a könyvtárak és tudományos intézetek munkájában in for
mációs célokra, a b ib liográ fia i tájékoztató munkában, szakbibliográfiák 
összeállításánál«

A Szovjetunió állami bib liográfiá ja orgánumainak rendszerét nemcsak 
a szovjet könyvtárosok értékelik pozitiven, hanem külföldi országok 
könyvtári és b ib liográfia i köreiben is . B.L.Bondarszklj professzor annak 
idején több példát -hozott fe l  arra, hogy a szovjet állami b ib liográfiát 
Paul Ötlet, T.Borov, I.Golub, P.Spratt és Joris Vorstius*' pozltive ér
tékelte.

Thomas J. Whitby, a "The Library Quarterly" cimü amerikai fo lyó
iratban publikált /1953* l«s z ./  cikkében /"Az állami b ibliográfia a 
Szovjetunióban"/ arra a következtetésre ju t, hogy "a Könyvkamara kiadói 
programja az állami bib liográfia területén talán sokkal szélesebbkörü, 
mint bármely más hasonló program - magán vagy állami - , bárhol a v ilá 
gon. Az állami b ib liográfia orgánumainak rendszere nagyszerű."

Az Összszövetségl Könyvkamara kollektívája - a könyvtárosok és 
bibliográfusok széles köreinek bevonásával - azon munkálkodik, hogy az 
állami b ib liográfia kiadványainak rendszerét tovább javítsa. Ezzel kap- 
csaolatban meg kell állnunk néhány kérdésnél, melyek még nem kaptak 
megnyugtató fe le le te t.

Az egyik ilyen kérdés a "Knizsnaja Letopisz*” szerkesztési módjai
nak problémája. Mint ismeretes, minden könyvjellegű produktumot fe l 
vesznek e kiadvány megfelelő szakcsoportjába. Ezért az igazi könyvek e l
vesznek az apró kiadványok: programok, módszertani, termeléssel kapcso-

Bondarszkl j ,Be; L«: Goszudarsztvennaja bibliograf icseszka ja reglszt- 
raclja V SzSzSzR._» Trudü Moszk.Gosz.Biblioteoe«In-ta im V.M.Molotova, 
4«vUp« I948. 86- 87. lap.
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latoe Instruktiv és informativ jellegű kiadványok között. Egyes könyv
tárosok ás bibliográfusok véleménye szerint célszerű lenne az Ilyen ki
adványokat a Knizsnaja Letoplsz’ külön füzetében regisztrálni* Az öasz- 
szOvetaégl Könyvkamara 1955-től kezdve a disszertációkat a Knizenaja 
Letoplsz* külön részében regisztrá lja  és tudományáganként csoportosítja 
a megvédendő disszertáció tárgyának megfelelően* Ugyancsak vitás más kis
nyomtatványok felosztásának kérdése; részletesen kell tanulmányozni és 
megvitatni.

Az Összszövetségi Könyvkamara fontos problémája a szovjet sajtó
termékek és elsősorban a szovjet könyv nagy kumulatív bibliográfiájának 
összeállítása* A "Ezsegodnlk Knlgl SzSzSzR*, mely féléves kötetekben je 
lenik megf természetesen kevés segítséget je len t, ha több év irodalmának 
jegyzékére van szükség. Ezért célszerű lenne, ha rendelkeznénk például 
ötéves ciklusbibliográfiákkal. Ezeknek a bibliográfiáknak szakjellegűek- 
nek kellene lennlök, azaz egyes köteteknek meghatározott ismeretágat 
kellene fe lö le ln lök , az egyes kötetek szerkezeténél az adott ismerőtág 
sajátosságainak figyelembe vételével.

Meg kell mondani, hogy az Összszövetségi Könyvkamara már megkezdte 
az ilyen tipúsu kumulatív Jegyzékek összeállítását, elkezdte u .i. a 
"Periodicseszkaja pecsat’ SzSzSzR 1917-1949" című többkötetes bibliográ
fia  kiadását és megreformálta a "Letoplsz' Periodicseázkih Izdanlj 
SzSzSzR"-t.

A "Periodicaeszkaja pecsat* SzSzSzR 1917-1949" c. kézikönyv, 'mely 
a Szovjetunióban 1917 és 1949 között bármely nyelven megjelent folyó
iratok, kiadvány-sorozatok, tudományos közlemények és más időszakos 
kiadványok b ib liográ fia i adatait tartalmazza, a tervek szerint t íz  kö
tetes lesz* Két kötet már megjelent: a "Mezőgazdaság" és a "Technika , 
és ipar". A kiadás befejezését 1957*re tervezik. Ez közvetlenül kapcso
lódik a."Letoplsz* perlodicseszklh izdanlj SzSzSzR" /1950-1954/ Jegyzék
hez, mely most van nyomdában.

Az Összszövetségi Könyvkamara másik fontos feladata az állami bib
liog rá fia i kiadványok tökéletesítése. Meg kell említeni azt a felada
to t, hogy ki kell szélesíteni mind a krónikák /letoplsz*ek/, mind az 
évkönyvek /ezsegodnikok/ mutató-rendszerét tárgymutatók bevezetésével. 
Ennek a feladatnak a megoldása nagy előkészítő módszertani munkát igé
nyel, valamint megfelelő káderek kiképzését.

Az Összszövetségi Könyvkamara egyik funkciója az irodalom közpon
t i  katalógizálása. Az újonnan megjelent könyvekről készített nyomta
tott katalóguscédulák kiadását 1927 őt a vezette be a Kamara. Ez alatt 
az idő alatt kb. 750 ezer könyvről készült nyomtatott katalóguscédula*

A háború utáni években a Kamara jelentősen k iszélesítette tevé
kenységét a központi katalogizálás terén. Lehetővé tették a könyvtá
raknak, hogy megrendeljék katalógusaik számára az orosz könyvek te ljes  
katalóguscédula anyagát A b .  30.000 cédula évenként^, a korlátozott 
készletet, mely központi és köztársasági kiadók készítette könyvek cím
leírása it tartalmazza, vahamint a disszertáció-tézisek cédula-anyagát 
A b .  10-12.000/. E m ellett, figyelembe véve a szakkönyvtárak érdekeit, 
a Könyvkamara kiadja az egyes Ismeretágakba tartozó könyvek cédula- 
anyagát is /25 sorozat/.

m



Eladják a folyóiratcikkek és recenziók nyomtatóit katalóguscédulá
i t :  az általános jellegű anyagét te ljes  mértékben /kb. 50-55.000 karton/, 
a szakanyagot, valamint a kiskönyvtárak számára a központi társadalmi- 
po litika i, népszerű-tudományos és irodalmi-művészeti folyóiratokból va
ló  cikkeket és recenziókat tartalmazó anyagot /kb. 6.000 karton évente/.

Összesen 90-95.000 könyv, téz is , folyóiratcikk és recenzió kataló
guscéduláját adják ki évente. A cédulák összpéldányszáma 1954-ben több, 
mint 85 m illió  vo lt.

Az Összezöveteégl Könyvkamara nyomtatott katalóguscédulái naponta 
jelennek meg s naponta megküldik az e15fizetőknek. Ezek a cédulák а 
könyvtárakat és tudományos intézeteket hathatósan informálják az uj iro 
dalom fe lő l,  segítségükre vannak állományuk kiegészítésében.

A könyvek nyomtatott cédulái minden olyan adatot tartalmaznak, 
amelyek alapján felhasználhatják ezeket á betűrendes, szak- és tárgyszó
katalógusokban. Jelentékenyen megkönnyítik a könyvtárak munkáját a ka
talógusok és kartotékok szerkesztése terén.

A kiskönyvtárak kívánságára 1955 óta az orosz könyvek céduláin 
/a korlátozott készletben/ és a folyóiratcikkek céduláin a kiskönyvtá
rak számára külön je lzetet közölnek a mintakatalógus táblázata alapján.

A központi katalogizálás keretében előkészületeket te tt a Könyvka
mara az 1917- 1945-ig  a Szovjetunióban megjelent orosz folyóiratok cédu
láinak központi kiadására is .

A Kamara á lta l végzett központi katalogizálás további javításának 
fő kérdése az osztályozásnak és a tárgyszószerkesztésnek tökéletesítése, 
az e lő fize te tt sorozatok további tagolásának, az irodalom célszerű k i
választásának, a könyvek és cikkek tartalma még szélesebbkörű feltárásá
nak, a könyvtárak melléklapokkal való ellátásánek tökéletesítése, vala
mint a központi katalogizálás tárgykörének kiszélesítése.

I
A te ljes  folyóiratcikk-anyagról készített katalóguscédulákat - éven

te kb. 5O.OOO karton - az állami b ib liográ fia i kiadványokban alkalmazott 
osztályozási táblázat ezakazámaival látják e l. Ennek a táblázatnak a szak- 
számai azonban /nem több mint 300/ ilyen nagyszámú cédula mellett nem 
tudják biztosítani az anyag megfelelő elrendezését a folyóiratcikk szak- 
katalógusban. A könyvtárak kénytelenek újra szakozni a cikkeket, vagy 
pedig a Könyvkamara osztályozási táblázatát tovább bontani.

I ly  módon a folyóiratcikkek osztályozásában vagy a tizedes oszt;.-. -, 
lyozás te ljes  változatát kell használni, vagy pedig ki kell dolgozni a 
jelenleg használt táblázat részletesebb változatát és bevezetni ezt a 
részletes táblázatot.

A szakkönyvtárakban, ahol tárgyszókat*!talógusofc és kartotékok van
nak, szintén tovább kell dolgozni a folyóiratcikkek katalóguscéduláin, 
mert azok nincsenek tárgyszaáazva. Ezt a munkát e l lehetne kerülni, ha 
a cédulákat tárgyszó rovattal is  ellátnák. Az Öeezszövetségi Könyvkama
rának azonban jelenleg nincsenek ehhez szakképzett káderei a hiányzik a 
megfelelő módszertani alap is.

A folyóiratcikkek tárgyszavakkal való ellátását - véleményünk sas-
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rint - nog lehetne oldani a Könyvkamara és a nagy moszkvai azakkcÄyv- 
tárakT közUfc munkájával.

A Kamara tovább fo ly ta tja  a nyomtatott katalóguscédulák szakso
rozatok. szerinti felosztásának tökéletesítését. 1956-ban ezeknek so
rozatoknak a száma az 1955-öe 25-ró l 31-re nőtt* Fokozni ke ll a gyűj
teményes kötetek feltárását a nyomtatott katalóguscédulákon, különösen 
szókét, amelyek olkkelról nem készülnek analitikus cédulák. Be kellene 
vezetni a cikkek tartalmát ismertető rövid annotációkat.

Ueg kell oldani továbbá azt a kérdést is , hogy a könyvtárakat e l
lássák nyomtatott melléklapokkal betűrendes és szakkatalógusaik számára.

1956-tól kezdve az Összszövetségl Könyvkamara tervbe vette a köz
ponti lapok /Pravda, Izvesztlja , Szovetszkaja Kul'tura, Llteraturnaja 
Gazeta, Komszomolszkaja Pravda, stb«/ cikkeinek és dokumentum anyagá
nak központi katalogizálását.

Az Összszövetségl Könyvkamara végzi a Szovjetunió sajtótermékei
nek statisztikai nyilvántartását, biztosítva a statisztikai és tervező 
szervek szükségleteit, valamint a tájékoztató munka igényelt.

A kiadványokat úgy k e ll statisztikailag feldolgozni, hogy megkap
juk a szovjet könyvkiadás általános számait /a nyomtatott egységek szá
ma, példányszám, Ívszám/, valamint az egyes köztársaságok könyvkiadási 
adatait, az egyes tudományágak adatait, az egyes olvasótétegeknek szánt 
müvek számát, stb. A szépirodalmon belül külön veszik számba az orosz 
és a Szovjetunió baráti népeinek Irodalmát és a külföldi irodalmat* 
Egyéni statisztikai nyilvántartást vezetnek a marxizmus-lenlnlzmue 
klasszikusai,a nagyobb tudósok és Írók müveinek kiadásáról. A könyve
ken kívül statisztikai nyilvántartásba veszik a többi kiadványfajtát 
le .

A Szovjetunió sajtójáról való statisztikai tájékoztatást széles 
körben felhasználják a szovjet sajtóban, a rádióban és hazánk könyvtá
raiban és múzeumaiban rendezett különböze kiállításokon. 1955 óta a 
Könyvkamara fe lú jíto tta  a szovjet sajtó statisztikai adatait ismertető 
évkönyv kiadását, megjélentetvén a "Pécset* SzSzSzR. Sztatiszticsesskie, 
materlaltt. 1954" ctj>ü könyvet.

Az Összszötetségl Könyvkamara jelentős b ib liográfia i tájékoztató 
munkát végez kormányszervek, társadalmi szervezetek, tudományos intéze
tték, kiadók, könyvtárak és múzeumok kérésére. Csupán 1954-ben 20.000 
tájékoztatást adott a Kamara.

Tájékoztató tevékenységének alapja katalógus és Kartoték rendsze
re, mely különböző szempontok szerint tükrözi a szovjet nyomdatermé
keket: szerző, szak, tárgyszó, fö ld ra jz i és más szempont alapján. A 
Kamarának - többek között - van kiadói katalógusa is , ebben 1941 óta 
az egyes kiadók szerint szerepelnek a Szovjetunió összes kiadóinak t 
termékei* A Könyvkamara alapvető katalógusaiban, melyek 191? óta n y il
vántartják az ország sajtótermékeit, kb. 8 m illió  katalóguscédula van.
E katalógusok teljességé teszi különösen értékessé őket a regisztráló- 
statisztikai tlpusu nagy b ib liográ fia i tájékoztatók összeállításánál.
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Sok: könyvtár össze szokta vetni saját adatait a Könyv kamera kata
lógusainak adataival* ha ilyen jellegű tájékoztatót állítanak össze.

A Szovjetunió Kommunista /bolsevik/ Pártja Központi Bizottsága 
á lta l 1940-ben hozott határozat "Az irodalmi kritikáról és a bibliográ
fiá ró l" «  kötelezte az Összszövetségl Könyvkaraarát, hogy te ljes  mérvék
ben vegye számba a szovjet uralom éveiben megjelent irodalmat. £ fe la 
datot végrehajtva a Könyvkamara kollektívája összehasonlította a maga 
általános betűrendes katalógusának anyagát a legnagyobb könyvtárak ka
talógusaival. Az orosz könyvvel kapcsolatos ellenőrzést az orosz könyv 
központi katalógusának szerkesztési folyamatában végezték e l. /Az orosz 
könyv katalógusát a Lenin Könyvtár« a Szaltükov-Scsedrin Könyvtár* a Tu
dományos Akadémia Könyvtára és a Könyvkamara állománya alapján készítik./ 
A nemzetiségi kiadványok tekintetében ezt az egybevetést a köztársasági 
könyvkamarák anyagával végezték e l« К munka eredményeként az Összszövet- 
ségi Könyvkamara saját anyagát sokban kiegészítette* ami lehetővé tette 
a szovjet könyvkiadás statisztikai adatainak pontosabbá té te lé t, főleg а 
szovjet hatalom első t íz  évére vonatkozólag.

Az Összszövetségl Könyvkamara a maga gyakorlati tevékenységét* ami 
az állami bibliográfia* a sajtóstatisztika és a központi katalogizálás 
terén nyilvánul meg* tudományos munkával párosítja. Fennállásának 35 éve 
alatt összeállított és kládott számos tudományos munkát a bibliográfia 
elméletéről és történetéről* valamint a címleírással, osztályozással* 
tárgyszószerkesztéssel és más könyvtári munkával foglalkozó módszertani 
és gyakorlati kézikönyvet. Említsük meg például N. V. Zdobnov "Az orosz 
b ib liográfia története" című müvének első kiadását* M. N. Kufaev "Kül
fö ld i b ib liográfia" cimü, L. B. Havklna "Központi katalógus" című.müvét 
és "Könyvtári-bibliográfiai szakszótárját, E d . Samurin több müvét*
"A könyv tudósai" sorozat több fü zetét./В. S z ..BondarszkiJról, N. M. 
LlszovszklJról, 1. F. Maszanovról, T. I .  Mezsovrói, A. D. Toropovról*
L. N. Tropovszkljról, A. G. Fominról/, a tizedes osztályozás táblázata
it  N. V. Ruszinov átdolgozásában, stb.

Idén az Összszövetségl Könyvkamara az Állami Lenin*Könyvtárral 
közösen e lk ész íte tted  mintakatalógusokban és a közművelődési könyvtá
rak számára készített nyomtatott katalóguscédulákon alkalmazott osztá
lyozási táblázat" cimü kiadványt.

1934 óta a Könyvkamara kiadj® a "Szovetszkaja Bibliografija "  e l- 
mű cikkgyűjteményt о Eddig negyven füzete jelent meg e gyűjteménynek* 
melyben a bib liográfia elméleti* történeti és gyakorlati kérdéseivel 
foglalkozó tanulmányok olvashatók. Munkatársai a könyvtári főiskolák* 
a nagy központi könyvtárak* a könyvkamarák« a köztársasági, terü leti 
és egyéb könyvtárak tudományos káderei.

Szükséges, hogy e gyűjtemény lapjain nagyobb mértékben jelenjenek 
meg a b ib liográfia i munka és a bibliográfia elmélete legaktuálisabb 
kérdéseivel foglalkozó cikkek, de fokozott mértékben kell ismertetni 
az uj bibliográfiákat és refersnce-könyveket is . A Szovetszkaja Bib- 
lio g ra flja  utolsó számaiban megjelent néhány tanulmány, amely a bib
lio g rá fia i munka külföldi tapasztalatait ismerteti. Ezeknek a tapasz
talatoknak a tanulmányozását a Jövőben jelentős mértékben ki ke ll szé
lesíten i* hogy a külföldi b ib liográfia eredményeit felhasználhassuk a



szovjet könyvtárak gyakorlati muakájában.
A Könyvkamara tudományos tevékenysége fejlőd ik  és erősödik a bib» 

liográ fia  és a kutató munkák kiadása terén. Nyomdában van E. I . Samurin 
"Alkönyvtárt és b ib liográfia i osztályozás történetének vázlata4 c í.uü 

..könyvének első kötete, Ci, G. Firszov "A könyvtári szakkifejezések b о Igái - 
orosz és orosz-bolgár kJ-sszótára" című müve, "A könyv tudósai" sorozat 
uj füzete - Sz. Mo Bablncev:"I. A. Krülov. Könyvkiadói és könyvtári te 
vékenységének vázlata" cimü müve. Több b ib liográ fia i elméleti munka ké
szül: Ju. 7. Grigor'ev "A Szovjetunió kötelespéldányrendszere", 7. N. 
Sztefanlca "V. 7. Sztaszov könyvtári tevékenysége" cimü müve,.a bibliográ
fia  történetére vonatkozó archiválta anyag gyűjteménye, stb. Tervbe vet
ték "A b ib liográ fia i munka módszertana" kézikönyv elkészítését és kiadá
sát.. A SzeltUkov-Sesedrin Könyvtárral közösen fogják kiadni a P. P. 
PekarszkiJról szóló könyvet /szerzők: Ы. 7. Uaskova és M. 7. Szokurova, 
tudományos szerkesztő,?. N. Berkov professzor/.

Az Összszövetségl Könyvkamara nem korlátozza kiadói tevékenységét 
csupán az állami b ibliográfia területére. Kiadásában megjelent több 
szakbibliográfia és reference-könyv. Munkaterve szerint a közeljövőben 
még jobban ki fog szélesedni tevékenysége e téren. Tervbe vették I .  F. 
ífeez.nc? "ia utoez közéleti személyiségek és tudósok álnév lexikoné"*? 
nek megvalósítását és "Az orosz irodalmi-művészeti almanachok és gyűj
temények" cimü bibliográfia Ьагощ füzetének publikálását /ösazeállitot-f- 
ta: N. P, Szmlrnov-Szokolszki'j, 0. D. Golubeva, N. P. Rogozein/. Á Szal- 
tükov-Scsedrin Könyvtárral közösen fogják kiadni másodszor M. 7» Szoku
rova *A v ilá g i sajtó általános b ib liográfiá ja" cimü kézikönyvét. Foly
nak a.munkálatok egy központi katalógus összeállítása körül, mely magá
ban foglalná a moszkvai és lenlngrádi nagykönyvtáret állományában meg
lévő könyvtári és b ib liográ fia i vonatkozású külföldi periodikákat.

A Könyvkamara igyekszik a maga mindennapi munkáját szóróé kapcso
latban végezni a könyvtárakkal, hiszen ezek használják nagyszámú kiad
ványát a szovjet olvasók széles köreinek kiszolgálásával kapcsolatos 
gyakorlati munkájukban. A kapcsolatot tovább kell mélyíteni, különösen 
- sIb liográ fiá i kézikönyvek, a speciális elméleti és módszertani iro
dalom lőkészltésénél.

'ovetszkaja B ibliografiJa, 1955» 40.szo ?-10..1?.р.



V l l e n s z k a j a ,  S z .  К . :

HOCZáVAI Ál .m ii EGYETEM KÖNYVTARÁNAK KATALOGGSI1 Í-JL.OZATA

A könyvtár csak abban az esetben tudja állományát helyesen f e l 
tárni és az olvasók sokrétű igényeit maradéktalanul k i ’ lé g iten i, ha jó l 
fe lép íte tt , Összefüggő katalógushálózattal rendelkezik. Éppen ezért - 
katalógusbólózat felállításának kérdései iránt a W. ^ va l Állami Lv o~ 
noszov Egyetem Gorkij Tudományos Könyvtárának dolgozói élénk érdeklő
dést mutatnak. Azelőtt lényegében minden katalógus kUlön volt fig y e l
műnk tárgya, de most már i t t  az ideje, hogy a megtett utat elemezve 
hozzá•tősuor. több olyan nehéz kérdés megoldásához, melyek a kataló
gushálózat пак., mint egésznek megszervezőével kapcsolatosak.

A katalógushálózatra befolyással vannak a Könyvtár je llege , az 
olvasószolgálat sajátosságai, az állomány összetétele és a könyvtári 
helyiségek elhelyezése. Nézzük meg mindezeket a tényezőket rész le te i
ben.

A könyvtár feladata az, hogy az oktat ó-munkát könyvtári- és bib
liog rá fia i téren támogassa, ugyanekkor az egyetem tudományos-kutató 
munkáját elősegítse.

Hivatott a könyvtár arra is , hogy elősegítse a hallgatók kommu
nista szellemben való nevelését, rászoktassa őket önálló munkába, 
szélesítse látókörüket. A könyvtárnak a tanulmányi és tudományén mun
kát támogató Jellege rányomja bélyegét a katalógusrendszerre is .

Könyvtárunk bonyolult rendezerü. Egyetemes gyűjtőkörű hatalmas köz
ponti könyvtárrá épült, mely az egyetem egy régi épületét fog la lja  el.
Az egyes karokon a könyvtár szakosított részlegeket / finálékat/ szer
vezett az alábbi tudorr.án; ágakbóls mechanika és matematika, geológia, 
fö ldra jz, fiz ik a , kémia, biológia, csillagászat, történelem, közgaz
daságtan, f i lo zó fia , jog, filo ló g ia  és zsurnalisztika. A fakultásközi 
tanszékek,a kabinetek és laboratóriumok mellett kézikönyvtárak létesül
tek. Számos különleges rendeltetésű kölcsönzővel és olvasóteremmel 
rendelkezünk, melyek arra vannak hivatva, hogy szépirodalommal, fo lyó 
iratokkal stb. lássák el az olvasókat.

A könyvtár tudományáganként differenciáltan, a célokhoz Igazodva 
megszervezte a szolgálatot az olvasók számára. A következetes szakmai 
szolgálatot azért slkeri.lt az egyes karoknak megfelelő szakmai p ro fil
la l megvalósítani, mert e raktárak, az olvasótermek, a kölcsönzők és a 
b ib liográ fia i tájékoztató központok közvetlenül a karokon nyertek elhe
lyezést. A Lenin hegyen épüU uj egyetemi komplexum tette lehetővé, hogy 
a könyvet közelebb vigyük az olvasókhoz.

A d ifferenciált szolgálat azzal az eredménnyel já rt, hogy k ie lég ít
hetjük az egyetemi testület bármely tagjának igényelt. A Moszkvai Állami
V-уetem Könyvtárában külön olvasótermek és. kölcsönzők állnak a tanu:i-



előadói kar, az aspiránsok, a hallgatók, a munkások és az alkalmazottak 
rendelkezésére.

A használati cél szerint megosztott szolgálat elvét különösen a 
hallgatókkal kapcsolatban alkalmazzuk. Ennek lényege a szolgálat elha
tárolása a ttó l függően, hogy milyen célból kérik a könyvet. Ha a ha ll
gatónak az előadásokon tanulmányozott anyaggal kapcsolatban van szüksége 
tankönyvre vagy tansegédletre, akkor a tankönyv-olvasókban i l l .  kölcsönzők
ben kaphatja meg a szükséges anyagot. Ha évközi vagy diploma- aoicozatut 
ir ja ,  ha valamely szemináriumra vagy tudományos körre koszit e lőadást»te
hát komolyabb segítségre van szüksége a könyvtártól, akkor azt a könyvtár 
megfelelő szakosított részlegében kapja r.~ <>

Az olvasószolgálat rendszere a raktározás felép ítését is meghatároz
za. A könyvtár állománya törzsállományra, kézikönyvtéri állományra és 
különgyüjteményekre oszlik. A törzsállomány a következőkből á ll :  a köz-r 
ponti könyvtár raktárából /kbP 2 m illió  könyv/ a karokon levő uj»kn - 
s ito tt részlegekből és a diákotthonokban levő fiókokból. A mechanika- 
matematikai, a fö ld ra jzi és a földtani ktrok szakosított részlegei egy
séges központi raktárban foglalnak helyet a Lenin-hegyen. A kézikönyv» 
tári.állomány a központi könyvtár éa a szakosított részlegek állományá
ból vannak leválasztva. Van a könyvtárnak néhány különgyttjteménye la ,
Így pl. könyvritkaságok, műszaki irodalom, időszaki kiadványok, szépiro
dalom, pártblzottságl könyvtár.

A katalógusrendszer összeállítása során számolni k e ll a Moszkvai 
Állami Egyetem könyvtárának néhány sajátosságával. A könyvtár tübb épü
letben van elhelyezve, e az egyes épületek Jelentős távolságban vannak 
egymástól. A lenin-hegyl egyetem épületében uj katalógusokat állítottunk 
f e l ,  a régi épületben viszont megmaradt a régi katalógusok éa kartotékok 
bonyolult-rendszere, a ebben egy-egy részleg már több mint 150 éves.

A könyvtárnak hatalmas állománya van, - kb. 5 m illió  könyv. Erről 
71 katalógust készítettünk.

Általánosságban véve a katalógusrendszer a következőképpen feet: 
a régi épületben lévő központi könyvtár állománya 3 katalógusban tük
röződik: betűrendes, szak- és tárgyszókatalógusban. Az egyetem uj 
épületének könyvtára központi betűrendes és központi szakkatalógussal 
rendelkezik. Minden egyes szakosított részlegbén külön betűrendes ée 
szakkatalógus készült. A részlegek betűrendes katalógusai a tanszékek 
és kabinetek katalógusaihoz viszonyítva szintén központiak. A közpon
t i  könyvraktárak kézi ée eegédkcnyvtárairól, valamint különgyüjtemé- 
nyeiről betűrendes és szakkatalógus tájékoztat, a szakosított részle
gek segédkönyvtireiról.viazcnt csak betűrendes katalógus. Munkában van 
az a központi betűrendes katalógus, mely a Moszkvai Állami Egyetem 
Könyvtárának te ljes  állományát fe lö le l i .

Miután körvonalaztuk a katalógusok elhelyezését, áttérhetünk an» 
nak a kérdésnek vizsgálatára, hogy bennük a könyvtári állományok mi
lyen teljességgel tükröződnek. Ezt a kérdést úgy oldhatjuk meg, ha f i 
gyelembe vesszük az olvasók kulturális színvonalát, általános művelt
ségét és szakmai felkészültségét, valamint' a zt, hogy milyen célból 
veszik igénybe könyvtárunk állományát.

az aspiránsok, előadók és az egyetem tudományos munkatársai Ön
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állóan la eligazodnak a katalógusokba fog la lt irodalomban, Úgy véljük, 
bogy a hallgatók la bizonyos mértékben felkészült olvasóknak számíthatók, 
ők vagy tanulás közben vagy referátumok, évközi 111» diplomamunkák készí
tése során fordulnak irodalomért a könyvtárhoz. Mindezekben .az esetekben 
a tanszék á lta l Javasolt tanmenet vagy irodalmi jegyzék szolgál Útmutató
ul, és tudományos vezetőjük segítségét is élvezik, aki az egész előkészí
te tt anyagot átnézi, Így a bib liográfiát is. Mindez arról tanúskodik, hogJ 
az egyetemi könyvtár olvasói katalógusaiban nincsen szükség az irodalom 
szigorú megszűrésére.

A Moszkvai Állami Egyetem Könyvtára mellett működik egy különleges 
bizottság* amelynek majdnem minden kar dékánja tagja, de ez ritkán Írja  
elő az irodalom megválogatását az olvasói katalógusok számára. Az egye
tem uj épületében az olvasói katalógusok a fe ltá rt anyagot tekintve sem
miben sem különböznek a szolgálati katalógusoktól. A központi könyvtárban« 
ahol óriási terjedelmű és sok évre visszamenő anyag van központosítva, abO* 
a nyomdatermékek összes kötelespéldányai befutnak, bizonyos mértükig már 
e l lehet térni attó l az e lv tő l: a katalógusok nem tartalmazzák a teológiai 
az iskolai színvonalat e l nem é r c  irodalmat' és néhány egÿéb kiadványt.

Gyűjteményeink sajátosságait figyelembe véve, az olvasói katalógusok 
szerkesztésénél figyelmünket legfőképpen az irodalom feltárásának mó'sze
reire irányítjuk: részletesen mutatjuk Ьа a marxizmus-leninizmus klasszi
kusainak müveit, helyesen és élesen alakítjuk ki a rendszavakat,a tudo
mányban és a társadalmi életben mutatkozó különböző irányzatokat, s még 
kiegészítő témakartotékokat vezetünk.

A Lanln-hegyen elhelyezett szakosított részlegek szakkatalógusainak 
szervezésénél felmerült a kérdés, bogy vajon ezek a katalógusok tükröz
zék*^ a Moszkvai Állami Egyetem Könyvtárának egész állományát, esetleg 
az általános állománynak csupán egyes részelt, vagy kizárólag az' i l le tő  
részleg állományát. A kérdé- megoldása még a iá lta l jr- bonyolultabbá vált,' 
hogy egyes részlegek a központi épületben nyertek -jlyezé&t és közöe 
könyvraktárral rendelkeznek, mások viszont az egyes karok épülettömbjei
ben találhatók.

A hatalmas katalógushálózattal járó munka bonyolultsága, a lenin- 
hegyi könyvtári szolgálat megszervezésére adott szűk határidők, a külön
fé le  elrendezést igénylő kartotékok hatalmas tömege mind arra,"késztetett, 
hogy eleinte a legegyszerűbb megoldást válasszuk, amelynek értelmében a 
szakkatalógusok csupán a megfelelő részleg állományát tükrözzék.

A későbbiekben azonban számos kar részéről az a határozott kíván
ság merült f e l ,  hogy a szakosított részlegek ezekkatalógusaiban necsak 
az i l le tő  karon található irodalom legyen képviselve, hanem más karok 
könyvt -ralból a kapcsolatos tudományágak irodalma Is. Ezeknek a kérések
nek Ahpcaán a könyvtár úgy határozott, hogy a földtani, fö ld ra jz i és raa- 
tem lkai részlegek szakkatalógusába beiktatják a központi katalógus 
alapján a határterületek irodalmát. A fiókkönyvtárak szükségleteihez ké
pest ezt a határozatot ki lehet terjeszteni a könyvtár más részle cinek 
katalógusaira is.

A fö ldra jzi katalógusoknak megvannak a maga sajátosságai. Гаг ezek 
a katalógusok a fö ld ra jz i és földtani karokon találhatók, mégis tükrözik



a törzsállomány egész irodalmát, ha az valamely meghatározott terü let
re vagy földtani egységre vonatkozik.

Az állomány és a katalógusok viszonyát illetően  meg ke ll még je
gyezni, hogy bár a könyvtár gyűjteményenként ép itl fe l  katalógusait, 
ez a ló l mégis számos kivételt ismerünk. P l. az újságokat, magángyűjte
ményeket különgyüjteményenként kezeljük, mégsem készítünk önálló kata
lógust róluk, hánem az általános könyv- és folyólratkatalógusokban ta rt
juk ókét nyilván.

A katalógushálózatnak a lehető legegyszerűbbnek ke ll lennie. Ezért 
amennyire csak tudjuk, korlátozzuk a katalógusok és a katalógushálózat- 
hpz tartozó kiegészítő kartotékok mennyiségét. A könyvtár térképekről, 
atlaszokról, kottákról, illusztrációs anyagokról nem készít külön kata-* 
lógust. Az irodalomnak ezen speciális formál az általános /betűrendes, 
szak-, tárgyszó-/ katalógusokban találhatók meg. A szakkatalógusban eze
ket az elosztások segítségével, a tárgyszókatalógusbau pe&ig a másodrend- 
szavakkal különböztetjük meg. Ebben a vonatkozásban kivételt csak a 
disszertációk és autoreferátumok esetében teszünk, amelyek különleges 
jelentőséggel bírnak egy egyetemi könyvtárban. Ezeket különkatalógusba 
foglaljuk.

A könyvtár osztályain egész az utóbbi időkig a legkülönfélébb rend
szerű katalógusok voltak: egyes karokon a tizedes osztályozás szerint 
fe lá l l í t o t t  szakkatalógusok, másutt témakartotékok és ismét másutt csu
pán betűrendes katalógusok. Igyekeztünk ezt a tarkaságot felszámolni. 
Először a lenin-hegyi részlegekben rendeztük a katalógushálózatot. Meg
állapítottuk, hogy milyen fa jta  katalógusok szükségesek a karok szak
jellegű részlegei /a filiá lék /  számára; ezek: betűrendes katalógus a 
könyvekről, betűrendes katalógus a folyóiratokról, szakkatalógus a 
könyvekről és folyóiratokról; a fakultásközi tanszékeken a kézikönyv
tári .könyvekről betűrendes és szakkatalógust k e ll készíteni; a kabi
netekben a kézikönyvtári anyagról pedig betűrendes katalógust.

A könyvtár kidolgozta "A betűrendes katalógus irán ye lve ié t és 
"A szakkatalógus irán ye lve ié t. A szovjet clmlelrásl szabályzat mellett 
/"A sajtótermékek leírásának egységes szabályzata könyvtári katalógusok 
számára"/, valamint az általunk elfogadott uj osztályozási táblázat és 
az osztályozási módszertani utasítások mellett a fenti szabályzatok 
biztosították a katalógusok összeállításának egységes módszereit.

Jelenleg a lenin-hegyi könyvtárban minden clmlelrásl és szakozá
si munka a közös feldolgozó osztályon történik, mely központi kataló
gusokat épit ki és egyben megküldi a szükséges kartonokat a károkon 
lévő szakosított részlegeknek. Az egyes részlegekben a katalógusok 
szerkesztése a bibliográfusok feladata, de az "U’ nőrzés, valamint a 
módszertani vezetéa a feldolgozó osztály iaun&*tarsalnak kötelessége.
A közeljövőben ugyanilyen munkarendszert vezetünk be az egyetem régi 
épületeinek könyvtárába is.

Másfél éves tapasztalatunk megmutatta ennek a munkaszervezetnek 
az előnyeit. A katalógusok egységes rendszere megkönnyítette ez iro 
dalom elosztását a könyvtár szakrészlegei között és szemléltető módon 
mutat Ja meg, hogy valamely könyv hol található. Az utóbbit azáltal ér
tük e l, hogy különleges számjelzetet adtunk minden finálénak, ezt'C



Jelzetet a karton előlap ján tüntetjük fe l a raktári szám a lati*1 Á köny- 
vek központ-l feldolgozása emelte .a katalógusok minőségét és eszmei 
irányítottságát» s megadta annak a lehetőségét la , hogy jelentős mér
tékben osökkentsUk á hatalmas katalógushálózattal járó.munkálatokat•

A Moszkvái Állami Egyetem Könyvtárában a katalógusnak négyfé: fő
változata használatos: szakkatalógus»-.betűrendes katalógus» tárgyszó- 
katalógus és fö ld ra jz i katalógus« Mindegyik katalógusfajta önmagában 
egységes szerv, amely a maga különleges’ és éajátos szabályai szerint 
mtt^Ödik. Az a tény» hogy mindegyik típus egyben az egységes katalógua- 
hálózatba le beletartozik» nem csökkenti, hanem ellenkezőleg emeli a 
sajátos szabályok szigorú betartásának szükségességét* Más szóval: az 
egylktipusu katalógusba tartozó anyag megszervezésénél nem lehet olyan 
feldolgozási módszereket alkalmazni» amelyek valamely más tlpösu kata
lógusra^jellemzők» A betűrendes és tárgyszókatalóguaokban nincsen helye 
a rènde?eni#Bc elemeinek ugyanúgy» mint ahogy a betűrendes katalógusban 
sem létesíthetők tárgyszó-csoportok* Ezért nem szabad a katalógusokat 
olyan-funkciókkal felruházni*•amelyek nem:sajátjuk* , .

A fakorlátban azonban nagyon gyakran előfordul, hogy a hosszabb 
Idő óta vezetett katalógusok az évek folyamán Jelentős változásokon 
mennek keresztül, kezdik az állományt a profiljuknak meg nem fe le lő  
keresztmetszetben tükrözni, megismételve azt, ami már mártír katalógu
sokban megvan. Felmerül a munkában bizonyos párhuzamosság, amely hely
telen ugyan, de nehezen javítható* Ez történt áálunk a központi könyv
tár katalógusaival*

Nézzttk meg most négy fő katalógus fajunk sajátosságúit* Az olva
sók tájékoztatására hivatott s z a k k a t a l  ó g u e  o k á t  szol
gálati célokra la használjuk* Lényegében ezek az egyes gyűjteményekből 
épttlnek fe l ,  tükrözik a bennük található egész irodalmat, következés
képpen tartalmukban egyenértékűek a megfelelő betűrendes katalógusok
kal. Magukban foglalják a sajtótermékek öeazes formált, úgymint köny
veket, folyóiratokat, folytatásos mttveket, térképeket, atlaszokat, a l
bumokat stb*

Az időszaki kiadványok fe lvéte le  a szakkatalógusokban csak az 
összefoglaló adatokra korlátozódik, s a kartonokra az alábbi bélyegző 
kerül:"a te ljes  leírást ld* a betűrendes katalógusban"* A sorozatokat 
a szakkatalógusba rendszerint nem vesszük fe l .

A folytatásos kiadványoknak, mint egésznek feltüntetése /a mi 
könyvtárunk könyvekként kezeli őket/ abban a szakcsoportban történik, 
amelyik az il le tő  kiadvány általános tartalmának leginkább megfelel.
Ha a kiadványt más csoportokba Is be akarjuk iktatn i, akkor ott csak 
utalókartonokat készítünk rövid ített Adatokkal ás a fenti bélyegzővel: 
"a te ljes  leírást ld. e betűrendes katalógusban” • A folytatásos kiad
ványok egyes köteteiről készült elemző leírásokat a tartalom szerint 
osztályozzak.

Minthogy a szakkatalógus lényegében az olvasók tájékoztatására 
szolgál, benne a müveknek csak utolsó kiadásai szerepelnek.

Ugyanilyen meggondolás alapján nem vesszük fe l  ide az orosz nyelv
rő l a Szovjetunió népeinek nyelveire, vagy egyéb idegen nyelvekre tor-



Ezek a korlátozások nem terjednek kl a "Marxizmus-leniai z&tts 
klasszikusainak müveire"« I t t  minden munkát felveszünk függetlenül 
ä kiadás évétől és a nyelvtől. Meg kell még említenünk, hogy a további 
kiadások valamint a ford ított irodalom felvételére vonatkozó esu ályo« 
kát egyelőre csak a központi könyvtárban alkamn&zzuk.

Ha az olvasókkal való foglalkozásban a szakkatalógusnak van ve
zető szerepe, akkor elmondhatjuk, hogy a tájékoztató és belső szolgá
la t i  munka számára viszont elsősorban a b e t ű r e n d e s  k a 
t a l ó g u s  nélkülözhetetlen, mert mz tünteti fe l  a gyűjteményré
szek elhelyezését és végeredményben ez a kulcsa az egész katalógus- « 
hálózatnak*

A Moszkvai Állami Egyetem Könyvtárának könyvekről készült betű
rendes katalógusa három részből á ll:  az első részbe tartoznak az 
orosznyelvü könyvek, a másodikba a Szovjetunió más népeinek nyelve
in Íro ttak ,га harmadikba pedig á külföldi nyelveken megjelentek.
Nézzük meg ezeket külön-különs

Az orosz nyelvű könyvek betűrendes katalógusa fe ltá r ja  iá  ösz- 
;s:zbS' éredeti éa fo rd íto tt kiadványokat. Az orosz szerzők müvednek 
fordításai Idegen nyelvre nem szerepelnek a katalógus ezen részében* 
ügy véljük U .I., hogy ha az idegennyelvű kartonokat besoroljuk az 
orosz katalógusba, az megsérti a katalógus következetes felép ítésé
nek e lvét, a mégnehezíti használatát. Aezerző í névről annak idegen- 
nyelvű változatára történő utalások te ljes  mértékben k ie lég ítik  az 
olvasót, aki meg akarja állapítani, hogy milyen nyelvekre fordították 

-le  az i l le tő  szerzők müveit. Az idegennyelvü könyvek katalógusa három 
betűrendből á ll :  a szláv népek nyelvelnek, a külföldi keleti répeknek,v éfftl 
a latin Írást használó népek nyelveinek betűrendjéből« A K ü l f ö l d i  Ke
le t i  nyelveken Íro tt könyveket - 'a  kínaiak kivételével - orosz nyel
ven vesszük fe l  utaláeaal az eredeti nyelvre} minden más könyvet az 
eredeti nyelven. Azon könyvek szerzőinek családneve, amelyeket orosz
ból vagy a Szovjetunió népeinek tiás nyelveiből fordítottak, átírásban 
szerepelnek. A külföldi katalógusban nem szerepelnek a külföldi szer
zőknek azok a müvei, amelyeket oroszra vagy a Szovjetunió népeinek 
máé nyelveire fordítottak. C

Nemcsak a mi könyvtárunkban,- hanem sok más könyvtárban sínes 
még eldöútve, hogy minek az alapján különítsük el a katalógusokat: 
etnikai, nyelvi vagy betűrendes felosztás alapján. A gyekorIáiban 
egyik elvet sem valósítjuk meg következetesen: az orosz írást hasz
náló népek sajtótermékei külön-külön betűrendet képeznek,a iatitt- 
irásuak pedig j-ëgÿ_közös betűrendet. Nyilvánvaló, hogy-a könyvtárak 
Ügy .építik í e í  katalógusaikat, hogy azok lehető -legjobban kezelhe
tők legyenek. '

_ ... Véleményünk szerint megnehezíti a kát a l§güao,k használatát, ha
több betűrendet használunk.' Ebből kiindulva oldottuk meg a latin - 
betűs szovjet népek nyelvein kiadott könyvek felvételének kérdését* 
Hosszú ideig az a visszásság á llo tt fenn nálunk, hogy a központi 
könyvtárban ezeknek a könyveknek-kartonjel az idegennyelvü kataló
gusban szerepeltek, s lénia hegyi könyvtárban viszont külön betű-

d i t  o t t  m i l v e k e t  a s m ,  h a  e z e k  a  k ö n y v t á r b a n  o r o s z  n y e l v e n  m e g v a n n a k >



rendet alkottak a Szovjetunió népeinek katalógusán belül. Nem vitatha
tó, hogy az ilyen betürendezés igen alkalmas arra, hogy az olvasó át
tekinthesse valamely nép nyelvén megjelent egész irodalmat és igy képet 
kapjon annak nemzeti kultúrájáról, de szem e lő tt-k e ll tartanunk a betű
rendes katalógus e ligazító  szerepét is. Ezért a Moszkvai Állami Egyetem 
Könyvtárának igazgatósága határozatot hozott, hogy a szóbanforgó 4önyvek 
felveendők mind a közös idegennyelvü katalógusba, mind pedig az egyes 
nyelvi katalógusokba.

A szolgálati betűrendes katalógus alapvető tájékoztató apparátus а 
munkánkhoz. Kartonjaira rávezetjük az összes szakjelzetet, a tárgyszava
kat és a le ltá r i számokat. A központi katalógusok kartonjain megjelöljük 
a könyvek lelőhelyét. A betűrendes katalógus Jelenleg magába fog la l min
den nem periodikus kiadványt, mely a könyvtárban megtalálható. Az a ter
vünk, hogy a Jövőben feltüntessük benne a periodikákat is utal ókertoaok 
segítségével.

A központi könyvtár gyűjteményeiről készült t á r g y s z ó -  
k a t a l ó g u s  egyetemes jellegű. Nyelvi különbségre való tekintet 
nélkül kiterjed minden nem időszakos kiadványra, ha kivetíthető a kuta
tás konkrét tárgya /több tudományt vagy tárgykört fe lö le lő  gyüjtémányek 
rendszerint nem kerülnek be a tárgyszókatalógusba/. Hosszú ideig az volt 
az egyetlen katalógus, amely az állományt a könyvek tartalma szerint 
mutatta be. Részben ezzel magyarázható az, hogy benne rendszerező je l le 
gű egységek is szerepelnek, mint pl.? "SZKP", "Történelem", "Paleobota- 
nika".

Könyvtárunkban nagy szükség van a tárgyszókatalógus megjavítására. 
Korábban nem voltak a feldolgozási osztályon az egyes tudományágaknak 
szakemberei, ezért a katalógusba sok helytelenül megfogalmazott ceoport 
a bennük számoa karton gyülemlett fe l ,  amelyek nem adják pontosan a 
könyv tárgyának meghatározásút. A tárgyszó-készítés átgondolt módszeré
nek hiánya arra vezetett, hogy a katalógusban ma számos hiányosság és 
ellentmondás van. A hibák semmiképpen sem Jelentik azt, hogy a tárgyszó
katalógus nem vált volna be. Ellenkezőleg, a Moszkvai Állami Egyetem 
könyvtári munkájának tapasztalata azt mutatja, hogy a tárgyezókatalógus, 
mint a szakkatalógus kiegészítője, lehetővé teezi az olvasók Igényelnek 
jobb k ielégítését.

Felmerült azonban egy másik álláspont Is , amelyről hosszabban kell 
szólnunk. 19M decemberében közős ülést tartott a Moszkvai Állami 
Molotov Könyvtárosképző Főiskola könyvállomány1 és hatalógue-elméleti 
tanszéke, valamint az Állami Ienin Könyvtár. Ezen meghallgatták E. V. 
Marceenko beszámolóját "A íix.gyszókatalógue szerepéről a könyvtári ka
talógusok rendszerében". E. 7. Marceenko ellenezte a társádalom-póliti- 
kál irodalomnak'a tárgysZókátalógüéba való fe lvé te lé t.

"A társadalompolitikai kérdéseket tárgyaló irodalom esetében ne
hézségeket okoz a tárgyszavak megállapítása. Kénytelenek vagyunk u .i. 
az egyes tárgyszavak alatt a társadalmi élet egyes jelenségeit és olda
la it  megkülönböztetni még akkor is , ha a valóságban a velük közvetlenül 
kapcsolatban á lló  más jelenségektől elszigetelten nem tárhatók fe l  és 
nem is tárandók fe l"  - Írja  tételeiben Marceenko elvtár.snő. Majd k ije 
len ti, hogy "az egyes tárgyak konkrét volta, azok megnevezésének pon
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tossága a különböző tudományágakban nem egyforma. A technikában, agro
technikában,, orvostudományban éa a természettudományokban..» elérhető 
egy bizonyos pontosság, de a társadalompolitikai irodalom számára az 
anyagnak ilyen csoportosítása nem mutatkozik célszerűnek” .

Egyik fenti té te l sem meggyőző számunkra. Nézzük meg, hogyan épül 
fe l  a tárgyszókatalógus. Kimerítően összegyűjti a tárgyról, Jelenség
rő l, problémáról szóló irodalmat, függetlenül a ttó l, hogy az i l le tő  
tárgyat milyen szempontból vizsgáljuk. Közben a katalógus tárgyszavai 
nem logikus egymásutánban következnek, hanem tisztán formális sorrend
ben, nevezetesen a tárgyszavak betűrendjében. Egészen nyilvánvaló, 
hogy ezálta l a jelenségek és tárgyak között fennálló kaposolatok bizo
nyos mértékig csorbát szenvednek.

Megengedhető-e a tárgyaknak Ilyenféle feltüntetése? Megfelel-e ez 
a tudományos megismerés elveinek? Igen, megfelel. Az .ántl Dührlngbec 
Engels azt ir já , hogy a természet és a társadalom Jelenségei Jcaposolat- 
ban vannak egymással, és az egyes Jelenségek csupán a környező Jelensé
gekkel való elválaszthatatlan kapcsolatukban érthetők, de ahhoz, "hogy 
az egyes oldalakat /részletkörülményeket/ megismerhessük, ki kell őket 
szakitanunk természeti vagy történeti kapcsolataikból és külön-külön 
meg kell mindegyiküket vizsgálnunk tulajdonságaik, sajátos okaik éa 
okozataik stb. szerint".

Lenin is többször-rámutatott arra, hogy a megismerés, a tanulmá
nyozás folyamatában az emberi gondolkodásra jellemző a jelenségek kü
lönböző oldalainak elkülönítése, bár azok tulajdonképpen szorosan kap
csolódnak egymáshoz. Enélkttl a megismerés lehetetlen. A tárgyszókataló
gus tehát felépítésében semmiképpen sem mond ellent a tudományos megis
merés elveinek.

Mindez egyforma mértékben vonatkozik a természettudományokra éa a 
társadalomtudományokra. Ha elismerjük, hogy a gondolkodás törgányel,a 
megismerés törvényei nem változnak a tanulmányozás tárgyától függően 
/természet vagy társadalom/, akkor semmiféle tudományos gondolatmenet
te l nem igazolható E. V. Maresenko té te le , amely szerint nem célszerű 
a tárgyezókatalógusban a társadalompolitikai irodalmat feltüntetni. 
Maresenko példákat Idéz a társadalompolitikai könyvek helytelen beosz
tására számos könyvtár tárgyszókatalégusából, köztük a Moszkvai Állami 
Egyetem Könyvtáráéból is . Ezek a példák azonban semmit sem bizonyíta
nak. Jócskán lehetne példát felhozni helytelen döntésekre a természet
tudományok és exakt tudományok tárgyszavaival kapcsolatban ia.

A tárgyszavak között fennálló logikai kapcsolatok megbontása sem 
a természettudományokban, sem a társadalomtudományokban nem kívánatos. 
Olyan mértékben, amilyenben a katalógus ezt lehetővé tesz i, utalások 
és hivatkozások alkalmazásával ezen a hiányosságon Javítunk is . Nincs 
okunk az egyetemi könyvtár adottságai mellett arra, hogy a tárgyszó- 
katalógust bármilyen meghatározott tematikára korlátozzuk. A ..társada
lompolitikai irodalom tárgyszavakra rpZó felbontása természetesen nem 
könnyű dolog« Hogy a tárgyszavakban ne köveesttnk e l hibát, szükségünk 
van arra, hogy az egyes tudományok szakembereit a katalógus-osztály 
munkájába bevonjuk, ez a nagyobb könyvtárakban sikerült is.



Maresenko azt mondja, hogy lehetetlen a társadalompolitikai köny
vek tárgyának meghatározása. Nem érthetünk egyet eszel a megállapítáe- 
eal. Miért lehet a pavlovi tanítás valamely könyv tárgya és miért nem 
a pragmatizmus, a burzsoá filozófiának ez az áramlata? Mért lehet tárgy« 
ként fe lfogn i az ipari vagy mezőgazdasági munka élenjáró módszereit és 
miért nem lehet az iskolai tanítás módszertanát?

Az általános problémák mellett a társadalomtudományokban éppúgy, 
mint á természettudományokban ottvannak a különleges problémák, fogai» 
mák, kérdések, amelyeket maradéktalanul felvehetünk a tárgyasókatalógua- 
bapi mint például a "Csendes-óceáni probléma", "Orosz klasszicizmus", 
"Agrárkérdés", "Barátság és elvtárslasság" és egyebek. Sok ilyen példát 
hozhatnánk.még fe l .  Véleményünk szerint azoknak az érveknek a megállapí
tása fontos, amelyeknek alapján az ilyen kérdések köre meghatározható a 
tárgyazókatalóguabano Ezek a kérdések még osak igen kévéséé vannak kidol
gozva, Az alábbiakban szólni fogunk egyik-másikról.

Ha bemondunk a társadalompolitikai' irodalom tárgyszavakra bontásá
ró l, ez nagyon megnehezíti az egyetemi könyvtár olvasószolgálatát. Az 
olyan kérdések esetében mint például "Imperializmus", "a munka a Szovjet
unióban", "kommunista nevelésV- szakkatalógus több szakcsoportjában kelle
ne kutatnunk, A szakkatalógusba tiszta  tárgyszó-egységek épülnének bele, 
mint; "nŐkérdás", "ifjú ság i mozgalom", stb, A tárgyezókatalógua megszűn
nék reagálni a folyó politikai eseményekre, bár ezek sokkal egyszerűbben 
tükröződnek benne, mint a szakkatalógusban.

Könyvtárunkban a katalógusok negyedik fa jtá ja a f ö l d r a j z i  
k a t a l ó g u s i > A  fö ld ra jz i katalógusok a könyvtár állományának azt 
a részét matatják be, amely regionális síkon vizsgálható éa bizonyos 
terület jellemzéee szempontjából érdekes.

* •
A fö ld ra jz i katalógusok szerkezeti alapját a terü leti felosztás 

adja meg /a tulajdonképpeni fö ld ra jzi katalógus számára a közigazgatási 
beosztás, a földtani számára pedig a geológiai egyaégek/,1 A terü leti egy
ségeken belül témaköröket különböztetünk meg minden egyes katalógus szá
mára külön kidolgozott táblázatnak megfelelően.

Meg kell még említeni a raktári katalógust. Ez l8sé óta van meg 
és központi könyvtárunk te ljes  állományát tükrözi. A katalógus terveze
tét Rejssz professzor dolgozta ki és az lényeges változtatások nélkül 
mind a mai napig érvényben maradt. Az állomány szétosztását ennek a táb
lázatához igazodva végzik.

Nézzük meg, milyen viszonyban állanak egymással fő katalógusaink. 
Helyesén fe lép íte tt katalógushálózat esetén egymást ki kell egészíts* 
ülök és az állományt te ljes  értékében fe l  ke ll tárniok.

Sajnos, nem egyszer előfordul könyvtárainkban, hogy egy-egy kér
désnek az irodalmát teljeéen azonos módon tartja nyilván több katalógus 
is , s mindegyik kimerítő teljességgel. Párhuzamosan futó, tehát t e l je 
sen haszontalan munkára fordítanak a könyvtárak sok pénzt és erőt. A 
katalógusok megtelnek a fölösleges kartonokkal, melyek megnehezítik a 
használatot. Az olvasó pedig nem tud eligazodni a katalógusok tömegében, 
amelyek közül mindegyikben osak részben ta lá lja  meg a keresett anyagot.
A különböző katalógusok nem kapcsolódnak egymáshoz.



Ezek a hiányosságok a Moszkvai Állami Egyetem könyvtárában is 
megvannakо Erről tanúskodik az a munka is , amely központi könyvtárunk
ban a katalógusok kapcsolatainak és eltéréseinek tanulmányozása során 
megindult.

Az anyag csoportosításának módja egészen más a betűrendes kataló
gusban, mint a többi katalógusokban. Mégis van több olyan kérdés- ame
lyekre vonatkozó anyag a szakkatalógusban és a tárgyszókatalógusban 
ugyanolyan elrendezésű lesz, mint a betűrendesben. Ez nyilvánvalóan az
zal magyarázható, hogy a könyvtárosok tudnak ugyan dolgozni az egyes 
katalógusokban, de megfeledkeztek a katalógusok rendszeréről mint egész 
rő l.

Nézzük meg elsőnek a betűrendes és a szakkatalógus viszonyát, A 
marxlzmus-leninizmus klasszikusainak művei mindkét katalógusban majd
nem te ljes  párhuzamosságban szerepelnek. A betűrendesben Marx, Engels, 
Lenin és Sztálin müvei külön csoportokban, ahol az egyes szerzőkön 
belül a kartonok az alábbi sorrendben helyezkednek e l; összes müvek, 
válogatott müvek, egyes müvek. A Szovjetunió népeinek nyelvén és kül
fö ld i nyelveken megjelent müvek külön betűrendekben találhatók.

A mi szakkatalógusunkban a "Marxizmus-leninizmus* szakcsoporton 
belül alcsoportot találunk "A marxizmus-lecinizmus klasszikusainak mü
vei" címszóval. Ennek ez alcsoportnak a felépítése egybeesik a betűren
des katalógus megfelelő részével. A különbség csak annyi, hogy a szak
katalógusban a főcsoportok alatt /"összes müvek", "Válogatott müvek", 
stb«/ nyelvi'különbség nélkül együtt találjuk e müveket, vagyis az 
egész anyagot, ami a betűrendes katalógusban szét van szórva.

Olyan esetekben, amikor egyazon mü más-más elmen jelent meg, - s 
az ilyen esetek száma nem kevés, - mindkét katalógusban utalunk az e l
avult címről az újra és ez Összes kartonokat a legutolsó cím alá gyűjt
jük. Párhuzamosság figyelhető meg a marxizmus-leninizmua klasszikusai
nak műveiről szóló anyag csoportosításában is.

Eelmerül a kérdés, hogy a szakkatalógusban, ahol a marxizmus-le
ni ni zmus klasszikusainak müvei minden tematikai szakcsoportban bősége
sen képviselve vannak, szükség van-e a "Marxizmus-leninizmue klasszi
kusainak müvei" szakcsoportra, amelyen belül az anyag Ugyanúgy helyez
kedik e l,  mint a betűrendes katalógusban, vagyis szerzők és elmek sze
rin t.

Elég, ha csak futó pillantást vetünk a "SZKP" fe liratú  osztólap 
mögött elhelyezkedő kartonokra, és meglátjuk, hogy azok a betűrendes 
katalógusban logikus sorrendben következnek egymás után /"A párt prog
ramja", "A párt alapszabályai", "Pártkongresszusok", "Pártkonferenciák" 
"A párt központi bizottsága", "A központi bizottság plénumái", "Az 3ZKP 
Központi Bizottsága osztályai" stb./. Ezeken a felosztásokon belül er 
anyag le iró  módon van füvévé /OSZDMP,OK/b/P,SZE/b/P, SZKP, /. Mindezek 
az alcsoportok egyetlen k ivéte lle l /"Az SZKP Központi Bizottság osztá
ly a i'/  megvannak szakkatalógusunkban is .

Ha megkíséreljük a katalógus rendszerező felépítését a formális
sal /leiró formában/ összeegyeztetni, ez mindenképpen komoly hibákra 
és félreértésekre vezet, amint azt a Moszkvai Állami Egyetem Könyvtárá
nak betűrendes katalógusánál látjuk. Ebben a katalógusban rendkívül ne-



héz dolog valamilyen anyagot megtalálni, de Ugyanúgy nehéz benne e l
helyezni egy kartont, amely a fe lsorolt randszavak egyikébe sem i l l ik  
bele. A "Pártról" feliráau osztólaphoz gyüjtjüfca SZKP-r61 szóló iro 
dalmat, amely más kártyacsoportokhoz nem osztható be* I t t  találunk 
olyan melléklapot is , mint pl. "OK/b/P s e jt je irő l szóló határozati ter» 
vezet" és á "Szovjetunió Kommunista Pártja a szovjet nép vezető és irá 
nyitó ereje". Ugyanígy gytilt össze egynéhány más karton is , amelyek szá
mára újabb másodrendszót kellett beállítani: "Pártdelegációk".

Az ilyen kartonelhelyezés esetében a könyvtáros nehézségekkel ta
lá lja  magát szemben, amikor cim szerint le ir t  müvet kell megkeresnie 
/pl. "Szovjetunió Kommunista /bolsevik/ Pártja a társadalombiztosítás
ról"/ . Még nehezebb az olvasó helyzete, aki nem tudja, hogy a Pártról 
szóló minden ckn szerint fe lve tt könyv a "Pártról" rendező alatt ta lá l
ható, függetlenül a ttó l, hogy a óim milyen betűvel kezdődik.

Véleményünk szerint felesleges ismétlődés mutatkozik a térképek 
fe lvételénél Is . A betűrendes katalógusban ezek "Ország. Térkép" fe j 
eim alatt vannak összegyűjtve, a szakkatalógusban pedig "FöldreJz"és 
"Térképészet" szakcsoportban. A "Földrajz" szakcsoportban a térképek 
országonként.vannak elhelyezve, a "Térképészet" szakcsoportban viszont 
megkülönböztetünk történeti, földtani és egyéb térképeket. A szakkata
lógusban Így az anyag különböző szempontokra bontva és helyesebben ta
lá l helyet. Nem lenne-e helyesebb a betűrendes katalógusban a térképe
ket elmük szerint beosztani?

Ugyanez mondható e l az "Ország. Egyezmények", "Ország. Alkotmány", 
"Ország. Törvények. Rende letek" fejeiméк alatt fe lve tt anyagokról is .
/Az "Egységes Szabályzat" 2° kiadásénak tervezetében elő van Írva* hogy 
az ilyen fa jta  fejcimek közül többet e l kell hagyni, a ezt csak örömmel 
üdvözölhetjük./

Ha a betűrendes és a szakkatalógus elhatárolásának szükségességé
rő l beszélünk, ez egyáltalán nem zárja ki, hanem inkább fe lté te le z i,  
hogy köztük kapcsolat á ll  fenn. Ezt a kapcsolatot akár melléklapok, 
akár az alapkartonokon feltüntetett speoiális utalások segítségével 
jelölhetjük. A betűrendes katalógusba e ligazító  kartonok is felvehetők, 
amelyek a ” personalia"-król.a müvek elmeiről, kongresszusokról, a 
kollektiv szerzőkről stb. a szakkatalógusra és a tárgyszókatalógusra 
utalnak. Blzonyoe esetekben utalni kell a szakkatalógusból is a betű
rendesre. A katalógusok közötti kapcsolatok egyik formája a nálunk 
használatos megjegyzés a szakkatalógus kartonjain, amely fe ltü n teti, 
hogy a kiadvány te ljes  leirása a betűrendes katalógusban található.
A betűrendes és a tárgyszókatalógus között sokkal több az érintkezési 
fe lü le t, mint a betűrendes és a szakkatalógus között, és ennek megfe
lelően lényegesen több a párhuzamosság Is. Mindenekelőtt meg kell mon
dani, hogy az olyan könyvtárakban, ahol elég jó l kidolgozott szakkata
lógus, de különösen tárgyszókatalógus van, nincs semmi ésszerű alapja 
annak, hogy a betűrendes katalógusban a személyekről szóló irodalmat 
nyilvántartsuk. A betűrendes katalógus nem te lje s , sőt néha hiányos 
képet ad a személyekről. A tárgyszókatalógusban az egyes személyekre 
vonatkozó irodalmat rendszerint sokkal teljesebben gyűjtjük össze, és 
osztjuk be az alapvető legfontosabb kérdések szerint. Csupán valamely



személy tiszte letére vagy emlékére kiadott és az I lle tő v e l csak alaki 
kapcsolatban lévő gyűjtemények azok, amelyek nem kerülnek be a tárgyszó- 
katalógusbaj ezek szabály szerint a betűrendes katalógusban találhatók 
meg« Az egyes személyekről szóló Irodalmat a betűrendes katalógusba for
mális kritériumok alapján sorolnék be /ha a családnév előfordul a könyv 
elmében/, ez pedig fe ltétlenü l hibákra vezet«

Az egyes? müvekről szóló irodalom is formális alapon kerül be a be
tűrendes katalógusba« Hasonlítsuk össze a 7. 1« Lenin "Materializmus 
és empiriokriticizmus" c. müvéről szóló irodalom esetében a betűrendes 
és a tárgyszókatalógus1~Bffyagát. A betűrendes katalógusban 20 cédula van, 
a tárgyszókatalógusban 36« A betűrendes katalógusban u .i. nem találhatók 
azoknak a müveknek a kartonjai, amelyekben Lenin ,könyve nem kap említést. 
Nincsenek benne pl. az olyan művek, mint "Lenin és a mai fiz ik a ", Sz. 1. 
Vavilov "Lenin és a mai fiz ika  f i lo z ó fia i problémái" c. könyve.

A mondottak ugyanígy vonatkoznak a kongresszusokról, konferenciák
ró l, k iállításokról szóló anyagra is. A betűrendes katalógusnak a "Szov
jetunió, Törvények és rendeletek" rendszó alatt a "Mellékj.apok szerzői 
müvekről" fejeimnél megtalálunk minden a szovjet törvényhozás kérdései
re vonatkozó szerzői müvet. Emellett a tárgyszókatalógusban és a szak
katalógusban az ezekkel a kérdésekkel foglalkozó irodalom kimerítő t e l 
jességgel van képviselve.

A mondottakat összegezve arra a következtetésre jutunk, hogy a té
ma, kérdés, tárgy szerinti anyaggyűjtés a betűrendes katalógusban nem 
célszerű, mert megsérti e katalógus felépítésének alapelvét, de nem is 
teszi lehetővé, hogy teljesen bemutassuk az i l le tő  tárgyra vonatkozó 
irodalmat, vagy megmutassuk annak logikai egymásutániságát. A helyzet 
számos olvasót, sőt könyvtári dolgozót megtéveszt. Miután átnézték а 
betűrendes katalógusban valamely tárgyra vonatkozó irodalom kartonjait, 
úgy vé lik , hogy ezekkel a elmekkel kimerül mindaz, ami az adott kérdés
re vonatkozóan a könyvtárban található, és más katalógushoz nem is for
dulnak. Végül pedig az irodalom csoportosításában mutatkozó párhuzamos
ság sok felesleges cimleirási és kartonlerakási munkát von maga után.•

Számos esetet hoztunk fe l ,  amelyek tipikusan mutatják, hogy az 
anyag a betűrendes katalógusban hogyan tükröződik a tárgyi elv alapján. 
Előfordul azonban, hogy a tárgyszókatalógus eltérve alapvető anyagren
dezési e lvétő l, szintén betűrendben tartalmazza a kartonokat. így még 
nemrégen is az egyes intézetek, intézmények és Elás kollektívák müvei a 
tárgyszókatalógusban olyan tárgyszavak alatt szerepeltek mint pl. "Le- 
ningrádl Hajóépltészeti Intézet - Tudományos kutatómunka". Ezen belül 
az anyagot ugyanúgy csoportosították, mint a betűrendes katalógusban.
Az intézmények müveinek Ilyenféle fe lvéte lé t a tárgyszókatalógusban e l
vetettük. Az intézmény nevét viselő tárgyszó alatt azt az anyagot rak
juk le , amelyen az i l le tő  intézmény munkájáról van szó, az osztóla
pon pedig feltüntetjük, hogy az intézmény /intézet/ hivatalos kiadvá
nyai a betűrendes katalógusban találhatók. Az anyag kettős felvételének 
még egy esetét mutatjuk be. A tárgyszókatalógus "Szovjetunió, Legfelső 
Tanács" fe liratú  tárgyszava alatt a Legfelső Tanács ülésszakainak anya
ga Ugyanúgy van elrendezve, mint a betűrendes katalógusban.

A könyvek tartalma szerint összeállított két katalógus a könyvtár
ban jelentős mértékben megkönnyíti az olvasószolgálat megjavítását. Kü~



lönböző keresztmetszetekben tudjuk az irodalmat feltüntetni, különböző 
szempontok szerint csoportositani ás ugyanakkor az olvasó legkülönbözőbb 
igényelt is ki tudjuk elégítenie. A szakkatalógusnak és a tárgyszókataló- 
gusnak az általános rendszerben e lfog la lt heiye a könyvtártudományban ás 
a bibliográfiában eléggé megvilágított kérdés« Csupán azok az alapé: vek 
kívánnak további megvilágítást, amelyek szerint a szakkatalógus a *árgy- 
szókatalógustól elhatárolandó« Megpróbáljuk ezeket az elveket felvázoln i, 
előreboesátva azt, hogy csupán megközelítő megoldást javaslunk«

A tárgyszókatalógusból ki k e ll venni azokat a tárgyszavakat, amelyek 
alatt valamely adott tudomány vagy tudományág irodalmát összegyűjtjük, 
pl« a "Matematika", "F izika", "Dialektikus materializmus" tárgyszavakat. 
Az ilyen irodalmat te ljes  értékében a szakkatalógusban lehet és kell be
mutatni, amelynek megkülönböztető sajátossága az ismeretágak szerinti fe l ' 
építés«

Ki kell venni a tárgyszókatalógusból azokat a tárgyszavakat, amelyek 
felépítésüknél fogva a szakkatalógus megfelelő szakcsoportjaival megegyez- 
nek. F l. a "SZKP* tárgyszó a ml tárgyszóketalógusunkban a szakkatalógus
ban szereplő "SZKP" szakcsoportnak elrontott változata« Vegyünk egy másik 
példát; az "orosz nyelv" tárgyszón belül ilyen másodrendszavaink vannak; 
"N ye lv ta n ""S t ilis z t ik a ", "Igék", "Szótárak" stb. Ezek a kérdések ugyan
akkor sokkal szemléltetőbben vannak feltüntetve logikai egymásutánban a 
szakkatalógus "Nyelvtudomány" szakcsoportja a latt.

Rámutattunk azokra a tárgyszavakra, amelyeket tudatosan ki kell 
zárni a tárgyszókatalógusból. Milyen anyag legyen hát benne? Mindenek
e lőtt olyan anyag, amely a szakkatalógusban különböző szakcsoportok 
alatt található. A kommunista nevelésről szóló irodalmat p l. az olvasó 
könnyen megtalálhatja a tárgyszókatalógusban egyetlen tárgyszó a latt. 
Hosszabb keresésre van azonban szüksége, ha ezt az irodalmat a szakkata
lógusban akarja megtalálni, mert különböző szakcsoportok alatt van szét
szórva, mint  ̂ "Tudományos kommunizmus" /ahol a kérdés f i lo z ó fia i alkon 
kap megvilágítást/, "SZKP" /ahol a Pártnak a dolgozók kommunista nevelé
sével kapcsolatos feladataira és munkájára vonatkozó irodalom helyezke
dik el/ és "Pedagógia" /ahol ezt az irodalmat az olvasó a kommunista ne
velés elméletére, rendszertanára és gyakorlatára felbontva fogja megta
lálni/

Továbbá a tárgyszókatalógueban össze keli gyűjteni az olyan kérdések 
és témák irodalmát, amelyek a szakkatalógus egy szakcsoportjának keretén 
belül több helyen vannak feltüntetve. így a könyvtárunkban elfogadott 
osztályozási rendszer szerint /amely egyébként e lv ileg  semmiben sem kü
lönbözik a Lenin Könyvtár uj osztályozási rendszerétől/ a "Történelem" 
szakcsoportban a munkásmozgalom minden egyes ország történelmén belül 
van feltüntetve, az országokon belül pedig korszakonként. Szért ha az 
oroszországi munkásmozgalom irodalmáról az ország történetének egészét 
fe lö le lő  képet akarunk kapni, nem kevesebb, mint 30 csoportot kell vé
gignéznünk,amelyekben ez a téma esetleg előfordulhat. Minden ország mun
kásmozgalmáról szóló irodalmat a szakkatalógusból kiválogatni gyakorla
tila g  lehetetlen.

Persze a szakkatalógusban a munkásmozgalomról szóló irodalmat két 
síkon lehetne bemutatni; a "Történelem" szakcsoportba gyűjtve és az



adott ország meghatározott történelmi korszakának aztlkebb csoport iában« 
így azonban az anyag olyan elrendezést nyerne, mint amilyen a tárgyas6- 
katalógnsban van. Tekintet#« véve, hogy a történelem alapján á lló  f e l 
osztásban igen sok a hasonló témakör /"Parasztmozgalom", "Szakszerveze
t i  mozgalom” , "Po litika i Pártok" stb./, aligha célszerű kétszeresen fe l  
venni az egész irodalmat«

Ezzel szemben célszerű a tárgyszókatalógusba iktatni az olyan sztt- 
kebbkörü kérdésekkel foglalkozó irodalmat, amelyek a szakkatalógusban 
semmiképpen sem különülnek e l, vagy csak olyan mértékben, hogy az olva
sóknak a keresésnél nehézségeket okozna« Ezek a történelmi, irodalmi, 
jogi és egyéb dokumentumok, perszonáliák, múzeumok, k iállítások, külön
féle szerszámok, gépfajták, á llatfa jok , irodalmi müvek elmei, intézmé
nyek elnevezései stb0

A szakkatalógus és a tárgyszókatalógus szerkesztése lehetővé teszi 
a könyvtárakban, hogy végig megtartsuk mindegyikük p ro filjá t és ezáltal 
megkönnyítsük az olvasóknak azok használatát« A szakkatalógus a könyv
tár alapvető katalógusa« Ezért a tárgyszókatalógus fe lá llítá sa  nem kö
vetelheti azt, hogy lényegbevágó változtatásokat eszközöljünk a szak- 
katalógus szerkezetében, de hatással van az irodalom osztályozásának 
módszertanára«

A tárgyszókatalógus legyen kiegészítő a szakkatalógushoz. Könyv
tárunkban a katalógusok elhatárolása még nem történt meg. Még igen sok 
tárgyszót kell átnéznünk ahhoz, hogy bennük az irodalmat a tárgyszóka- 
talógus á lta l megkívánt különleges igények szerint tudjuk csoportosíta
ni. Komoly változtatásokat kell eszközölnünk a tárgyazókéazitéa módszer 
tanában is«

Vegyünk egy példát« Hint már mondottuk, az "Orosz nyelv" tárgyszó 
alatt az anyag majdnem Ugyanúgy van elrendezve, mint a "Nyelvtudomány" 
szakcsoport kartonjai« Következésképpen az "orosz nyelv" rendszó a 
tárgyszókatalógusban felesleges« A szakkatalógusban azonban nincsenek 
külön feltüntetve az egyes beszédrészek. Ezért célszerűnek tartjuk, 
hogy inverzió segítségével a tárgyszókatalógusban Ilyen rendszavakat 
állítsunk fe l ,  mint "Melléknevek, orosz", "Melléknevek, német" stb.

Igen bonyolult kérdés a jövő tárgyszókatalógusának szerkezete. 
Könyvtárunk tárgyszóketalógusában eddig a hivatkozások legtöbbnyire 
egy-egy ismeretágon belül kerültek alkalmazásra, és tulajdonképpen 
megismételték a szakkatalógus szerkezetét. Át kell dolgoznunk az uta
lások és hivatkozások rendszerét. Amikor majd pl. a Szovjetunió tör
ténelmére vonatkozó irodalom a maga egészében csak a kzakkatalógusban 
kerül feltárásra, i t t  utalólapot helyezhetünk e l azzal a Bejegyzés
sel, hogy a Szovjetunió történetének egyes kérdéseire vonatkozó iro 
dalom a tárgyszókatalógueban is található. Ez utóbbiban nyilvánvalóan 
sok eligazító  lapot kell majd szerkesztenünk rövid magyarázattal az 
anyag elhelyezésére vonatkozóan.

A szakkatalógus és a tárgyszókatalógus készítését egyetlen cso
portra kell bízni. Ennek nemcsak a katalógusok felépítése és megszer
kesztése szempontjából van Jelentősége, hanem feltöltésük szempont 
jából is , mivel a könyvek osztályozása és a vonatkozó tárgyszavak meg
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állapítása soréit dSl e l чг Irodalom feltárásának és csoportosításának 
e lv i kérdése is . Úgy véljük, hogy a Moszkvai Állami Egyetem Könyvtárá
nak alapvető feladata most éppen az, hogy tisztázzuk az irodalom f e l 
tárásának e lveit azoknak a követelményeknek alapján, amelyék a kataló- 
gushálózatbél adódnak. Figyelmesen fe lü l kell vizsgálnunk minden kata
lógusunkat^ megállapítani az irodalom csoportosításának mindazon ese
te it ,  amelyekben párhuzamosságot találhatunk, ezeknek mindegyikét külön- 
külön kielemezni» jó l meggondolt döntéseket hozni, és ezzel megadni a 
katalógusok helyesebb megszerkesztésének alapjait.

»  Szövets z k a ja B i b l i o g r a f i j a , 1955« 40.sz. 43-57.1.

10.000 KÖNYV £GY KIÁLLÍTÁSON

Most végzik az utolsó simításokat a Szovjetunió Állami Lenin 
Könyvtárának egyik uj épülettömbjén. Csakhamar tágra nyílik az épü
le t díszes bejárata és a széles márvány lépcsőkön besétálnak a láto
gatók azokba a nagy termekbe, ahol rövidesen megnyílik az Öesz-azövet- 
ségi Könyvkamara hata.mas k iá llítása.

h Országunkban több miívt 260 központi ée helyi kiadó foglalkozik 
könyvkiadással! most 160 kiadó kÖnyvtermésétfiLvlO kötet könyvet - mu
tatunk be- mondta a "LiteraturnaJa Gazéta" tudósítójának K. Burov,a 
k iá llítá s  igazgatója. Ez lesz az eddig rendezett könyvkiálliifeások kö
zül a leguagyobb. Â szépirodalmi müvek mellett megismerteti a látogató
kat a műszaki kiadványokkal ia.

Elaőizben mutatják be a könyvillusztrátorok munkáját - erre a 
célra több mint 2 1/2. ezer graílfcei alkotást választottak ki - továbbá 
a művészi fényképezés mestereinek, a plakátrajzolóknek ée azoknak a 
munkáját, akik a szemléltető eszközök én в. művészeti reprodukciók elő
állításával foglalkoznak A k iá llítás  egyben sajátságos vizsgája lesz 
a könyvek külső k iállításával foglalkozó nyomdászat! dolgozóknak.

»  Literaturnaja Gazeta, 1936.évi 33.az. ldap .
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Knudtzon, Erik J»:

A KÖZPONTI TUDOMÁNYOS-KÖNYVTÁRAK. ÉS VISZONYUK AZ INTÉZETI
KÖNYVTÁRAKHOZ*

о • C » tf о

Arra a Kérdésre, vajon az egyetemi és Intézeti vagy szemináriu
mi könyvtárak teljesen függetlenek legyenek-é egymástól, a legtöbb 
könyvtáros és minden kutató alighanem igennel felelne. Ha azonban 
úgy fogalmaznók meg a kérdést, hogy az intézeti könyvtárak ■■ mindket
tőjük önálló szervezetének fenntartása mellett - bizonyos szempontból 
alárendelendök-e a nagykcnyvtáraknak, akkor a légtöbb könyvtáros való 
siiaüleg továbbra le derűs bó'iogotáeeal adna kifejezést tetszésének, 
kutatók többsége azonban komolyan csóválná a fe jé t»

A kérdés Így persze túl sematikus» A problémára nem válaszolha
tunk egyszerű igennel vagy nemmel, hanem részletesebben kell magun
kat klfeJezliüako Szerintem az a legfontosabb, hogy mindkét könyvtár
fa jta  valóban élé és mint Ilyen természetszerűleg önálló könyvtár 
maradjon» Egymástól függetlenek azonban semmiképpen sem lehetnek.

e * л о с c

Gerhard MONTHS a "Naturen’ -ben /75-kötet, 1951. 97-103.lap ./ oik 
két ir t  az alábbi ólaméi: "Egyetem, főiskola és könyvtár". Ez a követ 
kező kiábrándító mondattal kezdődik: "A könyvtár az első, amit e lfe 
lejtenek, valahányszor egy uj kutató- és oktatási intézményt á ll íta 
nak fe l» "

A tanulmány egyébként korántsem világos fogalmazásáéi tárgyalja 
azt a problémát, hogy központi könyvtárra vagy intézeti könyvtárra 
van-e szükség»! A központosítás gondolata mellett tör lándzsát, de 
ebben az összefüggésben szerintem Igen jelentős mozzanat azk hogy a: 
"központi" fogalmának nem csupán elméleti, hanem gyakorlati ~ közpon
t i  fekvésű jelentését is szem előtt kell tartanunk. A legfontosabb

E cikk azon az előadáson alapszik, amely a Svéd Könyvtárosszövet- 
ség 1952» február 28.-1 uppselal gyűlésén hangzott e l» Tartalma 
lényeges pontjaiban azonos vele, de - főleg rövidítés céljából - 
helyenként húzásokat és kisebb változtatásokat eszközöltünk, az 
előadást követő viták egy része pedig lapa lji jegyzetként szere
pel.



dolog átgondolni és előre ki tervezni a megfelelő könyvtári viszonyokat, 
hogy azok "könyvfeárpolitikai célkitűzést" képezhessenek. Ez a szerző 
szerint az lenne, hogy "hozzáférhetővé tegyük a szakirodalom lehető Хвф&е 
részét a legtöbb olyan személy szamára, akinek arra szüksége van". 
Hozzáteszi még; "ezt leginkább úgy érjük e l, ha az összes intézmények 
könyvtári feladatait egyetlen főkönyvtár alatt koordináljuk". Végül 
is arra a végső következtetésre jut, hogy az egyetemi könyvtár contra 
intézményi könyvtár kötélhúzásnak kompromisszumra kell vezetnie? de 
az alapelgondolás mindenkor a központi beszerzés, központi katalogizá
lás, központi kölcsönzőszolgálat stb* Minthogy a kis intézeti könyv
táraknak olykor nehezére esik mértéket tartani a gyarapításnál, továbbá 
gyakorlatlan és sűrűn változó személyzetük van stb.,, örülnünk kell egy 
bizonyos mértékben apró részekre differenciált általános /gyűjtőkörű/ 
könyvtár ilyen központi felépítésének; de vajon hol találn i valamit, 
ami ennyire tökéletes« Kedvező e lő fe ltéte leket nyújt ilyesmire az 
Oslo m elletti Blinderen, esetleg ilyenek Eorgenbea is akadnak. Hogy 
aztán előzetes jó'tervezés ellenére sem valósították meg Blinderenben, 
az más lapra tartozik.

Az eddigi rövid bevezetés talán elég tiszta  képet nyújt arról, 
hogy milyen ellentétes vélemények tapasztalhatók ebben a hatalmas 
problémacsoportban. Az ember ?ejq szabadulhat a ttó l a benyomástól, 
hogy az érvelés mindkét oldalon bizonyon egyoldalúságra vezet. A ku
tatók többnyire a lehető legnagyobb kényelem megvalósítására töreked
nek, ugyanakkor a könyvtári szakemberek a felelősségérzettől áthatott 
ellenőrzés érdekében talán némileg a túlméretezés fe lé  hajlanak. Az 
egyetemes gyűjtőkörű könyvtár mellett köonyü érveket találn i *- /a ha
tárkérdések egybekapcsolódása, fokozott lehetőségek tágabb szempontok 
megvalósítására,, gazdasági szempontok stb./, de vajon kellő benyomást 
tesznek-e majd a szeparatizmus híveire, akik oly nagynak tartják a 
szakkönyvtárak előnyeit? Az utóbbiak a "szabadsag"-ot jelentik , márpe
dig sokak szemében a szabadság sokkal többet ér, mint bizonyos racío- 
nálizálás.^eitlnvsuntc e l teljesen a "hatalom" szócskában re jlő  konflik
tus bőséges lehetőségeitől /a központosítás hívei úgy vé lik , "hatalom 
a visszaélések megakadályozására", mig a dolgozó kutatók azt tartják, 
hogy "hatalom az élő szabadság megsemmisítésére"/' Egy tisztára nagy 
körvonalakban fe lfek tete tt programot a következőképpen próbálok f e l 
vázolni;

Meggyőződésem szerint az általános gyűjtőkörű könyvtárat tovább
ra is meg kell tartani.

De e l kell ismerni, hogy a nagykönyvtárakon kívül fe ltétlenü l 
szükség van a kisebb kutatási könyvtárakra is . Mindkettőnek közös vo
nását k e ll képezze az, hogy élő könyvtár legyen. Mindkettőjük lé te 
zése csak akkor értékes, ha együtt fejlődnek és jó összjátékot való
sítanak meg. Hogy ez az összJáték jó legyen, ahhoz az szükséges, hogy 
ne korlátozódjék néhány kisszámú területre, ahol könnyű Írott szabá
lyokat lefektetn i, mint aminő pld. könyvbeszerzés és kölcsönzési 
szolgálat. Mindkét félnek éreznie k e ll, hogy számára előnyös az összr - 
ködés és hogy az inkább valósítható meg széleskörű, mint szűk alapon.

Ha ennek az összjátéknak - vagy, hogy komolyabb csengésű szó* 
használjak, együttműködésnek - kezdeményezését a könyvtárosok ragad
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hatnák magukhoz, akkor ez olyasvalami le«r?et amire büszkék lehetnénk.
Hogy már most konkréten megvilágítsam, mit is értek ezen a prog- 

ramon, be fogok számolni a lundi rendszerről, ugy8 ahogy több mint 3 év 
óta tartó elég céltudatos kiépítése után működik.

A munkaterv, amelyet egyébként Uppaaiá'aan az 1950- Junius 17-től 
18-ra virradó é jje l fektettek lu Írásban, kb. 1 évi k ísérle ti tevékeny
ség tapasztalatainak az összegezése. Tényleges pontjaiban még ma le 
érvényben van. Ezzel kapcsolatban elegendő, ha a bevezetést és 4 fő 
pontunkat Idézzük:

"Az Egyetemi Könyvtár Intézeti szolgálata kapcsolati és együtt
működési szerv: célja mindama kérdések intézése, amelyek közösen érin
tik  az egyetemi intézményeket / illetve könyvtáraikat/ és az Egyetemi 
Könyvtárat. Ezek közül az alábbi főbb pontokat említhetjük meg:

1. a beszerzési ée le té t i javallatok közvetítése és esetleg sza
bályozása;

2. jálndama javaslatok megvizsgálása, amelyek a két fé l  szolgál
tatásait hatékonyabbá kívánják tenni;

3. tanácsadás és tervezés katalogizálási, kölcsönzési eljáráso
kat érintő éa egyéb könyvtári vonatkozású kérdésekben;

4 . az egyetemi intézetekben található összes külföldi tudományos 
kiadványokat fe lö le lő  s mer megkezdett központi katalógus 
folytatása és fenntartása, valamint ezzel kapcsolatban az 
ilyen irodalom rögzítése a gyarapodási katalógus részére.

Nyomatékosan rámutatok a bevezető sorokban lefektetett ama cé l
kitűzésre, hogy minden közös érdekű kérdéssel foglalkozni akarnak és 
•gy későbbi szakaszból már meat megjegyzem, hogy a szóbanforgó tevé
kenység az Egyetemi Könyvtár tisztviselőinek személyes érintkezésére 
épül. Rendkívül font09 az, hogy főleg a fe lép ítés i időszakban a kap
csolatot valóban rendületlenül tartsuk fenn, még akkor is , ha hosszú 
időn át ватт! "fontos" sem történik. A.látogatások gyakorisagát az 
intézmény nagyságé ős,tevékenységének élénksége szabja meg,a nagyobb 
intézményeknél azt heti munkaterv szabályozza. Később megelégszünk, 
telefoaérlntkezéssel, de ezt időnként személyes látogatás vá ltja  fe l ,  
azzal a Jelszóval, hogy egy egyszer már lé tes íte tt kapcsolatot soha
sem szabad elhanyagolni. Bár a kezdeményezés Így többnyire tőlünk in
dul k i, olykor mégis megtörténik, hogy nem nekünk kell megteremtenünk 
a kapcsolatot. Kívülről is jöhet olyan kézdeméayesés vagy érdeklődés, 
amely állandó összeköttetéshez ves^t. És ebben a tényben bizonyos 
elismerését látom annak, hogy tevékenységünk eredményes.

Az 1. pont a beszerzési politikára is vonatkozik és ezzel kapcso
latban a le té t i kérdések kezelésére le.

Távolról sem valamennyi, de mégis igen sok beszerzési Javaslatot 
beküldőnek már az intézeti szolgálathoz és ег készíti elő további ke
zelésüket. Különösen őszi tanfolyamunk után - erről később bővebben 
szólok - számos intézet vezette be ezt a rendszert és yalamennyi ja
vaslatát hozzánk továbbították. Mások viszont dealderátuaaik válasz
tékát küldik be nekünk, vagyis maguk választották ki azt, amiről ta-
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paeztalatból tudják, hogy nem szívesen rendeljük meg az Egyetemi Könyv
tárnak. A ml első teendőnk annak ellenőrzése, hogy a kívánt anyag nem 
szerepel-e már a katalógusunkban; ezenkívül vállaltuk, hogy hacsak va
lamilyen okbői nem küldtek nekünk túl nagy anyagot, egy héten belül ér
tesítést küldünk döntésünkről.

Ha a kívánt anyag megvan az Egyetemi Könyvtárban, kihozatjuk és 
eldöntjük a le tét kérdését„ mert a legtöbb esetben a javaslat egy többé- 
kevésbé világosan megfogalmazott le té t i kívánsággal párosul. Ebben a 
kérdésben gyakorlatilag ml vagyunk a döntő szerv, de adott esetben a 
kérdést néha meg kell beszélnünk a javaslattevővel vagy házon belül, 
elsősorban az expedíció vezetőjével, végső sorban pedig, kétes esetek
ben, a főkönyvtárossal. Az együttműködés Jó, fe ltéve, hogy az elvek te 
kintetében egységes az álláspont, Uj beszerzések esetében a válasz rend
szerint azt is közli, hogy lehet-e számítani letétre vagy sem. Abban az 
esetben, ha mi hajlandóknak mutatkozunk megvenni valamely könyvet, de 
nem akarJuk házon kívül letétbe helyezni, a javaslattevőt mindenképpen 
értesítjük a könyv megérkezéséről, elsőbbségi Jogot biztosítunk, vsgy- 
ls 5 lesz az első kölcsönző. Az intézmények részére ezenkívül bevezet
tük az "alkalmi kikölcsönzést" is , abban ez esetben, ha egy intézeten 
bélül több kutatónak Is szüksége van a szóbanforgó műre, de mi azt nem 
vagyunk hajlandók le té tte l lekötni. Ha valaki más akarja kikölcsönözni . .  
a szóbanforgó könyvet, agy kérjük be, mint egy közönséges kölcsönzőtől. '

Ha az Egyetemi Könyvtárban nincs meg,a javasolt mü; a könyvtárra 
vár az intézkedés. A müvet a m e g v á s á r l a n d ó ,  esetleg a 
c s e r é r e  j a v a s o l t  anyag közé soroljuk, azután a szakln- 
tézőkhoz kerül. Néha más lelőhelyek ismeretében vagy egyéb körülmények
re való tek intettel közvetlenül rábeszéljük vagy lebeszéljük az érdekeltebb' 
l/  Beszerzési Javaslatot bárki beadhat, de letétre vonatkozó javaslatot 

csak az intézet vezetője tehet. A letéteket tartós kölcsönnek tekint
jük, vagyis azok állandóan az i l le tő  intézményeknél vannak. Az Egye
temi Könyvtár a lundi kölcsönzőket a vonatkozó intézetekhez utasítja, 
ahol a könyveket az I l le tő  intézmény kölcsönzési szabályzata szerint 
adják ki. Az Egyetemi Könyvtár tehát egy bizonyos korlátozási 
jogot ruház áí éz intézaéçyekrs, de nedf sngódélyezi 
nekik - kivéve talán a segédkönyveknél - a te ljes  kölcsönzési t i la 
lom jogát, hiszen ez - különösen időszaki kiadványokkal kapcsolat
ban - képtelenség is volna. Az Egyetemi Könyvtár e tekintetben sem
miféle közvetlen felügyeletet sem gyakorol, kivéve e könyvtárközi 
kölcsönzés esetét. Ennél a letétbe helyezett irodalmat az Egyetemi 
Könyvtár újra bekéri, majd visszaérkezése után ő juttatja vissza a 
vonatkozó intézetekhez. Ha az intézmény lundi vonatkozásban megkí
sérelné te ljes  kölcsönzési tilalom bevezetését, az érdekeltek biz
tosan az Egyetemi Könyvtárhoz fordulnának orvoslásért. A kiút az 
lehetne, hogy a szóbanforgó intézmény a kölcsönzési tilalmat a kí
vánt cikkekről készült Ingyen mikrofilm szolgáltatásaival egyenlí
tené k i, ha ezt az eljárást elfogadhatóvá tenné a mlkrofilmolvasó- 
kéezülékek hozzáférhetősége. - "Alkalmi kölcsönöknek" tehát azok 
a könyvek tekintendők, amelyek általános jellegüknél fogva nem adT 
haték ki letétbe, de valamely intézményen belül több kutatónak szük
sége van rájuk. Olykor aa intézmény vezetője a könyvet személyi köl
csönként veszi k i, de az eredmény ugyanaz - az igény szempontjéból 
mindkét esetben ezt közönséges kikölcsönzésnek kell tekinteni.
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A bevásárlási vonal nem teljesen egységes, hanem megrendelő, fede
zet, stb. stb. szerinti egyedi változatokat tesz lehetővé; Így bizonyos 
kölcsönösségre törekszünk. Ha ml magunk hajlandók vagyunk megvenni vala
mely könyvet, de megtagadjuk házon kívül letétbehelyezését, az érdekelt 
intézményt hamarosan értesítjük határozatunkról, hogy az Így eldönthesse, 
óhajtja-e saját mega beszerezni vagy sem.*•/ Bér az Egyetemi Könyvtár 
e lv ileg  jóindulattal kezel minden javaslatot, mégis rendszeresen elzár
kózik pld. az elemi tankönyvek és népszerűéi tő müvek beszerzésétől, nem
különben sok olyan kézikönyvtől, amely a "fogyasztási cikkek" határán 
mozog. Régebbi irodalom esetében gyakran a katalógusra bízzuk a beszer
zés mellett vagy ellen azóló döntést, és természetesen még szívesebben 
az egyes intézeteknél található külföldi könyvállományról készült saját 
központi katalógusunkra. Az ilymódon elutasított vagy visszalrányitott laras- 
lavov Ken a javasolónak hathatósabban megindokolnia, ha ismét beküldi 
hozzánk. Az én osztályomon /folyóiratoknál és sorozatoknál/ cédulákkal 
támogatjuk emlékezőtehetségünket és ezálta l egy-egy ügyben gyakran össze 
tudjuk foglaln i az előzményeket.

A c s e r e  - k é r d é s e k  könnyen vezethetnek bonyolult hely
zetekhez. Először is e l kell dönteni, hogy kinek kell beszereznie a kí
vánt anyagot, az Egyetemi Könyvtárnak-e, vagy a szóbanforgó intézmény
nek, vagy esetleg mindkettőnek. Figyelemmel kell lenni a megfelelő cse
reanyagra, valamint a kiadvány jellegére éa tartalmára. Előfordulhat, 
hogy valamely intézménynek azt javasoljuk; saját maga bonyolítsa le a 
cserét. Abban az esetben, ha mi valamely Intézménytől különleges f ig y e l
mességként csereanyagot kapunk, hajlandók vagyunk bizonyos fokig, de nem 
korlátozás nélkül elismerni azt a jogát, hogy az anyag meghatározott só
don való felhasználását kérje. A legnehezebben az az eset tisztázható, 
amikor az Egyetemi Könyvtár és az intézetek ugyanazzal a csereanyaggal 
rendelkeznek, amikoria könnyen kerülhet sor céltalan párhuzamos beszer
zésekre. I t t  egy széles és nagymértékben feldolgozatlan ésszerűsítésre 
alkalmas munkaterület vár az intézeti szolgálatra. Az Ügy Ilyetén ren
dezése érdedében mi már közvetlenül lépéseket tettünk a csere-össztköt- 
tetésak kölcsönös egyeztetésével, valamint az egyik vagy másik fé l  cse
retevékenységének kiiktatásával.

Végezetül még néhány szót magáról a l e t é t i  p o l i t i k á 
r ó l .  Először is meg kell említenünk, hogy letétek már jóval az intéze
t i  szolgálat ideje előtt is történtek és hogy a kétesebbek agy része 
ténylegesen régebbi keletű. Most óvatosabbak vagyunk» de'előfordulhat, 
hogy rábeszéléssel levesznek bennünket a lábunkról. '

‘ iiz Egyetemi Könyvtár ezzel szemben nem törekedett arra, hogy előre 
tájékoztassák a megtörtént vagy tervezett rendelésekről. Uaga viszont 
az említett azakártesitésen kívül megfelelő tájékoztatást ad az újdon
ságokról a külföldi osztály gyarapodási Jegyzékei á lta l. Ezeket a jegy
zékeket megküldik többek között az egyetem minden professzorának, ma
gántanárának éa lektorának.

2/ Az egyes intézmények között fölmerülő érdekellentéteket a mindenkori 
körülmények figyelembevételével hidaljuk át. Uig valamely több csoportot 
érdeklő irodalmat általában nem szoktunk letétként kiadni, addig két k i
fejezettebben szakjellegű csoporttól beérkező le té t i igényt úgy oldunk 
me€li> hogy az egyik intézmény meg tudjon venni egy példányt, mig a másik 
felnek az Egyetemi Könyvtár leletként adja a saját példányát, vagy pedig 
olymódon, hogy a két érdekelt fé l  megegyezik abban, hogy pl. mindegyik 
a maga folyóiratát veszi át letétként.
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Természetéé, bogy a könyvészeti müvek általában nem kerülhetnek, 
letétbe, de ez a ló l le van k iv é te l... Eltekintve ezektől az általam 
föntebb kétes kivételeknek nevezett esetektől, még mindig fennmarad 
egy igen tekintélyes letétállomány, amelynek nagyságát nem egy kívül
á lló  egyenesen ijesztőnek ta lá lhatja .1/ Mindazonáltal én mégis nyíltan 
a messzemenően liberá lis  politika mellett állok ki és ezt meg is indo
kolom. Néhány évvel ezelőtt kitűnt egy igen sok genetikai tárgyú kiad
ványra kiterjedő letétJavaslat előkészítő feldolgozásánál, hogy a kí
vánt müvek 85-90 %-a a ml könyvraktárunkban á l l t ,  a fennmaradó könyvek 
ugyanilyen magas százaléka pedig éppen a Genetikai Intézet kutatóinak 
volt kölcsönadva. A legnagyobb megdöbbenéssel láttuk, hogy ez a fontos 
irodalqmcsopört milyen nagy tömegben á llt  e lfe le jtv e  nálunk és minthogy 
ennél az intézetnél néhány évig személyesen végeztem az évi ellenőrzést, 
elmondhatom, hogy a jelek szerint ezek a könyvek a Genetikai Intézet 
könyvtárának élő részét képezik. Ilyenformán tehát mindkét könyvtár élet- 
teljessé vá lt. És ha most megfordítjuk a kérdést, e rendszernek még egy 
további előnyét is látjuk. Egy intézet könyvtára nem dagadhat a végtelen
ségig, hanem élő k e ll maradjon olyan értelemben, hogy bizonyos fajta 
irodalmat teljesen félreállitanak, mégha nem is minősül egészen makula
túrának* mert értéktelenné vagy majdnem értéktelenné vá lt. Ugyanakkor még 
más müveket is , amelyek ugyan elvesztették időszerűségüket, de ennek e lle ' 
nére bizonyos vitathatatlan belső tudományos értéket képviselnek, e l kel
le t különíteni a valóban élő és ténylegesen használt gyűjteményből. Az 
ilyen fajta irodaiam természetes gyűjtőhelye a nagykönyvtár lenne-, ée 
nyilvánvalóan könnyebbnek bizonyulna a letétek visszaadásával b iztosíta
ni a ezükségesttehermentesítést, mint elhatározni a tulajdonjog átruházá
sát. Az utóbbi az állomány alapos ellenőrzését teszi u .i. szükségessé, 
erre pedig esetleg nehéz időt ta lá ln i. Egyébként nem csupán az elavult 
irodalomra gondolok, hanem még az egészen időszerűre le , amely valamely 
intézet munkaterületén beállt eltolódás következtében parlagon hever. 
Gyakorlatilag nem le olyan ketés in tézeti könyvtár létezik , amely te ljes  
elhájasodáeban szenved, holott ezt hathatósan lehetett volna ellensúlyoz
ni a könyvdiéta Ügyesebb összeállításával. Ha a le té t i politikát egy 
ilyes fa jta  egységbe építjük be, az eredmény föltétlenü l kedvezőbben ala
kul és a könyvállomány ésszerűbben lesz kihasználva. Mégpedig nem minden 
egyes könyvtárnál külön-külön, hanem egy valamelyest szerves egységként 
működő könyvtárcsoporton belül is , mint'aminő pl. az egyetemeké vagy a 
nagy tudományos akadémiáké.2/

A letétként kiadott Összes kötetek száma a legutóbbi forgalmi idő
szakban kb. 31.700 vo lt.

2 /
' Ezzel kapcsolatban rá szeretnék mutatni valamire. A könyvállomány

nak ez a rendezése hivatva van biztosítani az összes munkahelyek le 
hető legnagyobb teljesítőképességét-. Vele összhangban szívesebben lá 
tom. ha az intézetek " 1930-tó l kezdődőleg" kérnek letétbe fo lyóira
tot és nem "a megindulástól". Minthogy azonban tisztán szakmai so
rozatokról van szó, nem szükséges, hogy szembeszálljunk a gyűjtési 
mániának olyan megnyilatkozásaival, mint aminők az utóbbi fé le  cé l
kitűzések alapját képezik. - Egyébként egyre időszerűbbé válik az, 
hogy beszerzési kérdésekben együttműködés a/akuljon k i, mégpedig rom
osak az Egyetemi Könyvtár és az egyen intézetek között, hanem rokcn- 
terüle* 5 atézmények csoportjai köpött is , főleg akkor, ha ezek helyi
leg is icőzel vannak egymáshoz.
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Az említett első pontot részletesebben te lle t t  taglalnunk, mert 
•z a legnehezebben megoldhaté kérdés és biztosan ez is fogja a legtöbb 
v ita  tárgyát képezni. Sokan különösen azt'a politikánkat találják rend
kívül aggályosnak, hogy még f c l y ó  é v f o l y a m o k  s z á 
m a i t  Is hajlandók vagyunk letétbe kiadni. Vannak Intézetvezetők, 
akik megkívánják, hogy hallgatóik rendszeresen látogassák az Egyetemi 
Könyvtár folyóirattermét, de vannak olyanok 1з, akik mindent saját má£' 
guknak akarnak. Néha ezek a folyóiratokat megiis kapják, bár mi az ilyen 
esetekben döntés előtt magvasabb indokokhoz szoktunk ragaszkodni. Kétség
telenül a kutatók érdekét szolgálja az, ha az időszerű anyagot gyorsan 
és a többi irodalommal párhuzamosan kapják kézhez ée mi bizonyos orvos
tudományi folyóiratoknál közbeeső formát alakítottunk k i, amikoris min
den uj füzet először 14 napra a?, érdekelt klinikára kerül, hogy ott a 
vezető felelősségére az orvosok rendelkezésére á lljon , vagy esetleg kö
zösen referálják és úgy kerül vissza az Egyetemi Könyvtárba. A fo lyó irat- 
számok letétként való kiadása sok munkával jár, különösen akkor, amikor 
a köteteket be kell köttetni. De nem mi vagyunk egyedül ebben a munkában, 
hanem a szívósságért cserébe teljesértékü közreműködést követelünk az 
intézményektől. Az intézeti szolgálatnál nemrég arra köteleztük magun
kat, hogy teljesen mi irányítjuk ь füzetekben klntlévő folyóiratok kötte
té s it , részint azért, hogy az intézményeket nagyobb rendre szoktassuk, 
részint pedig azért, hogy a követéshez szükséges időt lehetőleg 3-hete8 
maximum alá szorítsuk. Külön megéllapodtunx ugyanis a könyvkötőkkel, hogy 
ezeket a tételeket soronklvülieknek kezeljék, ugyanakkor bizonyos fokig 
az ő Javaslatukat fogadjuk el a beküldési idő tekintetében és azokat b i
zonyos közösen megbeszélt határokon belül maximáljuk.

Bár a következő pontokat rövidebben tárgyalhatjuk, azok távolról 
sem jelentéktelenek. Magától értetődő, hogy mi a le té t i anyagot erősen 
ellenőrizzük. Minden évben május-júniusban rev ízió t tartunk, de ezenkí
vül a letéteket лгадл a fö lt é te l le l  adjuk ki, hogy határozott és szak
szerű kölcsönzési előírások érvényesek, a helyi viazonyok pedig megfe
lelőek. Ezzel e l la érkeztünk a 2« ée J, ponthoz.

2. A szolgálatot mindkét irányban azzal ie  hatékonyabbá tehetjük, 
hogy nemcsak az Egyetemi Könyvtárban, hanem bizonyos Intézeteknél la 
bemutatókat tartunk ée kiállításokat rendezünk az érdeklődő csoportok 
szamára. A hatékonyságot szolgáljs az is , hogy kipótoljuk vagy kiegé
szítjük a sorozatok hiányait, pl. a fölöspéldánycsere utján, bizonyos 
fokig ez a pont egybeesik a

3 . ponttal /tanácsadás ée tervezés/, azzal a különbséggel, hogy 
rendszerint - de nem mindig - az ?.gyetemi Könyvtár az, amely az utóbbi 
ügyekben segítséget nyújt. Mi vagyunk ugyanis azok, akik rendelkezésre 
bocaájtjuk pl. a kölcsönzési szabályzat tervezetét, ml tervezzük meg a 
különböző kölcsönzési eliemexvényeket is . Továbbá az Egyetemi Könyvtár 
le té te lt háború, stb. esetére biztonságba helyezendő mi kértünk be és 
dolgoztunk fe l  bizonyos adatokat és számításokat* Hozzánk fordulnak 
tanáceért könyvtárügyi kérdésekben az egyes intézmények feladatkörébe 
tartozó különleges útmutatások kidolgozásával kapcsolatban. Végül mi 
végzünk fe lv ilágos ító  tevékenységet az olvasó-készülékek különféle t í 
pusaira vonatkozólag és mi adunk tájékoztatást saját foto-osztályunk 
felépítésével kapcsolatban, stb.

Különösen behatóan és céltudatosan működtünk egy fontos területen:,
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ez pedig e könyvtárak gondozása« ázzál kezdtük, hogy kidolgoztunk egy 
clmleirásl promemóriát, különös tekintettel az intézeti könyvtárakra, 
és ezzel az elméleti alapvetéssel fejtettük ki eddigi legnagyobbszabásu 
gyakorlati ténykedésünket« Nevezetesen egy rövid könyvtártechnikai, stb. 
tájékoztató tanfolyamot indítottunk éa tartottunk meg az én vezetésem 
alatt I 95I  novemberében« ‘ ktrüLbelül 40. - javarészt orvosi és természet
tudományos - meghívott intézményből 32 képviseltette magát a tanfolyamon 
54 bejelentett hallgatóval. E tanfolyam során a fenti promemóriát alapo
san feldolgoztak és számos egyéb kérdést is megtárgyaltunk, részben - te 
k in tettel a közvetlen ésszerűsítő intézkedésekre - tisztán módszertania
kat, részben vitaképpen fe lve te tt irányelveket a későbbi tevékenyaégre 
vonatkozólag. A szóbaaforgó tanfolyam szervezetéről már beszámolt a 
Nordisk Tidakrlft för Bök- och Bibliotekaväsen /38. 195X4 191-192 1./, 
ezért i t t  most nem megyek bele a részletekbe. Csupán egy -  tisztára 
pedagógiai érdekeaségtt - dolgot szeretnék megemlíteni, mégpedig azt, 
hogy tananyagként részben .fényképeket és mikrofilmet használtunk. A cim- 
le lrá s l példákat k ivétel nélkül lefényképeztük éa ez jelentősen megkönnyí
tette a szervezést. Természetesen jelentkezett a gyakorlati' kényelmetlen
ség, hogy a címleíróknak nem á llt  módjukban betekinteni a könyvekbe a 
megjelölések ellenőrzésére. Ezt i’gy ellensúlyoztuk, hogy a megbeszélések 
eorán fölvetettünk néhány ilyen szempontot és v itá t indítottunk róluk.
A tanfolyam rövid volt és ezért később kint az intézetekben további v i 
tákkal és megbeszélésekkel egészítettük ki.

A 4« pontot, amely a központi katalógussal és a gyarapodási kata
lógussal foglalkozik, ehelyütt röviden intézhetjük e l,  holott az az in
tézeti ezolgálatnak az Egyetemi Könyvtár számára legfontosabb feladatát 
é rin ti. Az az elgondolás, hogy ezt a központi katalógust, amely a kölesyr 
zőben á l l  a pult e lő tt, a látogatók la használják. De a kiépítés tar
talma alatt még főleg a belső segédeszköz szerepét tö lt i  be. Hogy nagy 
hasznunk van belőle, az nyilvánvaló, ha megemlítjük, hogy a F izikai In
tézetet és a Csillagvizsgálót a könyvállomány szempontjából teljesen 
feldolgoztuk, tehát a bármelyiküktől érkező és közös gyűjtőkörűkbe, pl. 
asztrofizikába tartozó beszerzési javaslat közvetlenül ellenőrizhető.
Kev másik fontos intézet, amely nemrégen került teljesen feldolgozásra, 
az anatómiai volt,, és hála ennek, az utóbbi időben sikerült le á llíta 
nunk több könyvtárközi kölcsönzési megkeresést. Még sok példát hozhat
nék fe l,de valószínűleg már az eddig felsoroltak is elegendők, я külö
nösen azért, mert egy ilyen fajta katalógus értéke aligha lehet kétségéé.

Befejezésként részben közölni szeretném néhány oly^n probléma meg
határozását, amely a novemberi tanfolyam utolsó előadásán került sző
nyegre, részben pedig egy másfajta rövid összefoglalást szeretnék adni.
Az említett utolsó előedásnak az volt a cé lja , hogy a tanfolyamon meg
tárgyalt anyaghoz közvetlenül kapcsolódva elvibb s ikém vesse fe l  a 
problémákat, és ezért meghívtuk rá az intézetek vezetőit. 28-as helyez
ték kilétáeba megjelenésüket, ezenkívül Kleberg főkönyvtáros ur is meg
t is z te lt  bennünket lelenlétével. Az előadást Carlquist főkönyvtáros á l
ta l vezetett rövid v ita  követte.

A kölcsönzési politika tekintetében előadásomban az alábbiakban 
foglaltam össze álláspontómat.
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"Amit a kölcsönzési politikáról mondtam..., azt célozza, hogy 
olyaa kölcsönösen hasznos elgondolásokat és gyakorlatot alakítsunk k i, 
amelyek nekünk magunknak és kutatótársainknak a legjobb "modus vivendlt* 
b iztosítják, egyszóval, hogy minden kapcsolatot a lehető.legjobb együtt
működésre építsünk fe l* "

A beszerzési politikára vonatkozólag álláspontunkat a következőkben 
fogalmaztuk meg:

"E lvileg tehát az Egyetemi Könyvtár minden további nélkül jóindula
túan bíráljon e l majdnem minden bevásárlási vagy helyesebben beszerzési 
Javaslatot." Ezt az intézetek javaslatai iránt megnyilvánuló jóindulatot 
még az is hangsúlyozottan indokolja, hogy "ez abban a meggyőződésünkben 
gyökerezik, hogy az Egyetemi Könyvtár nem adhatja fe l  egyetemes gyűjtő
körű könyvtári je lleg é t, hanem az értékes tudományos irodalom terén min
denre ki kell terjedaie*.

Abból, amit ml itt'Lundban gyakorlatilag művelünk, kétségtelenül 
sok mindent lehetne szabályokba és előírásokba fog la ln i, és az utóbbiak 
között bizonyára számos közvetlenül hasznos intézkedés is lenne. Ml 
azonban nem törekedtünk arra, hogy ilyen esetleges rendelkezéseket tár
gyaljunk meg, részben azért sem, mert a mi munkánkban sok mindent egész 
egyszerűen nem lehet világos és egyértelmű szabályokban k ifejezn i. Ml 
a gyakorlati munkába abban a meggyőződésben vetettük bele magunkat, 
hogy oélkitttzpsüak értelmében mindeknek egyetlen egységként k e ll működ
nie, az egyetemen, amíg ez simán megoldható és hogy a munkában minden 
félnek részt ke ll vennie« Probléma még rengeteg akad, ezt mind tudjuk.
El ke ll Jutnunk arra a belátásra, hogy nem az a lényeg, hogy mindent 
előírásokba vagy rendszerbe foglaljunk, hanem - hogy ismét magamat 
idézzem - az, "hogy milyea szellemben oldjuk meg a problémákat; ezért 
mindenekelőtt azon vagyunk, hogy az ilyen ügyek megoldását átfogó és 
blzalomteljes együttműködésre építsük, mert igy fektetjük le egyben a 
rendszer működőképességének legszilárdabb alapjait la ."

«  Nordiek T idsk rift,För Bök- och Biblloteksväsen, 1932« 4»sz. 113-123.1.



Dembowska, Marla:

AZ IFJÚ KÁDERÜK FEJLŐDÉSÉNEK FELTÉTELEI

A "Bibliotékára7' két egymásután következő száma Igen érdekes fe j »  
tegetéseket közölt K-, T. és Mo Skwarnlckl tollából a könyvtáros >k tu«v 
mányoa munkájáról és a f ia ta l kádereknek ezzel.kapcsolatos képzéséről. ' 
Ezek a hangok arról tanúskodnak, hogy a könyvtárosok közt érezhetőbe a 
fontos, de eajnoa nálunk eléggé elhanyagolt kérdések megvitatásának a 
hiánya. Mindkét szerző megállapítja, hogy a könyvtárosok számára lehe
tővé kell tenni a tudományos kutatást. K. T. e követelmény megvalósí
tásának fő akadályát abban lét ja , hogy az egyes könyvtárak munkaszer
vezése nem megfelelő, s ezálta l a könyvtár különféle osztályain fog la l
koztatott dolgozók számára nines mód arra, hogy olyan munkát Is végez
zenek, amely a könyvtár folyamatos szolgáltatási feladatainak kereteit 
tú llép i. A szerző helyesen mutat rá arra, hogy a feladatok egyenletes 
áe igazságos megoszlása lehetővé tenné a könyvtár valamennyi dolgozója 
számára, hegy résztvegyenek az elméleti kutató munkában.

Skwarnlckl kartársunk, aki lényegében ugyanazokat a követelményeket 
veti fe l ,  azaz síkraszáll azért, hogy a könyvtárosok számára megteremt
se e tudományos munka végzésének lehetőségeit, figyelmét a könyvtárak 
f ia ta l dolgozói rendszeres továbbképzésének kérdésére ford ítja . Joggal 
mutat rá a szerző arra, hogy e körül nincs valami rendben. Vonatkozik 
ez főleg a tudományos könyvtárakra, mert a közművelődési könyvtárak 
dolgozói számára még aránylag nagyobb lehetőségek vannak ahhoz, hogy 
a szálasai ismereteket megszerezzék és továbbképezzék magukat. A közmű
velődési könyvtárnak az a dolgozója, aki az alapvető szakképzettséget val-r̂ v 
vonyvtároa közeié© lábai, illetve könyvtáros tanfolyamon szerezte, a későbbi
ekben továbbképezheti magát egyrészt a jarocinl központi tanfolyamokon, 
másrészt az időközönként megrendezett oktatási és módszertani szeminá
riumokon. Sokkal rosszabbul állnak a szakképzettség terén a tudományos 
könyvtárak. Az egyetemek könyvtártudományi szakjainak kétszázegynéhány 
végzett növendéke nyilvánvalóan nem tudja kielégíteni tudományos könyv
táraink szükségleteit. Mage a Nemzeti Könyvtár is növeli dolgozóinak 
számát, a ez a gyarapodás évente több tucat dolgozót tesz ki. A helyzet 
arra kényszeríti a tudományos könyvtárakat, hogy olyan személyekat a l
kalmazzanak, akinek nincsen szakmai képzettségük. Ez a Jelenség, magé-

к .  a  tudományos munka problémájának margójára. »  Bibliotekarz, 
1945. 8.ez. 250~251«lap.; Skwarnlckl Merek! A "Fiatalok köre" és a 
fia ta l káderek kérdése a tudományos könyvtárakban. «  U.o. 9. az. t 
272- 276. lap.
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tó i értetődően nagyon káros és hátrányosan tükröződik a könyvtárak műn- 
kájának általános színvonalán, e nem járul hozzá ahhoz, hogy a társada
lom szemében a könyvtárosi pálya Jelentősége emelkedjék.

Gyakran halljuk azt az á llítá s t, hogy a két háború közti években e 
tudományos könyvtárak dolgozóinak még kevesebb kilátásuk volt a szakkép
zésre, mert nem is volt felsőfokú könyvtárosképzés, e ennek ellenére a 
szükséges, s Igen gyakran nagyon magas színvonalú szakképzettséget ön
képzés utján e l tudták érni. Ha a szóbanforgó szempont alapján egymással 
szembeállítjuk a régebbi fe ltételeket a mostaniakkal, mindenekelőtt két 
kérdést ke ll szem e lőtt tartanunk. Először Is , a háború előtt /1930-tól 
kezdve/, az állami tudományos könyvtárak dolgozóinak vizsgát kellett le 
tenniük ahhoz, hogy e lfogla lják  а I . ,  il le tv e  I I .  kategóriába sorolt á l
lást az állami könyvtári szolgálatban. A szóbanforgó vizsga letéte le  meg
követelte, hogy a je lö lt  igen tekintélyes elméleti ismeretekről adjon 
számot a könyvtártudomány és a könyvtudomány területén és szakmai gya
korlati Jártasságot szerezzen legalább 1 évig tartó gyakorlati idő le 
töltésével* Csak sajnálhatjuk, hogy 1948-tól kezdve ezeket a vizsgákat 
felfüggesztették, mert még ma is igen jelentős ösztönző erőt képviselné
nek a szakmai ismeretek, elsajátításéhoz, főleg a tudományos könyvtárak 
dolgozói számára. Másodszor figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az 
uj társadalmi körülmények közt jelentősen megnőtt a könyvtáros káderek 
száma a háboruelőtti helyzettel összehasonlítva és ez a gyarapodás nem
csak a közmttvelődési könyvtárakban észlelhető /ahol a növekedés a leg
nagyobb/, hanem a tudományos könyvtárakban is* Befolyást gyakorolt erre 
в nagyszámú uj könyvtár - különösen szakkönyvtár - létesítése, valamint 
a könyvtárak feladatainak klozélesedése* Az állandóan szaporodó felada
tok és a könyvtárakra háruló kötelezettségek, melyek különösen az á llo - 
mánygyarapltó és a tájékoztató osztályon jelentkeznek, másrészt az az á l
talánosan elterjedt jelenség, hogy a könyvtárosok mellékkeresetre szorul
nak, nem teszik lehetővé, hogy a könyvtáros a napi munka folyamán rendsze
resen képezze magét, Ille tv e  a munka utáni Időben önképzéssel foglalkoz
zék. . ,

Világosan kell látnunk ezt a hátrányos jelenséget, hogy védekezni 
tudjunk ellene, ille tv e  meg tudjuk slőzni. Az a tény, hogy a varsói egye
tem könyvtárosi tanszékén kívül nincs biztosítva a szervezett könyvtáros- 
képzés, azt eredményezi, hogy ezzel a feladattal maguknak a könyvtáraknak 
kell foglalkoznlok. A könyvtáraknak kell felelősséget véllalniok dolgozó
ik szakmai képzettségének színvonaláért, s a könyvtárakra tartozik a dol
gozók szakmai színvonala állandó emeléséről való gondoskodás is . különö
sen sok függ e tekintetben a ttó l, hogy milyen viszonyban vannak az idő
sebb könyvtárosok a fiatalabb kollegákkal. Gondolok i t t  mindenekelőtt a 
f ia te l könyvtárosok önképzésével kapcsolatos védnökségre, érdeklődési 
körük alakítására éa fe jlesztésére. Az idősebb könyvtárosok föladata 
mindenekelőtt az, hogy a f ia ta l kollegáknak megmutassák a könyvtárban 
folyó munka széles távlata it, a könyvtáros munkájának fontos szerepét 
u művelődés és a tudomány fejlesztésében, a társadalmi haladásért folyó 
uarcban. Хцпек a tudatnak kell áthatnia a könyvtáros munkáját, mozgósí
tania kell a könyvtáros minden képességét arra, hogy a könyvtár a lehe
t i  legjobb eredményeket érje e l. Ahhoz, hogy a f ia ta l könyvtárosban ki
alakítsuk ezt a bázist, megfelelőképpen irányítanunk kell önképzését.
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Ügyelni t e l i  a fiatalok olvasására, ébreszteni és fe jleszten i k e l! ér
deklődési körüket, neiy nem szorítkozhatik csupán egy szűk munkaterület 
re, ille tv e  csupán egy problémára, hanem a könyvtárosi feladatok legszé
lesebb körét ke ll, hogy fe lö le ljék , kapcsolódva az egyetemes művelődési 
problémákhoz.

Az Idősebb könyvtárosok gondoskodásának arra kell irányulnia, hogy a 
fia ta l dolgozókat önálló munkára neveljék. Ennek az igyekezetnek nemcsak 
a könyvtár szolgáltatási feladataira kell szorítkoznia, hanem ki kell ter- 
jeszkednie az elméleti kutatómunkákra íb . Könyvtáraink f ia ta l dolgozói sz&‘ 
mára lehetővé kell tenni, hogy olyan kutatómunkát végezzenek, mely toapcso'i 
latban van az általuk e llá to tt funkcióval. Időt és feltételeket ke ll biztosi 
s.itani számukra, mely lehetővé tenné saját munkájuk kritikai elemzését ás 
azt, hogy a konkrét tapasztalatokból elméleti általánosításokat tegyenek. 
Ez az idő nem vész kárba, mert a kritikai elemzés arra vezethet, ille tv e  
kell hogy vezessen, hogy a gyakorlati tevékenység módszerei jobbak és tö
kéletesebbek legyenek. A könyvtárosság a legtökéletesebb példája egy olyan 
szakmának, amelyben a gyakorlat és az elmélet szoros kapcsolatban vannak 
egymással, s amelyben a módszertani és szervezési problémák elméleti f e l 
vetésétől és megoldásától függ a helyes és eredményes tevékenység. Nyug
talanító jelenség a Jelenlegi lengyel könyvtárügyben az, hogy szakfolyó
iratainkból szinte teljesen hiányoznak az olyan szakcikkek, amelyek kri
tikailag elemzik a könyvtárosi munka módszertanát. Hiányoznak például 
olyan munkák is ,  amelyekkel igen gyakran találkozunk a külföldi könyvtá
r i  folyóiratokban. Megemlíthetők a katalogizálás módszertanára vonatkozó 
fe jtegetés, különösen pedig a tárgyszókatalógus problematikája. Ez annál 
is kevésbé érthető, mert ilyen dolgozatokhoz minden könyvtáros számára 
elegendő anyagot nyújt a mindennapi gyakorlati munka. I t t  csupán arról 
van szó, hogy a problémákat meg kell tudni figye ln i, átgondolni és f e l 
vetni. A gyakorlati könyvtárosi munka, amely a könyvtári dolgozókban ki
fe jle s z t i az összhang és a módszeresség iránti mértéket, megteremti a 
könyvtárosok tudományos munkájához szükséges fe ltéte leket, s k ife jle s z t i 
bennük a megfelelő szellemi diszpozíciókat,.

A könyvtárak vezetőinek ез az egyes könyvtári osztályok munkájáért 
fe lelős könyvtáros oknak egyik legfontosabb kötelezettsége kell hogy le 
gyen aJf ia ta l káderek önképzésének és munkájának irányítása. Ettől függ 
a könyvtárosi szakma jövője és fe jlődési perspektívája, e t t ő l  függ 
könyvtáraink megfelelő színvonala és alkotó szerepe a társadalom életé
ben.

Bibiiotekarz, 1956. 2.sz. 26-28.lap
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0Iszaneka, Vanda;

A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR KÖNTVTÁRCSAINAK KUTATÓMÜNKÁJÁfiÓL

A könyvtárosok közBtt Igen sokféle embertípust találhatunk. Így 
vannak köztük «  többek között - olyanok, akik bizonyos tudományos ku
tatási hajlammal rendelkeznek. Bár ezek az emberek a gyakorlati munka 
során nem egyezer igen jó eredményeket érnek e l  /a képessegeknek ez a 
fa jtá ja  Uoi. nem mindig kompenzálódik az egyéb Irányú képességek hiá
nyával/, mégsem érzik magukat teljesen'megelégedettnek, amíg nem tud
ják tapasztalataikat kielemezni, szembeállítani mások tapasztalataival 
és levonni az összehasonlításból adódó következtetéseket.

A lengyel közművelődési könyvtárak fennállásának tizenegy évében 
sok feladatot oldottunk meg és számos tapasztalatot terjesztettünk e l. 
Ennek ellenére még mindig érezzük olyan Útmutatások hiányát, amelyek 
munkánk meghatározott részinek elemzésére és az elemzés alapján tett 
következtetésekre épülnek fe l .  Nincsenek például adataink arra vonat
kozóan ,hogyan működik a kisebb könyvtárak tájékoztató osztálya, milyen 
az osztály szervezeti felépítésű* A tudományos könyvtárak és a nagyvá
rosi könyvtárak idevonatkozó tapasztalatait ugyanis nem lehet mindig 
alkalmazni az eltérő körülményekre. Nincsenek adataink a falusi könyv
tárak hálózatának tervezésére vonatkozóan és még egy általános össze
á llítá s  sincs arról, hogy milyen kötelezettségei vannak a járási könyv
tár egyes dolgozóinak. Ezek a hiányosságok nemcsak hogy megnehezítik 
munkánkat, hanem nem egyszer nyugtalanító torlódást okoznak.

Vajon várhatunk-e arra, mig a tudományos könyvtárakban dolgozó 
kollegáink átadják nekünk a fe lsoro lt - i l le tv e  fe l  nem sorolt, da 
ugyancsak szükséges - témákat és kész elaboratumokat? Ne fe le jtjü k  
e l ,  hogy a tudományos könyvtárak nem rendelkezhetnek olyan fa lusi, 
ille tv e  kisvárosi könyvtárakra vonatkozó gazdag tapasztalati anyaggal, 
mint a közművelődési könyvtárak. Kényszerűségből rászietadatokra, 
ille tv e  a megbízhatóságot nem mindig garantáló kérdőívekből éc Jelen
tésekből levont következtetésekre támaszkodnak. így azután ml kis 
"vidéki* könyvtári dolgozók joggal panaszkodhatunk, hogy olyan Útmu
tatásokat kapánk fe lü lrő l, amelyek гsaк részben alkalmazhatók munkánk
ban.

Miért nem látnak tehát hozzá a számunkra életkérdést jelentő 
uoyag összegyűjtéséhez, feldolgozásához és közreadásához azok, akik
nek ilyen Irányú képességeik vannak?

Nyilvánvaló, hogy ennek az első alapvető oka az időhiány. Ha 
ugyanis valaki.közülünk alaposabban meg akar vizsgálni valamely kér
dést saját vidékinek könyvtárában, az ehhez szükséges időt kénytelen 
az annyira szükséges pihenőidőből lecsípni.
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Ezzel azonban még nincsen a dolognak vége* Azok a könyvtári dol
gozók, akik a nagyvárosoktól messze fekvő vidéken laknak, nem egyszer 
szinte leküzdhetetlen nehézségek előtt állnak, ha "kutatási tárgyukhoz" 
irodalmat keresnek. Különösen nagy nehézségeik vannak akkor, amikor olyan 
kérdésről van szó, melyről eddig kevés cikk jelent meg, s amely a fo lyó
iratokban szétszórva található anyag fárasztó keresését teszi szükséges
sé. Ezt az anyagot a legritkábban lehet megtalálni a Járási könyvtárban, 
sőt olykor még a vajdasági könyvtárban sincs meg. Amikor a Jaroclni 
könyvtárostanfolyem számára ki kellett doigoznom a "TeljesÍtménynormák 
a műszaki könyvtáros munkájában" cimü témát, két napi szolgálatmentessé
get kellett kérnem ahhoz, hogy e szükséges anyagot a Nemzeti Könyvtárban 
megtalálhassam. Kutatásaim során ebben a könyvtárban nagy megértéssel 
és igazi szívélyességgel találkoztam. Messzi vidékről azonban nem olyan 
egyszerű néhány napra felutazni a Nemzeti Könyvtárba. Előfordul, hogy 
az a könyvtáros, aki nem tudja saját tapasztalatait egybevetni mások 
tapasztalataival és nem tud meggyőződni arról, hogy nem "nyitott kapu
kat dönget-e", lemond arról, hogy kutatási eredményeit közreadja.

Végül is ml többnyire olyan embarek vagyunk, akik nem eléggé Jára
tosak a kutatómunkában. Egyesek, bár tisztában vannak azzal, hogy a 
munkájuk során előforduló problémák kidolgozást igényelnek, mégis úgy 
érzik, hogy ez a feladat meghaladja lehetőségeiket. Leggyakrabban Így 
nyilatkoznak "igen, van egy néhány érdekes témám, jó lenne, ha valaki 
kidolgozná, me*rt én képtelen vagyok".

Azoknak a kutatási lehetőségeknek felhasználása, amelyek a közmű
velődési könyvtárban folyó munkából adódnak, valójában igen gyümölcsö
ző eredményeket hozhat. * Nem egy problémát másképpen is meg lehetne 
v ilág ítan i, rámutatni a tények igazi okaira és napfényre hozni sok e l
hanyagolt kérdést. Vannak közöttünk olyan emberek, akik a legkülönfélébb 
problémák iránt érdeklődnek. Lehet, hogy ez az érdeklődés leginkább az 
olvasás kérdéseire vonatkozik, de ugyanígy foglalkoznak a technika, a 
könyvtárosképzés, a tájékoztató-szolgálat, a szervezési és adminisztra
tív  kérdésekkel is. /Ezek a kérdések egy kis könyvtár életében nem egy
szer igen életbevágónk/. Vannak olyan könyvtárosok, akik sok évi munka 
gazdag tapasztalataiból meríthetnek, vannak olyanok, akik bizonyos ú jí
tó hajlammal és nem egyszer bátor kísérletezési kedvvel rendelkeznek.
Az a tény, hogy a képességek és a kutatási hajlam kihasználására nincs 
mindig lehetőség, egyrészt bizonyos igazságtalanságl érzetet vált ki, 
másrészt nem egyszer talán igen értékes kezdeményezések elkallódását 
je len ti.

Úgy vélem, hogy i t t  sok tekintetben közbeléphetne a Lengyel Könyv
tárosok Egyesülete. Az Egyesület alapszabályai kimondják többek között 
a tudományos kutatási osztály fe lá llítá sá t. A "tudományos kutatás" k i
fejezés azonban gyakran bátortalanná teszi a kis könyvtárak könyvtáro
sait. Talán életre lehetne hívni ezen osztálynak a keretén belül egy 
olyan "kört",•amely a kutatási hajlammal rendelkező könyvtáros kolle
gákat tömöritené magában. Ennek a körnek a tagjai két-három napos ér
tekezletre gyűlnének öeeze. Az összejöveteleknek nem kellene sűrű idő
közökben ismétlődniük, színhelyük valamely vajdasági város lenne. Az 
összejöveteleken kellene megbeszélni és kicserélni a tagok á lta l össze
gyűjtött anyagot, i t t  kerülne sor a szakemberekkel való konzultációra
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éa talán egy napot lehetne szentelni az egyes résztvevők munkájával 
kapcsolatos anyagok felhasználására« Akiknek nincsen megfelelő szak
képzettségük ahhoz, hogy az összegyűjtött anyagot feldolgozzák, azok 
módszertani segítséget kapnának, vagy átadhatnák anyagukat az arra hi- 
vatottabb szakemberek kezébe.

A szóbanforgó körök aktiv tagjai kutatási munkájuk céljára leg
alább minimális kutatási időt kapnának munkahelyükön. Az a veszteség, 
amely ennek folytán munkahelyükön esetleg bekövetkezne, bizonyára nagy
mértékben kompenzálódna a kutatás utján nyert eredményekkel. A kutatási 
Időre való Jogosultság alapjául nem szolgálhatnak már kész kiadványok, 
mivel i t t  elsősorban arról van szó, hogy olyan fe ltételeket teremtsünk, 
amely ilyen munkák lé tre jö tté t lehetővé tenné. A kutatási idő odaítélé
sének alapja csak a kör tagja á lta l végzett munka értékelése lehet.

A kis közművelődési könyvtár dolgozói kutatómunkájának problémá
ja bizonyos értelemben a pazarlás ellen i harc kérdése. I t t  nem eszkö
zökkel vagy nyersanyagokkal való pazarlásról, hanem az emberekben re j
lő lehetőségek f e l  nem használásáról van szó.

= Bibliotekarz, 1956. ?.sz. 29-3i«lap.

Calmette, Germain:

NSMZ3TKÖZI KIADYÁNYCSERE ÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A Bulletin de lMJnesco à l ’ Intentloq des Bibliothèques állandóan 
közöl csereajánlatokat, ugyanígy tájékoztatja Manuel des échangea 
Internationaux de publications e. kiadvány'1’'  Is,-mégpedig áttekinthe
tően-éa.azakxendben.-&épet nyerhetünk tehát azokról a cserelehetősé
gekről, amelyek spontán módon, pusztán szellemi ösztönzésre, állami 
közbelépés nélkül jönnek lé trev Először fordul elő, hogy erről a te 
rü letről nyilvántartást közölnek. így lehetségessé vált fogalmat a l
kotnunk a nemzetközi os.re állásáról s nem kell megelégednünk, mint 
ezelőtt - adatok hiányában - azzal, hogy csupán a hivatalos kiadvá
nyok cseréjét soroljuk fe l ,  amelyek a brüsszeli egyezmény végrehaj
tásaképpen vagy a különböző kormányok kétoldali megállapodásai fo ly 
tán jöttek lé tre . Szentül világosan előttünk á l l  a kladványcsere anya
ga éa egész szerkezete, lehetségessé válik a csere típusainak meghatá
rozása és annak megállapítása, hogy milyen intézmények vesznek részt 
a nemzetközi kapcsolatokban.

2̂  jávitött'kiadása I95ó-ban jelenik meg.
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Á cserélt kiadványok típusai
A század eleje óta a szellemi élet uj Tornákban bontkozik ki. A 

kutatás mindinkább differenciálódik. Megszaporodtak a szakjellegű egye
temi intézetek és a félhivatalos kei at észérvek* S e bőségnek az idősza
ki Jellegű kiadványok folyvást szaporodó .<r áma fe le l  meg. Bennük jutnak 
a szakintézmények alkalmas közlő eszközökhöz, amelyek kutatási tevékeny
ségüknek napról-napra hü k ife jező i.

Ezzel szemben a ’’ disazertáclőbak” nincs már olyan tudományos sze
repe, mint volt a múltban, és a gazdasági körülmények is közrehatnak, 
hogy csökkenik a jelentőségük. Általában nem is nyomtatják már ki а 
disszertációkat /legtöbbször anyagi okokból// s ha néhány országban 
továbbra is fennmarad, az egyetemi tudományos munkának ez a hagyományos 
formája, ezt nagyrészbes állami támogatás teszi lehetővé, A disszertá
ció műfaja átengedi a teret egy fe jlettebb, rugalmasabb kiadványtípus
nak. amely jobban tud alkalmazkodni a kutatás rohamos üteméhez.

Ennek megfelelően a tudományos intézetek, mind az egyetemi, mind 
a kutató intézmények, amelyek egymással közvetlen kapcsolatokat lé te 
sítenek, növekvő helyet foglalnak s i a kiadványcsere területén. A tu
dományos intézeteknek ez a cseretevékonyságe tökéletesen hatékony4t t i ,  
haaonló szakintézetek küldik meg egymásnak kiadványaikat s Így lehető
vé vélik  az elért eredmények állandó ezemmeiíertása. A kladvényosere 
tehát a tudományos élet szerves részévé vá lt.

Nem hivatalos cserekapcsolatok kifejlődése
Az előbbiekből az tűnik k i, hogy a tudományos kutatásnak legin

kább szakosított területein a nem hivatalos kiadványcsere azélesmére- 
tü kibontakozáséval van dolgunk. Vannak azonban olyan hagyományos in
tézmények, amelyek nem differenciálódtak^ rájuk ez nem á ll .  Az utóbbi
ak csupán akkor matatnak fe l  kivételes fe jlődést, ha hivatalos kezde
ményezés különleges támogatást nyújt nekik, vagy ha központi irányítás 
ad lendületet a tudományos kutatásnak, mint ahogy néhány országban elő 
is fordul. Mindeneseire meglepő, hogy a hiadványeaere általános mozgal
mán belül viszonylag mennyire háttérbe szorulnak az állandó nagy intéz
mények /egyetemi könyvtárak, de még maguk a nemzeti könyvtárak 1*/,
A nemzetközi könyv- és folyótrattermésnek egyre nagyobb része marad 
ki a nagy intézmények á lta l lebonyolítható kiadvány«ser« tevékenység
ből.

Ugyanakkor a tudományos szervek és az állami kutatóintézetek szá
mának megnövekedése olyan arányú, hogy rendszeres időközökben megje
lenő dolgozataik egyre inkább túlnőnek a nemzetközi megállapodásokkal 
szabályozott hivatalos k? adíányci-sre keretein. így szűkül öaeze a nem
zeti könyvtárak gyarapodása„ mert ők a kiedványeserének Inkábbak hiva
talos formája iránt érdeklődnek.

Azok e nagy könyvgyűjtemények, amelyek nemzeti viszonylatban le 
mondanak a különleges specializálódásról, tudományos viszonylatban 
viszont ahhoz a nagy előnyhöz jutnak, hogy a legáltalánosabb igényeket 
tudják kielégíteni. Ha a nagy könyvtárak gyarapításánál nem szűklátó
körűén járnak e l én nem csupán az azonnali igények kielégítését tart
ják szem. e lő tt, akkor az állomány slég jó l tud alkalmazkodni a manap
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ság egyre növekvő jelentőságii összefoglaló /szintetizáló/ tudományágak 
követelményeihez. Valóban nem lenne helyes a tudományos haladást csak 
az egyre szétágazóbb differenciálódásban látn i, ahol az analízis szü
net nélkül szűkíti területét. Az ellenkező tendencia épp olyan jogos, 
mert lehetővé teszi az egész átfogúsát, a formák meglátását, a szerke
zet felismerését; ehhez a nagy conyvgyújteiaeayeknek sikerül - fejlődésük so
rán - összehozni a különböző szakterületek kiadványait, szücségképpen ők 
biztosítják a legnagyobb lehetőséget a kutatás ilyenfajta összefoglaló 
típusa számára.

A fejletlenebb országok részvétele
Nemzetközi vonalon a kiadványcsere akkor fe jlőd ik , ha semmiféle 

előzetes meghatározás nem Írja  körül és nem korlátozza sem a kiadványok 
formáját vagy szakterületét, sem pedig a résztvevő országokat, vagyis 
a cserének ki kell terjednie azokra az országokra is , amelyek eddig csak 
a lig  vettek részt a nemzetközi kapcsolatokban. Az aktiv nemzetközi 
együttműködés kiküszöböl mindenféle megszorítást, és lehetőséget nyújt 
arra, hogy minden egyes kő megtalálja helyét a közös épületben. A csere 
haladottabb formáival tehát együtt jár a fejletlenebb országok növekvő 
részvétele.

Lehet a té te lt igy fogalmazni: minden résztvevő ország kulturális 
színvonalára való tekintet nélkül beadja a közös anyagba, amit csak ad
ni tud. Ez esetben a nemzetközi cseretevékenységnek elég összetett mű
ködésű intézmények összjátékára van szüksége ahhoz, hogy leküzdhesse 
azokat az akadályokat, amelyek a nem hivatalos csere szétsugárzésa elé 
gördülnek. Szerepet Játszik a nyelvi akadály, azoknak a kiadványoknak 
a nehézkes terjesztése, amelyeket nyelvi okokból jobbára csak egészen 
szakosított szervek, vagy amelyeket csupán az egyetemességre törekvő 
nemzeti könyvtárak vesznek át. De van egy sokkal általánosabb gátló 
akadály is* Azok az országok, amelyek az egyenlőtlen fe jlődé i következ
tében csak legújabban kezdték meg a tudományos tevékenységet, még a 
jobbára túlhaladott deszkriptiv tudományos fokon állnak: le írásait ad
ják a történeti levéltárak anyagának vagy a nemzeti erőforrásoknak, 
vonatkozzanak ezek akár az emberi tényezőkre, akár a természeti v ilág 
ra. így ninos arány a fejletlenebb országok egyszerű le iró  közlési 
foka és a haladottabb országok értelmező, spekulativ tudományos szín
vonala között.

A nemzetközi kladfányoaero-irodák szerepe
A fejletlenebb országoknak teljes bekapcsolódása a nemzetközi 

oserébe szükségképpen hozza magával, hogy ki kell bővíteni a nem hi
vatalos kiadványcsare eddigi kereteit. A régi keretek u.1. azzal a 
veszélyei járnak, hogy a csere a hasonló tlpusu és színvonalú kiad
ványokra korlátozódik. így szükséges lesz felemelni az állami csere- 
hivatálok számát, akár a Brüsszeli Egyezményben körvonalazott -hivata
los kiadványokról van szó /ez а езеге nemcsak a többoldali egyezmé
nyek elvén alapszik, amelyek nehézkesen alkalmazhatók, hanem kétolda
l i  megállapodások formájában is történik/, akár pedig tégabb érteÏam
be.' v it " egyetemi!t jellegű kiadványok cseréjéről. Ez utóbbi osere- 
tijus c:uk nyerne ezálta l, ha kezdeményező hatáskörrel felruházott
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nemzeti irodákra lenne bízva« Az irodák közötti egyezmények technikai 
vonalon jó l kiegészíthetnék a kormányok közti megállapodásokat és a 
kiadványcsere egyre jobban kiterjedne a tudományos kiadványokra is , 
nem korlátozódnék pusztán hivatalos kiadványokra.

De még mindig csekély számuak a valóban aktiv csereirodák, azaz 
amelyeknek van csereanyaguk, ritkák azok, amelyek abban a helyzetben 
vannak, hogy hatékony módon tudnak résztvenni a cserekapcsolatokban.

A csereirodák szélesebb hatósugarának a kialakulása elé nagy 
akadályt gördít a pénzügyi korlátozottság. A hivatali és törvényhozá
si utón b iztosított hatáskör mellett állami pénzügyi támogatás kellene 
ahhoz, hogy a nemzeti csoreirodák tevékenysége megélénkülhessen.

A francia példa -
Ebből a szempontból különösen érdekes Franciaország példája. Az 

1943 jun. 21.-1 törvény felemelte a kiadványok kötelespéldány számát, 
így a nemzeti gyűjtemények kielégítése után a nemzetközi csereszolgá
lat részére is fennmarad olyan anyag, amely annak kezdeményező képes
ségét megerősíti. Ugyanakkor a francia egyetemek cserekapcsolatainak a 
kiszélesedése, amelyet ezek maguk Intéznek, állami támogatás eredménye. 
1948 óta ugyanis a minőségükkel kitűnt doktori értekezések kiadását 
megkönnyítik. Ez az állami, támogatás nemcsak a kiváló értékű tudomá
nyos munkák azonnali megjelenését tette lehetővé, hanem egyúttal k i
szélesítette azoknak kisugárzását Is k ife lé . Az anyagi segítség fe jé 
ben kért példányok a kiadványállományt gyarapítják, amely fe le t t  az 
irtán kiadvány csere-szolgálat rendelkezik nemzetközi terjesztés cé l
ja ira , s amely igy először halad a fte lé , hogy a kívánatos mérteket e l
érje. Meggyőző bizonyítéka ez annak a tételnek, hogy a szellemi kapcso
latok alapvetően összefüggnek a nemzeti vonalon történő élénk tudomá
nyos tevékenységgel. Minden olyan kormányakció, amely a tudományos 
tevékenységet erős íti, egyúttal a nemzetközi szellemi együttműködést 
seg íti elő.

= Bulletin de l ’Unesco à l ’ intention des bibliothèques, 195 .̂ l.ez  
7-9-lap.



Nerwoyss, L.,%

AZ OLVASÁS KÉRDÉSEIT TANULMÁNYOZÓ OSZTÁLY 8ZERVBZÉ3E 
A VAJDASASI ÉS VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAKBAN

' V i t a c i k k . /

A Lengyel Könyvtárosok Egyesületének Vezetősége ezétkliidte az 
előkészületben lévő 19í>6.évi Országos Könyvtárcskongresszus megvita
tandó "té z is e it" . Ezek kimondják, hogy. meg ::sll vetni az olvasómozge-' 
lom tervszerű és rendszeres kutatásának alakjait a Kguyv- és Olvasás- 
ügyi Intézet, ille tv e  e Varsói 'Egyetem mellett működő Könyvtártudomá
nyi Intézet kebelén belül. "A Könyv- és Olvasásügyi Intézetnek - o l
vassuk a "Tézisekn>h*ü - kezdésit ay-. ző lépéseket kell tennie az olvasás 
tervszerű.ée átfogó kutatásának megszervezése céljából." /А Javaslat
13. pont Ja/ Nyilvánvaló, hogy ezeknek a kutatásoknak a különféle* tipuau 
vidéki könyvtárak á lta l te tt ész?evété lekre ás javaslatokra kell ;á- 
maazkodniok, azok gazdag, alaposan kielemzett és kiválogatott anyagát 
kell alapul venniök.

Sem a vajdasági, sem a városi könyvtárak szervezeti szabályzata 
azonban nem intézkedik olyan részlegek fe lá llítá sá ró l, amelyek az o l
vasás kérdéseinek kutatásával hivatottak foglalkozni« Ezzel A problé
mával csak szórványosan, s lay szükségképpen csak felületesen és inkább 
csak a statisztikai és beszámoló jelentésekhez szükséges adatok megszor
zás e végett foglalkozik az olvasószolgálati osztály ille tv e  csoport a 
kölcsönzés i l l .  olvasótermi munka keretében* A kezdeményezés mértéke 
és jellege túlnyomórészt a könyvtáros különleges érdeklődésétől, szak
képzettségétől és általános műveltségének színvonalától függ.

Ka azt látjuk, hogy a különféle fajtájú szolgáltató vállalatok a 
reájuk háruló funkciód tervszerű ellátása céljából behatóan érdeklőd
nek állandó klienseik, sőt még alkalmi fogyasztóik szükségletei, Íz 
lése, szenvedélye iránt* Nem vár ugyanez a feladat a művelődési je l le 
gű szolgáltatások egyik olyan fontos tényezőjére, mint a könyvtárak és 
a könyvtárosok, akik a legértékesebb szellemi Javakat - a könyveket 
terjesztik?

A könyvek csak akkor tb ltik  be hivatásukat, ha olyan olvasó ke
zébe kerülnek, aki tisztében van a belé lük fog la lt értékekkel, e eze
ket az értékeket te lles  mértékben fe l le tudja használni. Ezért kerül 
az olvasásűgy és annak kitérjedőee, fejlődése s a széles olvasótömegek 
nevelése a modern könyvtár számos, komplikált funkciói között is az 
ngylk legfontosabb helyre. Ал olvasásűgy állapotának és fe jlődési f e l 
tételeinek tanulmányozása a kellőképpen szervezett, tervszerű könyvtá-
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r i akciók egyik lényeges tényezője, s mint ilyen, külön szervezési egy« 
eéget követel magának a vajdasági еа ь járási könyvtárakban egyaránt*
A Könyv- és Olvasásügyi Intése« сэак ennsk a részlegnek a segítségével 
tadja majd lebonyolítani azt az akciót, amelyről az idézett kongresszu
si tézisekben esett szó, a csak így tud majd szorosan együttműködni a 
vidéki könyvtárakkal. Illőit pedig vizsgáljuk meg, hogy nagy általánosság
ban milyen leans a fa ladate és hatásköre egy ilyen részlegnek, mely szer
vezetileg az Oktatási és Módszertani Osztályhoz kapcsolódnék.

1» A felállítandó részlegnek meg kell ismertkedpiő azzal az anyag
gal, amely a vidéken folyó olyasáé állapotára, színvonaléra, köcyvter- 
jesztéal módszereire, az olvasók érdeklődési körére<és kívánságaira, 
továbbá! fennálló hiányosságokra, ille tv e  ezeknek okaira vonatkozik.

2. Saját kezdeményezéséből ille tv e  a Könyv és OlyasásUgyi Intézet 
megbízásából összesítő kimutatásokat, jelentéseket, statisztikákat, 
diagrammokat és rajzókat keli készítenie, amelyek piasztiaisan mutat ják 
az olvasómozgalom állapotát.

2. Az összes vidéki fiókok rendszeres meglátogatása, hogy közvet
lenül találkozzék az olvasókkal és megismerje az olvasók kívánságait.

4. A könyvvel én az oivasáaü;,gyel kapcsolatos témakk&l foglalkozó 
ankétek és kérdőívek anyagának feldolgozása saját hatáskörben s а 
Könyv- és Olvesáeügyi Intézet ankét anyagának szétosztása.

Ó* Egy nagyf org&j-mu és eg у kisforgalmú könyvtár kiválasztása meg
figye lés i /tapasztalatszerzés!/ célokra, hogy az osztály tanulmányozni 
és elemezni tudja as olvasáeU^y kérdéseit*esetleg kipróbálhassa a könyv- 
terjesztés és könyvpropaganda uj formáit és módszereit.

6. Állandó kapcsolat fenntartása a kiadókkal, hogy beleszólása 
legyen a "Don Ksiazfeí" és в "Ruch* stt. számára küldendő könyv anyag 
összetételének kérdésébe. Lz.к kapósólat abban állna, hogy közölné a 
helyszínen szerzett olvasói kívánságokat és hajlamokat. i

7*'Az iskolai könyvtárosokkal való kapcsolat fe lvé te le , hogy 
jobban megismerkedjék a? I fjú  olvasókkal, s felhasználja az iskolai 
könyvtárak vezetőinek tapasztalatai* il la tv e , hogy segítséget nyújtson 
a Jó könyv iránti érdeklődés felkeltéséhez.

8. Értekezés az Ismeretterjesztő Társulat Vezetőségével, hogy a 
Társulat előadásainak, tematikájába vegyék fe l a könyvel ée az olva
sásüggyel kapcsolatos kérdések ismertoíásét is. 9

9. A könyvtárak és az olvasásügyi intézetek propagálása a sajtó
ban különféle cikkek, híradások;, stb. közreadása utján а a kapcsolat 
fenntartása a levelezőkkel és tudósirókkal, akik az olvasásügy és a 
könyvtárak munkájával összefüggő kérdi-sekkel foglalkoznak.

A tervszett osztály vagy сэоро?! гсоз! fe lsoro lt feladatai termé
szetesen nem merítik ki annak egész működését. A fejlődés során b i- . 
zonyára uj problémák íe fü l fognak merülni, amelyek szinten snogoldásia vá* 
nak és uj funkciók beiktatását teszik szükségessé. Az osztály tevé
kenységét általánosságban véve kb. két szempontra tagolhatjuk:
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E l m é l e t i  s z e m p o n t :  az olvasásügy jelen legi á lla 
potának ée fejlődésének: vizsgálata, a modern olvasó lélektanának, 
emocionális és akarati reagálásának,, Ízlésének, hajlamának, érdeklődé
sének, az olvasmány e lsa já títás i módjának, a különféle olvasmányokkal 
szemben tanúsított magatartásának tanulmányozása.

G y a k o r l a t i  s z e m p o n t  : a könyv megszerettetésére 
irányuló akció, a könyvvel való kulturális bánásmód kialakítására és 
az olvasás kultúrájára való törekvés, melynek a könyvvel szemben tanú
s íto tt külső magatartásban leéli megnyilvánulnia /a könyvek és fo lyó ira 
tok müveit emberhez méltó kezelése, a kölcsönvett i l le tv e  saját könyvek 
használatának etikája és ©sztatikája/; további feladat: beható és bírá
ló véleményalkotás az elolvasott müvekről. Mind az elméleti, mind a gya
korlati szempontoknak szoros kapcsolatban kell lennlök egymással, hogy 
egymást ellenőrizve eredményeikkel a közös célra törekedjenek.

»  Bibliotekarz, 1956. l.e z . 5-7.lap.

A SZOVJET SAJTŐ A SZÍMOK TÜKRÉBEN

Az Össz-szövetségi Könyvkamsra néhány adata meggyőzően szemlélteti 
a Szovjet aajtó óriáal fejlődését a szovjet uralom ideje a latt:

19l3»év! Oroszországban 859 hirlap Jelenik meg 2,7 m illió  példány—
---- *-----  ban. Ezeknek a lapoknak a legnagyobb része erosz nyelven

irodott ás oeak igen kié példányszámban adtak ki hírlapo
kat 14 egyéb nyelven.

1955,évt д Szovjetunióban 7.246 hírlapot adtak k i, 48,7 m illió
’  példányban, 52 nyelven. Ebben az ívben még további uj 

lapok jelentek meg ée egyidejűleg emelkedett a már meg
lévő hírlapok példányszáma is .

A "Pravda" példányainak száma jelentősen meghaladja az 1913-ban 
Oroszországban.kiadott lapok együttes példányszámát.

Az ifjúság számára 103 kaaszomollsta lapot, a gyermekek számára 
pedig 22 úttörő lapot adnak ki.

A Szovjetunióban összesen 11 irodalmi újság jelenik meg orosz, 
ukrán, bjeloruasz, örmény, grúz, azerbajdzsán, kazah, észt, lő t t ,  
litván és üzbég nyelven.

»  Literaturnaja Gazeta, 1956. 53*az. l.lap .



ALBÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG
Rövid áttekintés e köztársaság könyvtárügyéről

Az Albán Népköztársaságban haladó. tartalmában szocialista, for
májában nemzeti kultúra ven kialakulóban. Évr51-évre nő a kiadott 
könyvek, hírlapok éa folyóiratok száma.. A második világháborúig Albá
niában csupán két bipilapct adtak ki, »gyenként átlag 3»5®0 példány
ban« A hírlapok és folyóiratok havi példánypzáma mindössze 245.000 
példány volt» Ezzel szemben 1954-ben Albániában 7 hírlap és 15 folyó
irat j»len t meg havi l,3oo.ooo példányban. Az albán népi hatalom lé t 
rehozását megelőző 14 év alatt mindössze 832 könyvet adtak ki, össze~ 
sen 2 ,496.000 példányban. 1954-ben az állami Könyvkiadó 145 könyvet 
adott ki összesen 2,3i9»ooo példányban.

A burzeoé~feudáiie Albániában könyvtár сзак négy városban vo lt ; 
Tiranában kettő, Korcsában, Elbaszsnbab és Skodrában pedig egy-egy.
A könyvtárak állománya mindöasz« 25.600 könyvből á l l t ,  sok reakciós 
tartalmú kiadvánnyal. Csak nagyon elvétve lehetett talá ln i a könyv
tárakban olyan müveket, melyek haladók Írók to llából származtak,, a 
cenzúra ugyanis különös szigorúsággal figye lte  a külföldről beárke- 
ző könyveket.1/

A könyvtárak szervezése nagyon rossz vo lt, в egész tevékenysé
gük csupán arra szorítkozott, hogy könyvedet kölcsönöztek annak a 
néhány tanulónak és értelmiséginek, akik a könyvtárakat látogatták.

A könyvtárak helyzete még rosszabbá vált a fasieztr. megszállás 
Idején. A fasiszta hódítók Igen nagymennyiségű könyvet szállítottak 
e l, köztük ^lyanokat is , amelyek igen jelentősek az albán nép tör
ténete szempontjából.

Ma már Albánia legkülönfélébb városaiban vannak állami könyv
tárak. Ezeknek a száma 1?54-ben 13 vo lt.

Az ország legnagyobb könyvtára a Tirenábaa székelő Álcán Nem
ze ti Könyvtár. A második világháborúig a könyvtár állománya 120000 
könyv vo lt; 1954 elején már I 56.000 kötettel rendelkezett, s az e l
ső ötéves terv végére /1955-Ъеа/ előirányozták az állománynak 2oo»ooo 
kötetre való emelését..

Albánia könyvtárainak életéről és munkájáról csak igen kevés anyag 
á l l  rendelkezésünkre. Az Albán Népköztársaság moszkvai követsége 
á lta l kiadott "Tájékoztató bulletin" osak ritkán ad szemelvényen 
ismertetéseket_az albán könyvtárakról. Adatok jelennek meg a népi 
demokratikus országok könyvtár' folyóirataiban, a az utóbbi időben 
a Tiranában megjelenő "Areslmi the Kultúra Poppulore" /"Közoktatás 
és kultúra"/ c. folyóiratban is.
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A könyvtár gyarapítása egyrészt kötelespéldányok utján, másrészt 
vásárlás és csere utján történik. A könyvtár cserekapcsolatban van a 
Szovjetunió és a népi demokráciák legnagyobb könyvtáraival. 1953 fo 
lyamán a könyvtár 10. 7 4 3  kötetet kapott csereképpen. /Az anyag fe le  a 
Szovjetunióból érkezett/.

A könyvtárban Albanlca és Balcanica osztályt és ritka könyvoaz- 
tályt á ll íto tták  f e l .  Az előbbiekben I 5 . 0 0 0  könyv, ez utóbbiban pedig
8.000 kötet könyv van.

A könyvtár nagy figyelmet fordít a társadalmi tudományok osztá
lyának gyarapítására, mely a marxizmus klasszikusainak alkotásait fog
la lja  magában.

A könyvtárban killön osztályt létesítettek  a természettudományi, a 
szépirodalmi és a gyermek-ÍrodaImi könyvek számára. Most van folyamat
ban a b ib liográ fia i osztály és a katalógusok osztályának szervezése.

A könyvtár állományában 26«000 orősznyelvű könyv van.
A könyvtár olvasóterme 8C személy befogadására alkalmas. Tervbe

vették egy 2oo férőhelyes uj olvasóterem megnyitását.
A Nemzeti Könyvtár 1955-ben ünnepelte az első albán könyv megje

lenésének 4oo. évfordulóját. Ezzel kapcsolatban nagyszabású könyvki- 
á llitásra  készülnek._i Könyvtárban, bemutatják a négj évszázad
axatt kiadott nevezetesebb albán Könyveket.

A Nemzeti Könyvtár egyúttal az ország b ib liog rá f ia i  központja is .
A Nemzeti Könyvtár legfontosabb b ib liográ fia i munkája a kurrens nemze
t i  -.'Xí/íj »*•; r-u-Jtt összeállítása, ez megáfcanfoslalja az albán nyelven'meg
jelen t, ille tv e  Albániáról szóló könyveket, valamint az 1944 óta közre
adott legfontosabb hírlap és folyóiratcikkeket.

Hasonlóképpen gyarapították állományukat az utóbbi években 
Albánia városi könyvtárai is , egyúttal igen széleskörű tevékenységet 
fejtenek ki a lakosságnak könyvvel való ellátása érdekében. A könyv
tárak különféle tömegrendezvényeket szerveznek. Ilyenek? könyvankétok, 
irodalmi-estek, felolvasások, kiállítások. /így például.a skodral vá
rosi könyvtár az 1954.év első felóben 46 könyvankétot, 8 irodalmi es
te t, 36 k iá llítá s t rendezett./ Á városi könyvtárak a falusi lakosságot 
is e llátják  könyvekkel a falura küldött letétek utján. A s's odrai váro
si könyvtár az 1954. év első felében lo i letétet helyezett e l a terü
le t községeibe. Ezen a területen a ezóbanforgó év leforgása alatt
16.000 könyvet kölcsönöztek az olvasóknak.

A városi könyvtárak olvasóinak száma szüntelenül emelkedik. Mig 
1938-ban ez a szám 39.460 vo lt ,  az 1 9 54.év első hat hónapja a latt  az 
olvasók száma már 2 1 7 «coo-re emelkedett.

A városi könyvtárak mellett olvasó aktívák működnek. Az olvasók 
kiszolgálásának szempontjából igen intenzív munkát végeznek a d irreszl, 
slbaszáni és glrokasztri könyvtárak.

A helyhez kötött, állandó je llegű  városi könyvtárakon kívül minden 
művelődési otthonnak is  van könyvtára, amelyek vándorkönyvtárakkal lá t 
ják e l a fa lu s i  lakosságot. Nagy szerepet Játszanak a kultúra ter jesz -
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■késében az olvasótermek la.
A népművelési munka terén nagy segítsége« nyújtanak a népi kormány 

zat szerveinek a saját klubokkal rendelkező szakszervezetek, az Albán 
Nők Szövetsége, de különösen az Albán Dolgozó Ifjúság Szövetsége*

Az Albán Munkáspárt 1952.évi I I .  Kongresszusa különös figyelmet fo r
d ított a mezőgazdaság fe jlesz tés i ütemének meggyorsítására. A Párt I I .  
Kongresszusán megvitatott Irányelvek végrehajtása érdekében a Központi 
Bizottság 1953 decemberében, ille tv e  1954 áprilisában tartott te ljes  
Illései felvázolták a mezőgazdaság fejlesztésére ás a dolgozók életszín
vonalának további emelésért? vonatkozó Irányelveket. Ezzel kapcsolatban 
különös figyelmet szenteltek a falun folyó népművelési munkának.

A falvakban előadásokat tartanak az agrotechnika és zootechnlka 
kérdéseiről, az egészségügyi fe lv ilágos ító  munkáról, a fanatizmus, a 
babona, az e lő íté letek  ás a burzsoá Ideológia maradványai e llen i harc 
kérdéseiről.

Irodalom
Buda Sofoklis Institutet kultúráié ne' sherbim tS masa ve punon jé’ee.

/А művelődési intézmények a dolgozó tömegek szolgálatában./ -  Arísimi 
dhe Kultúra . V iiu ie. 1954, 11.sz. 60- 63. lep.

A kulturális építés sikerei Albániában: az Írástudatlanság 
felszámolásával kapcsolatos munka’, az iskolák és a népművelé
si intézmények hálózatának fejlődése. Művelődési házak, ée 
népi művészeti otthonok, könyvtárak s ezeknek a száma, könyv- 
gyűjtemények, tömegmunka. Nemzeti és helyi múzeumok éa jelen
tőségűk.

Mara Andon: Puna e bibliotékáé me librln  dhe me lexonjctalt. /Hogyan 
foglalkozik a könyvtár a könyvvel és az olvasókkal?/ »  Aré'simi dhe Kultú
ra Popullore. 1954, 12.sz. 22-23*lap.

A korosai Állami Könyvtár igazgatójának cikke a könyvtárak mun
kájáról. A szerző adatokat közöl az állomány nagyságáról és 
összetételéről, az olvasók számáról, a katalógusokról, a könyv
tárak tömegmunkájáról, a falu könyvvel való ellátásának módsze
re irő l, a gyermekolvasőkkal való munkáról. A könyvtár kebelén 
belül Tanács létesült a tömegszervezetek képviselőiből éa az 
olvasőaktivákb61, mely nagy segítséget nyújt a könyvtár munkájArf

National bibliography of Albania. /Albánia nemzeti b ib liográfiá ja*/ « 
Unesco Bulletin for Librariee. 9>vol. 1955* 2-3.sz. 56. lap.

Az albán nemzeti b ib liográfia az utóbbi lo év a la tt. Kurrens 
és retrospektiv b ib liográfia és a b ib liográfiát gondozó intéz
mények. A nemzeti b ib liográfia kiadásai. 1953-tól kezdve a rém. 
ze ti bibliográfia kiadását az Albán Nemzeti Könyvtárban összpon
tosították.

Volksrepublik Albanien. «  Zentralbiátt für Bibliothekswesen. 1954, 
J-2. 3zám, 68. lap.

Rövid adatok az albán könyvtárügy helyzetéről а II.világhábo
rúig és napjainkban. 4 könyvtárak száma éa állományuk regysége 
a háború előestéjén és a népi demokratikus hatalom eleő éveiben* 
A cikk rámutat a könyvtárak állományának szüntelen növekedésére 
éa az olvasók szilának emelésére, továbbá a le té t i könyvtárak 
számának gyarapítására a távoli falvak lakosságának kiszolgálá
sa érdekében.

* B ibliografiJa bioliotekovedenija.Annotirovannüj ukazatel*«2Ло. 1955, 
55-56.lap.
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AZ 1DSGENNYELVÜ IRODALOM KÖNYVTÁRA
Trta: Rudomino, M. 
könyvit úr Igazgató

Az idén lesz ?5 éves az Idegannyelvtl Irodaion Állami Könyvtára.
A Könyvtár e szovjet hatalom igazi gyermeke. 1921 júliusában szer

vezték meg az OSzSzSzK Népművelési Népbiztossága Neofilo lógiai Intéze
te mellettp Az intézetet nemsokára ugyan bezárták, a Könyvtár azonban 
tovább é lt és 19bl októberétől az OSzSzSzK Népművelési Népbiztosságá
nak önálló intézeteként tartották nyilván. Fennállásának е1зб évei az 
uj munkaformák keresésének, az olvasótoborzásnak, a külföldi könyvek 
és periodikák fokozott gyűjtésének a periódusa.

Ebben az időben elég gyakran kellett bizonygatni, hogy szilkség 
van a Könyvtárra és gyakran kellett visszaverni a Könyvtár megszűnte
tésére és más intézménybe való beolvasztására irányuló kísérleteket. 
Azután, hogy 19 ,Я-Ьвп az SzK/b/P-Kr.~ ponti Hizottsága határozatot ho- 
fcbtt arról, hogy a pártaktivák aajátitsáic e l a i idegen nyelveket 9 a 
Könyvtár létének szükségessége nyilvánvalóvá le tt . Bár állománya ekkor 
még nem volt nagy, a Könyvtár az idegen nyelvek tanulmányozására meg- 
szervezte első fiók ja it és tanulóköreit. Ilyenek működtek a főváros 
legnagyobb vállalataiban - a Sztálin autógyárban, az Elektromos müvek
nél, a Golyósceapágy gyárban - valamint a kultúra és pihenés parkjai
ban. A Könyvtár csoportos és egyéni konzultációit az idegen nyelveket 
tanuló emberek ezrei látogatták. 35 év alatt több mint fé lm illió  ilyen 
konzultációt tartottak. Sok olvasó, aki ma folyékonyan beszél egy vagy 
több idegen nyelven, annak idején úgy jö tt a Könyvtárba, hogy nem is 
merte a latin  betűket. A Könyvtár i ly  módon maga "termelte ki" a maga 
olvasóit. Az általa 19?6-ban inditott felsőfokú idegen nyelvtanfolya
mokat néhány év múlva az Idegen Nyelvek Intézete újjászervezte.

A Könyvtár legérdekesebb munkája ezekben az években azok a nem
zetközi estek voltak, amelyeket a VOKSZ-szal, a Nemzetközi Vörös 
Segéllyel, a Szakszervezetek Központi Tanácsával, a Szovjet Írók Szö
vetségével közösen rendeztek. Ezeken az esteken sok ország közéleti 
személyiségei é* haladó iró i szólaltak fe l ,  köztük Henri Barbusse, 
Martin Andersen Nexö, v * iliant-Couturier, Louis Aragon, Erich Weinert, 
Emi Sziao, W illi Bredel,, Johannes Fec>**r, Jean Richard Bloch, Cesar * 
Arkonada, Paul Robeat?:*. á u .uywt»r j barát je volt Klara Zetkin, ki 
sokat tett a könyvállomány gyarapításáért.

Az Idegennyelvü Irodalom Állami Könyvtára igen nagy kulturális 
értéket képvisel. Gazdag könyvgyü 'temánye van az egyes ismeretágak 
idegennyelvü kiadványaiból. Különösen gazdag az állománya nyelvtudo
mányi, irodalomtudományi, kultúrtörténeti, külföldi művészeti és szép-



-  3 0  -

Irodaijai müvek tekintetében» Leginkább az angol, német, francié, cseh, 
lengyel ás spanyol nyelvil gyűjteményei teljesek.

1947-ig  főleg a humán tudományok anyagát gyűjtötte a Könyvtár.
1948-tó l kezdve gyűjti a matémát lkai, f iz ik a i,  kémiai, b io lógia i, e l
méleti mechanikai, mezőgazdasági irodalmat és a technika egyes ágaira, 
/alkalmazott kémia és fizika/ vonatkozó kiadványokat is . Jelenleg a 
természettudományi osztálynak már 21o.oco könyve ille tv e  folyóirata 
van.A 2.500 folyóiratnak, melyeket a Könyvtár évente a világ 48 orszá
gából kap, a fe le  természettudományi, il le tv e  mezőgazdasági fo lyóirat.

A Könyvtárban megvan több évre visszamenőleg minden fontosabb 
külföldi tájékoztató kiadvány, nemzeti bibliográfiák, szemlejellegű 
munkák, é le tra jz i lexikonok, enoiklopediák. Az utóbbi években a refe
rence-1 roda Imát kiegészítették az Encyclopaedia Americana, az Encyclo
paedia Britannica, a francia Larousse, a német Brockhaue legújabb kiadá
saival és még sok más enciklopédiával. Nemrég értékes kínai refereace- 
gyüjteményt vásárolt a Könyvtár, köztük több uj szótárat.

A világirodalom müveinek mind első,mind pedig az utóbbi években 
megjelent kiadásait gyűjti a Könyvtár. A klasszikusok akadémiai, ma
gyarázatos, illu s z trá lt , röv id íte tt, átdolgozott, chrestomatia-jelle- 
gü kiadásait gyűjti a világ minden nyelvén.

Könyvtárunknak hires gyűjteménye van a világ minden népének iro 
dalmi emlékeiből, a népdalok, közmondások gyűjteményeiből, különböző 
népművészeti dolgozatokból. Az olvasók gyakran használják a XVIII.-XX. 
századi irodalmi sorozatokat - a Parnassо Ita liano-t, World's Classics-t.

Old English Texts-et, Deutsche Literatur-t, Les poetes du pre
mier et du second ordre-t, Biblloteca de los autores espanoles-t és 
sok különböző antológiát.

A mai haladó nyugati Írók szinte hiánytalanul szerepelnek Könyv
tárunk állományában. Nagy értéket képvisel a hosszú évek alatt össze
gyűjtött szovjetlka ás rosszika gyűjtemény /orosz és szovjet szépiro
dalom ldegennyelvü fordításai./.

A Könyvtár nyelvtudományi gyűjteményében a világ minden országá
nak számtalan nyelvészeti dokumentuma van összegyűjtve. A Könyvtár 
fennállásának első éveitől kezdve nagy időt és erőt fordított arra, 
hogy lehetőleg te ljes  gyűjteményt léteeitsen a külföldi nyelvek tan
könyveiből és tansegédleteiből, és hogy összegyűjtse a különböző 
szótárakat - összehasonlító, értelmező, etimológiai, idiomatikus, he
lyes írás i, frazeológiai ás szakszótárakat. Igen érdekes az összehason
l ító  és történeti nyelvtudományi, kézikönyveknek, valamint a különböze 
nyalvsk elméleti és történeti nyelvtanainak a gyűjteménye, köztük 
olyan ritka nyelveké, mint a pe^li, hethite, rotoromén, ó-izlandi, 
welsl, stb.

A Könyvtár specializálta magát a kultúrtörténeti munkák gyűjté
sére, különösen amelyek az erkölcsöket, a szokásokat, a v ise le té t, 
lakásokat Írják le . Történelmi vonatkozásban alapjában véve az olyan 
kiadványokat gyűjtik, amelyek a nemzetközi viszonyokkal, a legújabb 
kor történetével és a mai nemzetközi politikával foglalkoznak. Nagy 
a memoár-gyűjtemény az összes eurrpai Wsüvi-kene a XVII. századtól kezd
ve napjainkig. A fö ld ra jz i restfben sok nagy tudományos mü,(különböző
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sorozatok, atlaszok, föle. a jz i refjrenca-köayvek, útleírások Tannak.
Büszkesége a Könyvtárnak a külföldi művészeti osztály, melyben 

több mint 5 0 . 00c kötet ven orosz és 28 Idegen nyelven. Jelentős helyet 
fog la l e l benne a renaissance művészete. Kiemelkedik a nagy művészekről - 
Leonardo da c incirő l, Michslangelcról, Raffeelról, Rembrandtról, Dürer
ről,Goyáról szóló gazdag Irodalom. A különböző országokban kiadott mű
vészeti könyvek gazdag gyűjteményét válogatták össze, köztük építészet
te l,  szobrászattal, festészette l, színházművészettel foglalkozókat. 
'ógvannaK a világ legnagyobb múzeuméinak a gyűjteményei /a londoni 

Nemzeti Galéria, a párizsi Louvre és Luxembourg Muzeum, a római Vati
káni Muzeum és a Galéria Borghese; a Galéria U ff lz l ,  a madridi Prado 
az amszterdami Királyi Muzeum, a hágai Állami Képtár, a newyorki 
Metropolitan Muzeum, a prágai Nemzeti Galéria, stb./.

Annak ellenére, hogy soha sem volt célja  a Könyvtárnak a ritka 
könyvek gyűjtése csak azért, mert csekély példányszámban jelentek meg, 
jelentős állományt gyűjtöttek össze ilyen kiadványokból. A Könyvtárnak 
vannak korabeli Eraemus, Bocacoio, Petraroa, Newton, Voltaire, Diderot 
kiadásai, а XXX. század majdnem minden klasszikusának korabeli kiadásai, 
aok szerzői aláírással e llá to tt könyve, valamint ősnyomtatványai, elze- 
v ire i,  stb.

Nagy értéket képvisel a világirodalom klasszikusainak és a róluk 
szóló monográfiáknak gyűjteménye= Így meg kell említeni a Szovjetunió
ban és külföldön egyaránt ismert Shakespeare gyűjteményt /6.000 kötet/ 
és a róla szóló irodalmat a világ minden nyelvén.

Jelentős antifasiszta állománya van a Könyvtárnak: periodikák, 
antlfasisztá Írók müvei, dokumentumgyűjtemények, pamfletok, ille g á lis  
kiadványok, emlékiratok.

A Könyvtár munkatársainak állandó gondja az utóbbi években, hogy 
lehetőleg minél teljesebb gyűjteményt állítsanak fe l  a népi demokrá
ciák nyelvelnek irodalmából. E tekintetben már sok eredményt értünk 
e l: 1956 elejére több mint 100.000 albán, bolgár, magyar, lengyel, ro
mán, oseh, szlovák, kínai és koreai könyv# volt a Könyvtárnak. Rendsze
resen megkapják a Némát Demokratikus Köztársaság legfontosabb könyvter
mését.

Д múlt év óta intenziven gyarapítják állományukat keleti nyelvű 
könyvekkel. Lerakták már a kínai osztály a lap ja it, gyorsan gyarapod
nak az indiai nyelvek osztálya, a japán, koreai, perz&e, arab, török, 
stb. osztályok.

Különböző időkben ajándékként is kerültek a Könyvtárba bizonyos 
könyvgyűjtemények. Így 1958-ban a Spanyol Demokratikus Köztársaság a 
Szovjetuniónak ajándékozta a spanyol irodalom értékes gyűjteményét, 
mely kb. ezer kötetet számlált з Spanyolország történetével foglalko
zó művekből á llt  a legrégibb időktől napjainkig. Meg kell említenünk, 
bogy ennek a gyűjteménynek a kiválasztására kormánybizottságot lé te 
sítettek Spanyolországban, mely a polgárháború napjaiban válogatta ki 
e könyveket Franco repülőinek tűzésen.

A Könyvtár gondost,n őrzi barátai -  Henri Barbusse, Jean Blchard



Bloch, Zdenek Nejedly cseh akadémikus, etb. - ajándékait.
Sok kiadványt kap a Könyvtár a nemzetközi csere keretében a Né

met Demokratikue Köztársaságból, Csehszlovákiából, Bolgáriából, Magyal'1 
országból, Romániából, Lengyelországból és Kínából. Felujult a könyv
esére Jugoszláviával, Franciaországgal, Angliával és más országokkal. 
Kapcsolatok létesülnek több keleti ország könyvtáraival.

Komoly feladatokat á llít  a Könyvtár elé a Szovjetunió Kommunis
ta Pártja Központi Bizottságának, júliusi plénumán hozott határozat. A 
párt és a kormány nagy figyelmet fordít a külföldi tudományos intéze
tekkel való tudományos és műszaki információ©ееre kiszélesítésére. 
Iparunk és mezőgazdaságunk érdekei megkívánják a külföld tudományos 
és műszaki eredményeinek tanulmányozását, a Könyvtárunk köteleséégo, 
hogy segítsen olvasóinak ebben a dologban, 1?;6-t61 kezdve a Könyvtár 
meg fogja kapni a profiljába tartozó összes alapvető külföldi, tudomá
nyos munkát és a legértékesebb szépirodalmi müveket.

Jelenleg az a feladat á ll a Könyvtár kollektívája előtt, hogy 
gondosan tanulmányozza a világ könyvpiaoát, hogy helyesen válassza ki 
á külföldi irodalmat. Együtt kall dolgoznunk a többi tudományos könyv
tárral annak érdekében, hogy minden külfBXdl kiadvány meg legyen ha
zánkban legalább egy példányban. Minden könyvtár, mely külföldi irodai' 
mat kap, meg fogja küldeni Könyvtárunknak a hozzá befutott külföldi ki' 
adványok katalóguscéduláit*. Ez lehetővé teszi, hogy Jelentősen kiszé
lesítsük az 1949 óta kiadott.közös tájékoztatót, mely a Szovjetunióba 
beérkezett uj külföldi könyveket tartalmazza.

Jelenleg az Idegennyelvü Irodalom Könyvtárának, mely a Szovjet
unió egyik legnagyobb könyvtára, körülbelül két millió kötet könyve 
van Í Z  idegen nyelven, évente körülbelül félmillió könyvet adnak ki az 
olvasóknak. A Könyvtár igyekszik feltárni gazdag könyvállományát és se
gíteni az olvasóknak, hogy minél jobban felhasználhassák azt.

Az egész állományt katalógusokban tüntetik fe l, melyekben össze
sen több mint öt millió eédula van. A következő katalógusokat á llítot
ták fel: általános és szolgálati betűrendes katalógust, szakkatalógust, 
a perszonállák katalógusát, egy sor tematikus katalógust, az uj szer
zemények kartotékalt. A könyvtérbe Járó összes periodikát feltüntetik 
a nagyszámú kartotékban, katalógusokban és nyomtatott jegyzékekben* A 
periodikus kiadványok kartétékalhoz több tematikus mutató és országok 
szerinti mutató van.

Az Idegennyelvü Irodalom Könyvtárának 2o.ooc olvasója van /köz
tük akadémikusok, a tudományok doktorai és kandidátusai, professzorok, 
docensek/. A tudományos dolgozók Jobb kiszolgálása érdekében természet
tudományi és társadalomtudományi-politikai szakosított olvasótermeket 
létesítettek a Könyvtárban. Ezenkívül általános olvasóterem is működik 
külön kézikönyvtárral és ajánló katalógusokkal.

Aktivs szolgálja ki olvasóit /pedagógusokat, aspiránsokat, diá
kokat, tisztviselőket, katonákat/ a külföldi szépirodalom kölcsönzési 
osztálya.

évről-évrs nő a Könyvtár könyvtárközi kölcsönzése. 1946-ban pél
dául 143 helyre kölcsönöztünk, 19»-ben  pedig 956-ra /a Szovjetunió ,
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196 városába/» A könyvtárközi kölcsönzés továbbfejlődését akadályoz
za a gyakrabban keresett könyvek elégtelen példányazáma. A mikrofil
mezés széleskörű alkalmazását eddig megnehezítette a mikfofilmleolva
só-készülékek hiánya sok könyvtárban. Ideje, hogy a Szovjetunió Kul
turális ügyelnek Minisztériuma megszervezze az ilyen készülékek gyár
tását.

A Könyvtár felújította a régi tradioióját -  fiókok szervezését 
más intézmények mellett. Néhány éve már működik egy fiók az Idegennyel- 
vü Irodalom Kiadója mellett. Tavaly fiókot szervezett a Könyvtár Kiev- 
ben, mely szorosan együtt működik az SzKP kievl területi, bizottságáról 
elnevezett könyvtárral. Ez a fiók népszerűvé vált az USzSzK fővárosa 
tudományos dolgozói, tanulói és nyelvtanárai között, s 195$ végére már 
több mint 1300 olvasója volt« Könyvtárunk szoros kapcsolatban van ás 
teljes erőből támogatja a Ívovi városi ldegennyelvü könyvtárat, ellát
va könyvekkol kölcsönző állományából és bibliográfiai tájékoztatást ad
va kérésükre.

Nagy segítséget nyújt 9o4 ldegennyelvü irodalommal dolgozó vidé
ki könyvtárnak. Rendszeresen küld nekik módszertani anyagot és bib
liográfiákat. Ezenkívül ezeknek a könyvtáraknak a kívánsága alapján 
bibliográfiai tájékoztatásokat végez. Az SzKP Központi Bizottsága jú
liusi plénuma után különösen fokozódott a.külföldi természettudományi 
és műszaki irodalom iránti kereslet. Elkezdték tájékoztatni a könyvtá
rakat a tudomány és a technika egyes ágaival kapcsolatban a külföldi 
periodikákban megjelent olkkek felől. így az autómatlkával, telemecha
nikával, a vegyipar egyes ágaival és a.mezőgazdasággal kapcsolatos kül
földi anyagokról küldtek tájékoztatásokat. Ezeket megküldve segíteni 
akartak a könyvtáraknak, hogy önállóan meg tudják szervezni az ilyen 
tájékoztatást a könyvtárakban meglévő bibliográfiák alapján. Sok ref
lexiót kaptak ezekre a módszertani levelekre. így, az a ltá jl határvi
déki könyvtár azonnal kapcsolatba lépett az övezeti mezőgazdasági éa 
állattenyésztési tudományos kutatóintézet szakembereivel, akik 11 kül
földi folyólratelkk fotókópiájának megküldését kérték. Ilyen az egyik 
reagálás erre az uj tájékoztatási módra.

Nagy éa sokoldalú munkát végez e Könyvtár Tájékoztató Irodája. 
Szolgálatait állandóan igénybe veszik a párt- éa kormányszervek, a 
Tudományoa Akadémia, a TASzSz, a Szövinformbjuro, a Rádió Bizottság, 
a VOKSz, a Szovjet írók.Szövetsége, az egyetemek, tudományos-kutató 
intézetek, üzemek, folyóirat- és hírlap szerkesztőségek, valamint az 
egyes olvasók. Egy év alatt az Iroda kb« 20.000 bibliográfiai tájékoz
tatást adott.

A Könyvtár legfontosabb feladata, hogy minél közelebb vigye a 
legértékesebb külföldi irodalmat az olvasóhoz. Ennek érdekében nagy 
bibliográfiai tevékenységet fejtünk ki. A Könyvtár tudományos munka
társai regisztrálJók a beérkezett fontosabb külföldi kiadványokat, 
speciális kartotékokat vezetnek a külföldi szerzőkről, a tudományos 
ée irodalmi élet eseményeiről, a fordításokról különböző szempontok
ból, összegyűjtik a recenziókat. Ezt az anyagot rendszerezik a bibliog
ráfiai kartotékokban, melyek a tájékoztató munka főbázleát képezik.
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V Kartotékaink alapul szolgálnak r- Könyvtár á lta l kiadott nagyszámú 
bibliográfiák és tájékoztató bulletinek elkészítéséhez. Hála az Idegen- 
nyelvű Irodalom Kiadójával való szoros kapcsolatunknak és a részérói 
megnyilvánuló állandó segítségnek, a Könyvtár széleskörű kiadói tevé
kenységet fejthet ki. 1949-1955-ig több mint 450 munkát adtak ki 3500 
nyomtatott iv terjedelemben. 1956~ra I 05 b ib liográ fia i mii kiadását ter
vezik, I 0I 5 nyomtatott iv terjedelemben.

Már nyolcadik éve jelenik meg ®. "Szvodnüj Bjulleten* Novüh Knig", 
mely a Szovjetunió nagy könyvtáraiba érkezett külföldi könyvek közpon
t i  Jegyzéke. Ebben a jegyzékben több mint ötven tudományos könyvtár 
anyaga szerepel. 1956- tó l kezdve a résztvevő könyvtárak száma jelen
tősen emelkedni fog. A bulletin negyedévenként jelenik meg két sorozat
ban: "A" sorozat - természettudományok, orvostudomány, technika és me
zőgazdaság; "B" sorozat - társadalomtudományok.

Évente megjelenik a nyelvtudományi és a nyelvek tanításával fog
lalkozó módszertani müvek központi címjegyzéke. Nemrégen adták ki a 
"Llteraturovedenie za 5 le t" /öt év Irodalomtudományi müvei/ központi 
címjegyzéket, ás az "Iszkussztvcvedenie za 5 le t" /'Művészeti kiadvá
nyok/ cimü jegyzéket.. /1949-1953/» 1954-től kezdve az irodalomtudományi 
ée művészeti könyvek is belekerülnek a központi jegyzék "B" sorozatá
ba. 1956-tó l kezdve a bulletinek közölni fogják a elmek fordítását és 
rövid annotációt is fognak, adni. Ezenkívül meg fog jelenni a "Szvodnüj 
katalog zsurnalov po esztesztvennüm aaukem, tehnike i  szel'szkomu hoz- 
jajsztvu", a Szovjetunió legnagyobb tudományos könyvtáraiba érkezett 
természettudományi, műszaki ás mezőgazdasági folyóiratok központi jegy
zéke.

Mindezek a központi jegyzékek és bulletinek segítik az olvasókat 
abban, hogy a legrövidebb idő alatt megtalálják a szükséges irodalmat. 
Ezeknek a jegyzékeknek a kiadása teljesen helyesnek bizonyult. A Könyv
tár e lőtt most az a feladat ü li, hogy'visszamenőleg is kiadja a Szov
jetunió könyvtáraiban meglévő külföldi irodalom központi jegyzékeit.

Különös figyelmet ford ít a Könyvtár ez olvasók tájékoztatáséra 
a külföldi folyóiratcikkek fe lő l ,  első sorban a természettudomány te
rületén. E célból havonta szakjegyzékeket adnak ki a fiz ika , kémia, 
biológia és a mezőgazdaság kérdéseivel foglalkozó cikkekről. Csak a 
természettudományok területén több mint looo folyóiratot referálnak. 
I 950 óta negyedévenként megjelenik a "Periodicneszkaja pecsat* üer- 
manszkoj Demokraticseszi.oj Reszpubliki" szakjegyzék. 1956-tól kezdve 
tervbe vettük ilyen jegyzékek összeállítását és kiadását Anglia, az 
Egyesült Államok és Franciaország társadalomtudományi-politikai irodal
máról. Második éve jelenik meg a szovjet ás külföldi sajtóban megjelent 
nyelvtudományi és nyelvtanitásl módszertani folyóirertcikkek szakjegyzé
ke.

A tudományos-bibliográfiai osztály kiadja a bolgár, román, cseh
szlovák és német demokratikus szépirodalom és irodalomtudomány év
könyvét. Rendszeresen megjelenik a "Kalender* literéturnüh pamjatnüh 
dat" /Évforduló naptár/. Több éve kiadják a "Literature i iszkussztvo 
za rubezsom” /szovjet sajtó anyag alapján összeállított külföldi iro 
dalmi és művészeti kérdésekkel foglalkozó/ tájékoztató bulletint és ь
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"Bor*ba za mir" elműt, melybea külföldi sajtóanyag Is szerepel.
A Szovjet írók Szövetségen«k1 külföldi bizottságévá1 közösen bib

liográ fiá t adtak ki a . sov iet ivók második kongresszusára. /"Froizve- 
der.ija szovetszkih piszatelej v perevodah na inosztrunnüt. jazüki 1945- 
1955.*/, melynek terjedelme több mint ssáy. nyomtatott iv* A 'logoi4, Hugo 
és hicki^vick évfovd’-x? óyo. - h?bv í о* várj#».! oeztály összeállította és k i
ad* - ’ 'Og'.'1 #j.-'J<3g* - aye?- en megjelent aPv ’ inek és Hugo, valamint Mickieviez 
orosz'«1 .n»f. j e l ' 0+ kr.«., jegy: á' nleg. a könyvtár ugyanilyen
bib liográfiát készít л,. То в " te j,  к. «î .̂-hov, és Gorkij müveinek ford ítá
saiból. Nyomdób'- adtóí« я k <p ' í i r «  < --"«».«i ovosznyeIvli fordításainak jegy
zékét. Még a háború éveibe» ki * -чг».*7+-.г ~ szláv Írók orosz nyel
ven megjelent müveinek bibllogrófi«'.^ i ódén :k Nejedly előszavával, \fem- 
régen jelentősen kibővítették ezt és ladt ik néhány sorozatban«

A közmüveiddéai olvasók segítését szolgálják a külföldi Írókról 
készített b ib li ^ --.fia i ».'ulékeztetők. Az utóbbi években a Könyvtár 4o 
emlékeztetőt adott k i, melyek A* oegher^, J. Amado, J. Fucik, J. Becher, 
A. S t i l ,  H, Faat, J. Aldridge, L. Aragon, fl. Bracht,.H. Fielding, A» 
Firaaek, J. Verne, .1« Marti, vb. írókkal foglalkoztak. Ezeket a népsze
rű kiadványokat, ingyen megküldik a Szovjetunió összee könyvtárainak, 
amelyekkel .szoros kapcsolatot tartunk fenn«

A Könyvtár kollektívája Igyekszik miné? gyorsabban reagálni a nem
zetközi élet összes eseményeire. Szinte nine, olyan irodalmi évforduló, 
amit a Könyvtár ne ünnepelt voi*.r. meg« Közi rima etek k iá llításainkm elyek  
«gyes nagy emberekkel foglalkoznak: Leonardo de Vinci születésének 5oo* 
évfordulójára, Francisco Goya születésének ; oo. évfordulójára, François 
Rabelais halálának 4оо. évfordulójára, Oh. Perrault halálának 250. év
fordulójára. • « etb. Könyvtárunkban tr&dicióvá le tt  k iállítások rendezé
se a népek barátsági, hónapjaira, a népi demokraeiók jubileumaira, stb.

Külön a f ia ta l olvasók иг áruéra szerveznek ilyen témájú k iá llítá 
sokat: "A béke városa11, ’’А XIX.század realista regénye", "A Drezdai 
Képtér", " I tá lia  művészete a Renaissance idején", "A francia.színház” ,
"A külföldi könyvek k iá llítása” , "A mai Csehszlovákia művészete", "A. 
Hamlet előadásai", A szovjet Írók jubileumaira rendszerint k iá llításo
kat is készítenek müveik fordításaiból.

A természettudományi Irodalom olvasótermében l?54-1955-bea k iá l l í 
tásokat rendeztek az orosz tudomány olyan vezéralakjainak életérő l és 
tevékenységéről, mint Mendeleev, Pavlov, Micsurin.

A Könyvtár gyakran rendez vándor-kiállítást az üzemekben, parkok
ban, mozikban, színházakban. Az ilyen kiállításokat rendszerint olyan
kor á llít já k  fe l ,  amikor külföldi Írók érkeznek hazánkba, amikor ju
bileumi emlékestet tartanak, külföldi filmek bemutatásakor, barátsági 
Hónap alkalmából.

A moszkvaiak előtt ig «r  népszerűek lettek a könyvtár előadóter
mei , melyek tevékenysége fT'^g nz utóbbi években élénkült meg. Meg 
kell említeni a külföldi Írókkal való talá?.kozásokat: az angol Jack 
Hindsayvel, a koreai Li Gi linóval, а г ausztráliai WKaufmannal, Ahmet 
Abbas indiai Íróval éa rendezővel, Leonarú Frankkal, a legöregebb né
met íróval. A Könyvtárban tartottak Rudolf Nilsen norvég költő, lose



Hernandez argentin к1аеч?1киэ, Tope de 7e ga -panyoi кКеяя-Лкия emlék- 
es tjé t, valamint Cerwnt is bon vní.1 »te-jt meg ; elenésén* k. *j>o. évfordu
lója alkalmát'" rendezett est ч*«. Ш ndezeke .’.a. iában véve a megfelelő 
idegen ny«- L~r •* tartották.

7. H;go • *- <m v ’ else iToedésának IÍI5. évfordulójéról érdekes 
esten erl >’.e .*• fr meg, melyen réazv vett a drámai kör /a Könyvtár o l
vasói még 1 : áP bac alapították/Ali3?. Oran ^e^evesével francia nyelven 
adva elő a darabot.

A Könyvtár á lta l rendezett iv ek e t 8E.i.veaen látogatják. Kár, hogy 
a 200.férőhelyes előadóterem пет tud mindenkit befogadnia Az irókkrl 
való találko-áaok megiemét ésére vonatkozó számtalan kérés gyakran ar
ra kényszeríti a Könyvtárat, hogy áaját falain kívül keressen menhe- 
lyet. Hók о?.лásónk emléke Лк Koui  ̂ Aragon "Kommunisták" cimU könyvé
nek megvitatására, mely a sz&rző rénzvételével az összerósz Színházi 
Társaság helyiségében za jlo tt le. Heg kell azonban.jegyezni, hogy az 
ilyen könyvtáron kívüli rendezvények eok nehézséggel járnak.

Küldünk módszertani leveleket más városok könyvtárainak. Szék se
gítik , a könyvtárakat a k iállítások megszervezésében és az irodalmi em
lékestek megrendezésében.

Állandó látagatói a nyelvtanárok a Könyvtárunkban rendezett meg
beszéléseknek és előadásoknak, melyeken nyelvészeti és az idegen nyel
vek tanulásával 'rapoaolatos módszertani kérdésekkel foglalkoznak* 
ügyane hallgatóság számára rendez -a Könyvtár vitákat az uj nyelvköny
vekről. Megvitatják a külföldi irodalom kiadói te rv e it , vitákat ren
deznek a. s t ilis z t ik a , a lexikológiaá a szókincs egyes kérdéseiről. 
ueg ke ll említeni 7. Georglev bolgár akadémikus előadását "A krétai 
/minoai/ feliratok olvasásának és értelmezésének jelenlegi, helyezetéh
rő l. Közismert, hogy Gaorgiev fe jte tte  meg először ezeket a fe líra tó » 
kát. .

4. Könyvtár mellett rendszeresen működnek ford ító i szemináriumok, 
így A. A. Rudnlkov már tizenöt éve vezet egy számin&riumot, melyen 
orosz szépirodalom francia nyelvre való fordításával foglalkoznak. 
Minden vasárnap összejön a Könyvtárban körülbelül száz pedagógus, for
dító, irodalmár, akik igen aktivan vesznek részt ezen a szemináriumon. 
Sok olvasót vonz S. R ize l’ nek, a f i lo ló g ia i tudományok doktorának né
met s t ilis z t ik a i szemináriuma, valamint 7. Faszil'evnek, a f i lo ló g ia i 
tudományok kandidátusának angol fonetikai szemináriuma. Az idegen nyel
veket önállóan tanulmányozók segítségére lingafou-rendszerü foglalko
zásokat tartanak -  ahol ez olvasók szöveges hanglemezeket hallgatnak, 
melyekről Idegen művészek és fonetikusok beszélnek. A Könyvtár mellett 
film vetítő kezdett működni, melyen idegen nyelvű filmeket pergetnek.

Nagy támasza a Könyvtárnak munkájában a tudományos tanács, mely
ben a Könyvtár vezető munkatársai mellett a tudományos Intézetek kép
v ise lő i és néhány olvasó vesz részt. Üléseiken megvitatják & Könyvtár 
tudományos munkatervét, egyse kiadványait, gyűjtőkörét, stb. .

Évente összehívják az általános olvasóértekezleiet éa az egyes 
olvasótermek értekezleteit. Ezek z gyűlések segítenek a kollektívának
az olvasók к \varsáé*ínsk jobb megismerésében.
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A 3 5 éves évforduló alkalmából megemlítve a Könyvtár eredményeit, 
beszélni kell azokról a nehézségekről, amelyek a további fejlődés út
jában állnak. Különösen kellemetlen az olvasók számára, hogy sok könyv 
"nincs a helyén*. Jelentős mértékben megmagyarázza ezt a raktári hely
hiány, a Könyvtár -gyes részlegeinek nem mindig pontos munkája. A helyi
ség kérdése fennállása óta fájdalmas kérdés. 35 év alatt hétszer változ
tatta helyét a Könyvtár. Nem lehet letagadni, hogy minden újabb helyiség 
Jobb és nagyobb volt a réginél, de egyik sem fe le lt  meg a Könyvtár f e j 
lődési üteméhek és ez állomány növekedésének. Jelenleg a Könyvtár öt 
különböző épületben v,tn éld«tyezve, és mindazonáltal állományaikat mind 
megőrizték. Csak uj épület ad lehetőséget arra, hogy te ljes  mértékben 
felhasználják gazdag könyvállományát. Jelenleg tervezik a Könyvtár uj 
épületét, melyben 5 milliód raktár lesz, 1,: olvasóterem, nagy előadóte
rem, konferencia-teram és k iá llítá s i helyiségek. Mindent el k e ll követ
ni, »hogy az építkezést befejezzék a kitűzött határidőre, 1959-re.

A Könyvtár sokoldalú munkájáról beszélve, szólni kell szilárd, jó 
összetételű, munkáját szerető kollektívájáról. Több mint 250 könyvtá
ros dolgozik i t t ,  majdnem mind főiskola ' végzettaégü, nem egy idegen 
nyelvet tudó dolgozó. Sokan közülük már 15-0 éve dolgoznak a Könyvtár
ban, de egyesek még régebben. Az utóv-bi ívekben f ia ta l szakemberek jö t 
tek f. Könyvtárba a az időnabb káderek igyekeznek tapasztalat*ik*t tad- 
ni nekik. Sok munkatér* aspiráns, -ag> könyvtári főiskolán, az j....íg<»n 
nyelvek főiskoláján., ч»чг x i zára s - 'enJ.niv.nmp egyetemén tanul, A káderek
szakk *pz* * -égének еав. tear* magáb  ̂ a Könyvtárban is tanfolyamok működ
nek e fi-. :-1 szakemovr к számára, könyvtártudományi és b ib liográ fia i 
szemináriumokat szerv *nek, nyelvtanfolyamokat tartanak, rendszereden 
rendeznek könyvismerteke■eket.

Az ! heg nny*jlvl:< Irodalom Könyvtára hazunkban egyik legaktivw ' 
munkása a népek közötti kulturális -tözc ledésnek; benne gyűjtőt vük Ösw- 
sze a vi'ágirodalom "kincsestár**. rt Kzek a kulturális értékek a Szov
jetunió ml-idén polgára számára b.;»z • »férhetőek.

Az üege -tu.yc 1 vü Irodaion) Könyvtár*. tevékenységének példáján egy
re Jobban iótjuk, mily nagy munka folyik  hazunkban az emberiség leg
jobb alkotásai Összegyűjt*не ■í --- fe ltárás« tekintetében a tudomány, az 
irodaiam és a művészet tervi ekén és hogy miként veszik birtokukba а 
szovjet emberek a világkultúra kincseit.

- öiVÍvor-kar*, I 956. 3.sz. 32-40.lap.
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