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tegg-jl vonják be a fémlapot, alkalmassá válik fényképek reprodukálá
sára. Színes és többszínű nyomtatás Is lehetséges. A papírformátnm 
A4-A6 szabványméret lehet. A gép teljesítménye a papír minőségé«?! 
és a nyomási mintától függően éránként átlagosan Ĵíoó db. nyomtatvány 
/maximálisan 6000 db./. A gép alőnyeí nagy óránkénti teljes!riménye, 
ipagas példányszám mellett is egyenletes minőségű nyomtatás és Üzemel» 
tatásénak óriási gazdaságossága /kert egy db. fémlap beszerzési ára 
o,7o DM és hatszor Is felhasználható./. Amellett a nyomtatványok, 
melyek kikerülnek belőle, nem különböznek a szakszerűen vezetett üze
mek termékeitől. A gép kezelését rövid magyarázat után. bárki megtanul
hatja. A gép 1/5 lóerő teljesítményű motorral dolgozik' Д 10 V feszü lt
ség mellett/.

A BD A 4  típusa kis offset nyomdagép méreteit l lo  cm magas, Bo cm 
hossza, 65 cm széles.

Tudományos könyvtárak éa közművelődési könyvtárak számára ez a 
gép sokoldalúan felhasználható az olvasó- ás irodalompropaganda terü
letén, a belső üzemi és könyvtárközi forgalomban /pl. közleménye к/. 
Mindazokban az esetekben, amikor széles érdekeltségi kört kell gyor
san értesíten i, ezt a gépet lehet a leginkább ajánlani. A vásári' 0 ág- 
vezetőség szóbeli közlése szerint népfőiskoláink munkájában mária sz i
lárd helyet kapott ez a sokszorosító gép.

A Deutsche Bauakademie bútorai.
A múltévi'őszi'vásár után a "Der Bibliothekar* hirt adott egy 

többpolcoa könyvszekrényről, mint.a Deutsehe Bauakademie Forschung
sinstitut für Innenarchitektur uj modelljéről. Ezt a helykimélő bú
tordarabot, amely főleg kiaebb könyvtárak /looo kötetig/ számára a l
kalmas, több irányban továbbiéJlesztettók.*/

Az eredeti formán kívül a mostani vásáron láthattunk egy zárha
tó többemeletes szekrényt faajtókkal éa Uvegtolóajtőkkel. Egy másik, 
Ugyancsak zárható modellnél a könyvpolcok már 3o om-rel a padló fe 
le t t  kezdődnek. A szekrény talapzatában 3 egymásmelletti rekesz nyújt 
helyet nagyformátumú könyvek és folyóiratok «észére. A változtatásnak 
az az előnye, hogy kb. 25 jé-kai többet lehet benne elhelyezni, mint 
az eredeti formában. /Azonkívül bemutatják még a szekrényt, mint 
kombinált könyv- és ruháaszekrényt és mint könyvszekrényt irőaszts.1- 
polceal éa lecsapódó lemezzel. Ezekkel a variációkkal azonban nyil
vánvalóan a magánemberek igényelt akarják k ielégíten i, hiszen a 
Könyvtárak számára nincsen semmiféle gyakorlati értékük. S a több 
emeletes könyvszekrény jó és hasznos alapötletét részben technikai 
játékká korcsosltják e l./

A Forschungsinstitut für Innenarchitektur der Deutschen Bau
akademie elsőizben lépett nagyobb nyilvánosság elé tipustervezetével.
T7~~— ----------------

A Deutsche Architektur 1956.évi 2 .számában Iakov Iordan építész 
a Deutsche Bauakademie Forschungsinstitut für Innenarchitektur 
igazgatója cikket ir t  "Kényelmesen és szépen toldalékbatorok nél
kül" oimmel. A 74-79.lépőn fényképek és rajzok mutatják be éa 
részletes leírás szemlélteti a "többemeletes könyvszekrény"-t.



Nagy érdeklődést ke lte tt.e  téren a "kulturház- és кlábterem-bútorzat" 
oaoportja, amelynél a szépség, célszerűség és olcsóság dicséretes mó
don kapcsolódnak egymáshoz. Szükségesnek tartom, hogy már most gondol
junk a falusi könyvtárak tervbevett fejlesztésére és a Zentralinstitut 
für Bibliothekswesen s a Forschungsinstitut für Innenarchitekt;ut der 
Deutschen Bauakademie alakítson ki szoros együttműködést a jövendő fa
lusi könyvtárak felszerelése érdekében. A későbbi fejlődés során nem 
szabad a falusi könyvtárat a falusi kultármunkától e lsz igete lt terü
letnek tekinteni. Arra kell tehát törekedni, hogy a kulturház bútorza
tának előállitáaándl a vezető szempont az legyen, hogy a berendezés, 
minél többféle funkciót töltsön be, t . l .  legyen ez egyszerre gyllléate- 
rém, tanuló, játszó, olvasó és klubhelyiség a a maga változatos keretei 
közt tegye lehetővé a könyvtári munkát is . A térkiképzésnél ée a búto
rok felépítésénél nem szabad egyik funkciót sem elhanyagolni vagy hát
térbe szorítani. A Forschungsinstitut a maga részéről gondolatokat éb
resztő és gyümölcsöző v itá t kezdeményezett a kultúrterem és könyvtár 
egyesítésének érdekében. A falusi és járási könyvtárak dolgozói hiva
tottak arra, hogy hangsúlyozottan foglalkozzanak az ujonnak fe lá llíta n 
dó könyvtárak fe lszere lés i és térkiképzési kérdéseivel. Annál inkább az 
ő feladatuk ez, mert ezek a kérdések mindennapi munkájukkal szorosan 
összefüggnek é ezzel is a könyvtárak fejlődését mozdíthatják elő.

Ragasztó hártya.
A Kalle & Со cég a ragasztó hártya előállítása terén a legutóbbi 

vásár óta nem tett előrehaladást. Mégis ugyanez a cég jelentkezik egy 
átlátszó hártyával, a Suprotherm-hártyával. /Megrendelhető a DHZ iro 
dafelszerelő válla latnál, a könyvtári osztálynál./ A nyugatnémet pia
con a FIlMOLUX-dak nevezett, teljesen átlátszó ragasztó hártya lép 
előtérbe a könyvek borításánál. E lőá llító ja  a Georg König, Bückeburg 
cég. A FllMOLUX-könyvhártyát 5 m hossza és 20-60 om széles tekercsek
ben /2 om-es eltérés lehetséges/ W /lágy/éa H /kemény/ típusban le 
het kapni. A W típus hajlékony, rugalmas, könyvek, füzetek, brosúrák, 
hajtogatott ée tekercselt térképek, tervek stb. számára alkalmas. A 
H típus ott ta lá l alkalmazást, ahol törés, hajlitás nem jön szóba, igy 
képeknél, plakátoknál, tábláknál, térképeknél stb. Mint ahogy mér em
lít e t te ,  a FIIMOLUX-könyvkártya magától ragad, tehát enyv, nedvesítés 
nélkül, mint a ragtapaszt a bőrre, úgy tesszük a könyvtáblára, amely
re rónyomkodás után szilárdan rátapad a kötés egész felületén. A könyv- 
kötés lehet kartonból, vászonból vagy bőrből. A köayvhártya v iz - , ben
zin- és zsirhatlan ée fo lt  ellen védő, s igy biztos ée mindig tiszta  
védőréteg a könyvkötés számára. A W Fllmolux lehet szinesen átlátszó 
is . A színes hártyát különösen a sok használat következtében kisaé 
már megrongálódott könyvek számára ajánljuk.

A VEB Imbal-cég /Karl-Marx-Stadt/ a vásáron folytatott megbeszé
lés értelmében késznek mutatkozott, hogy a már általánosan ismert 
Imbal-szalagot nagyobb szélességben is e lő á llít ja  a igy e llá tja  a 
könyvtárat is ragasztó hártyával sárga vagy átlátszó változatban. Mi
vel azonban az Ilyenfajta fe jlesztés és a rákövetkező gyakorlati 
anyegpróba tapasztalat szerint hosszabb időt vesz igénybe, még majd 
vissza kell térnünk az Imbal-féle gyártmányra.



- 47 -

Ez a cég J61 használható, te x t il alapanyagú ragasztó szalagot 
s zá llít  a könyvgerinc javitisokhoz■>, Az 5о m-es tekercsek lo , 17, 2o 
ée 24 mm szélességben ‘2í a2s 4ДЗ, 4,8l és 3»7o DM árban kaphatók, a 
2.5 m-es tekercsek 4o, 5o és 6o mm szélességben 3»3o, 41o és 5.-Ш 
úrban, Színek: kék, sárga, piros és fekete*

p\
Könyvlakk. <■

A könyvlakk; is alkalmas anyag a könyvtábla védelmére. Sajnos 
azonban ismeretes, hogy a kcnyvlakként forgalomba kerülő anyagok n it- 
ro-bázissal bírnak és a lakkban lévő oldóanyagok hosszabb hasznúlat- 
nál rosszullétet okoznak, az egészségre károsak.

A vásáron felhívtam az Illetékes ipari körök fÍgyelmét,*hogy a 
könyvtárak számára olyan könyvlakkot állítsanak elő, amelynek a lehe
tőséghez képest a következő tulajdonságai vannak; átlátszó lakkréteg- 
képződés, cmely mindenféle kötésanyegon tapadj veszélymentes feldolgo
zás a könyvtábla bekencsével, bepernstezésével vagy bemeritésévelj 
вУога száradás; a lakkréteg legyen lemosható, de ne oldódjék vízben 
tagy zsiradékban, ne váljon le , ne repedezzen és ne szakadjon le , és 
az alapanyagot a rddolgozasnál ne támadja meg és ne oldja fe l  /pl. 
enyvátütés/. Iparunk a legmesszebbmenően késznek mutatkozik, hogy 
könyvtáraink számára jó lakkot dolgozzon ki, s a kísérletek kimenete
lét igen eredményesnek látja* j. gérai járási könyvtár felajánlotta se- 
eitségét a kísérletek gyekorleti kipróbálása terén.

A felhozott példák: könyvtérbutorzat, ragasztó hártya és könyv
lakk je lz ik  a könyvtárak egyik feladatának irányát, t . i .  hogy f e l 
hívjuk az ipari kutatás figyelmét munkánk technikai problémáira, ahol 
®i segítséget és együttműködést remélünk. A lipcsei Tavaszi Vásár 
mindenképpen azt a benyomást keltette bennem, hogy iparunk az ilyes
fa jta  Útmutatásokat és fe jlesztés i feladatokat szívesen látja  és kész 
8egitsegünkre jönni.

= Der Bibliothekar, 1956. 5*sz. 3IO-313. lap.
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S Z E M L E

ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG

Rövid áttekintés a köztársaság könyvtárügyéről.

A burzsoá-feudális Romániában igen kevés könyvtár vo lt. Az 
egyetemi könyvtárakon kivül - melyek azonban csak a tudományos ku
tatók és az egyetemi hallgatók számára voltak hozzáférhetőek - 
csupán néhány városi és .jelentéktelen számú községi könyvtár vo lt.

A népi demokratikus rendszer minden fe lté te lt  b iztosított a 
Somán Népköztársaság könyvtárügyének kifejlődéséhez. Néhány hónap
pal az ország felszabadítása után a szakszervezetek létrehozták az 
első népi közművelődési könyvtárakat, azzaÄe c é lla l,  hogy emeljék 
a dolgozók kulturális és szakmai színvonalát.

I 95I  december 28-án a Minisztertanács határozatot adott ki a 
könyvtárügy megjavítását szolgáló intézkedésekről. A határozat k i
terjedt a könyvtári helyiségek és berendezés biztosítására,, à 
könyvtárak könyvvel való ellátására, megfelelően képzett személy
zet beállítására és a b ib liográfia i munka megszervezésére. A ha
tározatban lefektetett intézkedéseket rendszeresen valóra váltják.

A Román Népköztársaságban jelenleg az állami hálózathoz tar
tozó közművelődési könyvtárak, tudományos és hatósági könyvtárak, 
valamint különféle társadalmi szervezetek és iskolák á lta l fenntar
tott :könyvtárak működnek. Az ország közigazgatási beosztását köve
tő közjaüv^l^déaj^könirv^árhálózat tartományi, járási és községi 
könyvtárakból tevődik össze. 1954-ben a köztársaságban l 8 tartomá
nyi, I 69 járási, és több mint 12.000 községi könyvtár működött. /Ez 
utóbbiak közül 600 önálló könyvtár v o lt , mig a többi gyűjtemény а 
művelődési otthonok mellett fe jte t t  ki tevékenységet./

A községi könyvtárak hálózatának bővítése és a hálózat munká
jának megjavítása a párt és a kormány állandó gondoskodásának kö
zéppont jában. á l l t .  Az I 95I  december 28-án kelt minisztertanácsi ha
tározat e lő ir ja , hogy 1952-tő l kezdve évente 500 olyan községi 
könyvtárt kell lé tes íten i, melyeknek állománya meghaladja az I .500 
kötetet. '

1953-ban a Népművelési Bizottság közreadta "A községi könyvtá
rak szabályzatát” , ez határozza meg az idetartozó könyvtárak f e l 
adatait.

A tartományi és a járási könyvtárak instruáló és módszertani 
segítséget nyújtanak a vidéki könyvtáraknak, letétkönyvtárakat lé 
tesítenek a kis könyvállománnyal rendelkező községi könyvtárakban, 
olvasási tervekkel, ajánló bibliográfiákkal látják e l a kisebb könyv
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tárakat és azsmináriírnokát rendeznek a könyvtárosok szakképzettsé
gének emelésére»

Románia tudományos könyvtáraihoz tartoznak: A Romén Népköztár
saság Tudományos Akadémiájának Könyvtára, az egyetemek, főiskolák, 
tudományos Intézmények és társulatok könyvtáréi. Az állami tudo
mányos könyvtárak állományának együttes száma több mint 7 Д 13*ооо 
kötst.

A Román Népköztársaság Tudományos Akadémiájának könyvtára /ala- 
pltották I 8 7̂®beft/, igen gazdag könyvi, kézirat, történelmi műemlék 
gyűjteménnyel rendelkezik, a román nép kultúrájának valóságos kin
csestára* A könyvtár állománya 1554-ben több mint 2,ooo.ooo kötetet 
számlált. A Tudományos Akadémia tudományos kutató intézetei mellett 
4o szakkönyvtár működik, nem számítva ide a Tudományos Akadémia ko
lozsvári és jass li fiókjának könyvtárait. \

A legnagyobb egyetemi könyvtárak közé tartozik a bukaresti, 
kolozsvári és a jaasil egyetem könyvtára. Ezek közűi a legnagyobb a 
kolozsvári egyetem könyvtár, amelyet lB72-ben alapítottak} állománya 
mintegy 1 ,Зоо.ооо kötet.

Szinte minden egyetem kebelén belül megszervezték a marxizmua- 
lenlnizmus kabinetjeit, amelyeknek könyvtárai igen nagy szerepet 
játszanak a marxista-leninista elméletet tanulmányozó egyetemi hall
gatók munkájában.

Romániában 12.4Ó3 íako-ai könyvtár van} ezeknek együttes á llo 
mánya 4. 200.000 könyv.

A vállalatoknál, a különféle intézményeknél és gezdaeági szer
vezeteknél 5.143 műszaki könyvtár működik, mintegy 4.5oo.ooo könyv
ve l. Bukarestben a-Műszaki-Dokumentációs Központot' á llíto ttak  fe l ,  
mely módszertanilag irányítja a fenti könyvtárakat.

Különösen gyorsan fejlőd ik  a szakszervezeti könyvtárak hálóza
ta. Jelaüleg a hálózatnak több mint 5*ooo gyári, üzemi, intézmények
ben működő szakszervezeti könyvtára van. Ezeknek a könyvtáraknak 
együttes könyvállománya ll,óoo.ooo kötet. A szóbanforgó hálózathoz 
tartozó könyvtárak közt vannak igen Jelentős állománnyal rendelkező 
könyvtárak. Ilyen például a vajdahunyadi Georgia, De j Kohászati Kom
binát könyvtára, mely több mint-6o. .~>oo kötet könyvet számlál. Ebben 
a könyvtárban több mint 25.000 társadalmi és politikai mű van. A 
szakszervezeti könyvtárak elősegítik a dolgozók ideológiai színvona
lának emelését és igen értékes segítséget nyújtanak termelőmunkájuk
hoz is . A könyvtárak a legkülönfélébb formák és munkamódszerek segít
ségével támogatást nyuritj.nak a munkáitoknak ahhoz, hogy elsajátítsák 
az uj technikát, emeljék a munka termelékenységét, javítsák a gyárt
mányok minőségét, в idejében te ljesítsék  a termelési terveket.

A községekben - az állami hálózat könyvtárain kivüX -  az á lla 
mi gazdaságoknak, a termelőszövetkezeteknek és a gén- és t r a k t o r á n 0- 
másoknak is vannak-könyvtárai. Ezek többnyire kis állománnyal rendel
kező- könyvtárak,- amelyeket le té t i állománnyal kell fe ltö lten i. Van
nak azonban köztük olyan könyvtárak is,, amelyek több mint l.ooo 
könyvet számlálna^}' Ilyen például az aradi járás Bors községe élen
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járó termelőszövetkezetének könyvtára.
Romániában vannak továbbá AHLUS-könyvtárak is /a Román-Szovjet 

Baráti Kapcsolatokat Ápoló Társaság könyvtárai/. Az ARLUS igen ki
terjedt, kulturális tevékenységet fe jt  ki. 1944-ben létes ítették , az
óta fokozatosan fejlődött és erősödött, a ma már több mint 6,ooo.ooo 
tagot számláló tömegszervezetté vá lt. A Szovjetunió népszerűsítése 
terén igen értékes munkát végez az ARLUS könyvkiadója a "Cartes Rusa" 
/Orosz könyv/, mely román nyelven és Románia egyéb nyelvein adja köz
re az orosz klasszikus és a szovjet irodalom müveit.

Az ARLUS-nak Bukarestben központi könyvtára van /alapítási éve: 
1945./.A könyvtárban több mint 15o.ooo könyvet találunk; több mint 
70 $-uk orosznyelvU mU. A könyvtárt naponta látogatják a különböző 
foglalkozásokhoz tartozó dolgozók százai. A központi könyvtáron k í
vül Románia különböző helyiségeiben több mint 5o ARLUS könyvtár van, 
több mint I 90.000 könyvből á lló  állománnyal. Az ARLUS könyvtáraknak 
igen nagy jelentősége van a szovjet kultúra, és a szovjet tapasztala
tok terjesztése szempontjából. Különösen jó l dolgoznak a kolozsvári, 
ja s s il, aradi, galaci ARLUS könyvtárak.

A román könyvtárak á l l o m á n y a  igen gyorsan gyarapszik.
A tudományos könyvtárak, melyeknek állományát kötelespéldány, vétel 
és csere utján gyarapítják, évente 2o-25-ször több könyvet szereznek 
be mint a burzsoá-feudális rendszerben. Jelentős mértékben gyarapít
ják a közművelődési könyvtárak állományát is . így például a bukares
t i  Balcescu kerületi könyvtár, melyet 195o-ben létes ítettek , 1954-ben
45.000 kötetet számlált. Az 1951-ben létrehozott jplteati tartományi 
könyvtár állománya 1954-ben elérte a 26.000 kötetet. A sztá lin i terü
leten lévő Krisztián, községi könyvtár, mely 1952 óta működik, 1954-b?n 
З.боо kötettel rendelkezett.

Igen tekintélyes állománygyarapodást mutatnak a szakszervezeti 
könyvtárak is: a bukaresti Augusztus 23-a Könyvtár - melyet 1947-ben 
létesítettek  - 80.000 kötettel rendelkezik; a "Grivifa Rosie" üzem 
könyvtárának állománya 70.000 kötet. A könyvtárak könyvvel való e l
látása a közművelődési és tudományos könyvtárek számára szervezett 
kollektorok utján történik.

A Művelődésügyi Minisztérium mellett Állami Könyvalap létesült. 
Ennek az a feladata, hogy könyvekkel lássa e l az uj könyvtárakat, 
gyűjtőkörűknek megfelelően. k% Állami Könyvalap meghatározott mennyi
ségű könyvet b iztosit a kisebb állományú könyvtárak gyarapításának 
céljára is .

Romániának kisebbség lakta területein a könyvtárakat rendszere
sen ellátják  az i l le tő  nemzetiség nyelvén Íro tt uj kiadványokkal.
A marosvásárhelyi /Magyar Autonom Terület/ terü leti könyvtárban a 
könyvállomány 60 #-át magyarnyelvű könyvek képezik, Arad város könyv
tárában a nemzetiségek nyel/én Írott irodalom 48 %-ot tesz ki. Romá
niában számos magyar, szerb, ukrán, német stb. nyelveken Íro tt köny
veket adnak k i, il le tv e  küldenek a könyvtáraknak.

Románia könyvtárait fokozott mértékben gyarapítják orosznyelvU 
könyvekkel, mivel az országban egyre több olyan ember van, aki oroszul 
tanul; ezzel kapcsolatban emelkedik az orosz könyvek iránti kereslet
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ia„ A nagykönyvtárakban orosznyelvU osztályok létesülnek. 1951-ben 
az Oktatásügyi Minisztérium rendeletet adott ki arra vonatkozóan, 
hogy valamennyi iskolai könyvtárt meghatározott mennyiségben orosz- 
nyelvű könyvekkel kell e llá tn i. \

A könyvtárakban nagy figyelmet fordítanak a marxizmus-ioniniz
mus klasszikusai müveinek és a társadalmi-politikai irodalomnak a 
propagandéjára. A könyvtárak egyik főfe"adatuknak tekintik a kapi
talizmus maradványai ellen i harsot és ezért aktívan propagálják azo
kat a könyveket, amelyek uj világszemléletet alakítanak ki a dolgo
zókban.

Az utóbbi években fokozódott a műszaki és különösen a mezőgaz
da rág í irodalom propagandája. Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági 
irodalom mind nagyobb tért hódítson a tömegek közt, felhasználják a 
könyvvel való foglalkozás minden formáját», k iállításokat, beszélgeté
seket, olvasdkonferencíákat rendeznek és <1 -kátékat készítenek.

Annak érdekében, hogy a könyveket közelebb vigyék az olvasóhoz, 
le té t i könyvtárakat szerveznek és igénybeveazifc a könyvkézbesitéa 
módszerét.

A romániai könyvtárak különöe figyelmet fordítanak a gyermekek
kel való foglalkozásra. A könyvtárak mellett először gyermek és i f jú 
sági osztályokat létesítettek , két fokozatott*« ónálló gyermekkönyv
tárakká alakítják. Annak ellenére, hog.v gyermekkönyvtárak mégcsak nem
régen léteznek, máris igen eredményesei' dolgoznak. Ilyen például az 
aradi gyermekkönyvtár, mely több mint 2aooo olvasót.szolgál ki.

•A román állami könyvtárba15zat szervezeti és módszertani irányí
tását a Művelődésügyi Higieztérium-Könyvtári Igazgatósága látja  e l.
Ez a Könyvtári Igazgatóság gyakorolja az egyéb könyvtári hálózatok 
fe le t t i  állami ellenőrzést és módszertani irányítást is .

Az iskolai könyvtárak az Oktatásügyi Minisztérium felügyelete 
alá tartoznak, a azak«z«rve?eti könyvtárak irányítását pedig a Szaft- 
szervezetek Központi Tanácsa mellett működő szakszervezeti könyvtá
r i osztály végzi.

A népi demokratikut Románjában komoly gondot fordítanak a 
k ö n y v t á r o e k é p z é s r e .

A könyvtári dolgozók képzésére ille tv e  továbbképzésére a Műve
lődésügyi Minisztérium, a tartományi nemzeti bizottságok művelődés
ügyi osztályai, a szakszervezetek és más - intézmények tanfolyamokat 
szerveznek. 195o-től kezdve a közművelődési könyvtárak dolgozói szá
mára. 3-4 hónapig tartó.terü leti tanfolyamokat indítanak.

A középiskolai végzettséggel rendelkező könyvtárosok.képzésé
hez в & népművelési technikum könyvtári tagozata szolgál. Az egyik 
technikum Bukarestben, a másik pedig a Magyar Autonóm Terület köz- 
igazgatási központjában,' Marosvásárhelye:i van. A technikumé éves.
Az 1953-1954. iskolai év ôta a technikumoknak lévelező tagozata is 
van, mely ugyancsak 4 évig tart, e ugyanolyan jogokat b iztos it, 
mint a nappali tagozat.

A magasabb szakképzettségű könyvtárosokat a Bakaresti Egyetem. 
Bölcsészeti Karán lé tes ített könyvtári szakon képzik.
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A szakszervezeti könyvtárak könyvtárosainak képzésére Bukarest
ben három iskolát nyitottak^ ezek között egy 6 hónapos és két 3 hónapos 
iskola van.

A könyvtárosok segítésére a Művelődésügyi Minisztérium folyóiratot 
ad k i, Calauza Biblloteearulul oimmel.

Fejlődik fiomaniabáná b i b  . b i o g r á f i a i  m u n k a  is .
A Minisztertanács 1951» dec. hő 28-án kelt határozata 7 . cikkelye ér
telmében 1952 elején létrehozták a Könyvkamarát, amely hozzáfogott a 
román nemzeti b ib liográfia kiadásához /1952. óta közreadja a Buletinul 
b ib liográfia a l Camerei ca rtll din RPR. Cartl, albumé p licurl, p liani, 
1955 óta pedig a Buletinul bib liografic al Camerei ca rtil din RPR. 
Artlcole si recenzil din zlare sl reviste c. bibliográfiákat./ Az e l
ső a könyvek, albumok stb. b ib liográ fiá ja , mig a második a hírlap és 
folyóiratcikkek b ib liográfiá ja.

A Minisztertanács határozata az őre?. 'g nagykönyvtárait is  köte
le z i ,  hogy készítsenek ajánld bibliográfiákat« Ez a munka a gazdag 
szovjet tapasztalatokon alapszik és ma már kibontakozóban van az egész 
országban.

IRODALOM

1. Iszakov Markot A Román Népköztársaság könyvtárügyének nagy 
s ikerei..»-B ju letln  na Dörzsavna Bibliotéka "Vaszil Kolarov"./Szofi- 
Ja/. 1954. 7»ez. 5-11.lap.

A Román Népköztársaság könyvtárügyének jelen legi helyzete.
A cikk részletesen szól az országban működi különböző tipnsu 
könyvtárakról, a könyvtárak állományáról, a gyarapítás módjáról, 
a katalógusokról, az olvasóval való foglalkozás módszereiről, а 
könyvtárak Igazgatásáról, a könyvtárosképzésről és a bibliográ
f ia i  munka általános helyzetéről.

2. Mal mnlta operatlvitate in munca de indrumare a b ib lio teo ilor 
de la aate. /Főbb aktivitást a községi könyvtárak irányításánál«/ - 
Calauza Biblloteearulul /Bucureeti/, 1954. 4.ez. 1-3.lap.

Vezéroikk arról, hogy fe ltétlenü l fokozni kell a községi 
könyvtárak munkáját a mezőgazdasági irodalom propagálása és 
terjesztése terén. A óik rámutat a faluéi könyvtárak.ezirányu . 
munkájának hiányosságaira, és fe lvázolja  a fogyatékosságok fe l 
számolásának útját. Példákat közöl arra vonatkozóan, milyen 
segítséget nyújtanak a községi könyvtáraknak a nemzeti tanácsok 
művelődésügyi osztályai és milyen szerepet játszanak a terü leti, 
il le tv e  Járási könyvtárak a mezőgazdasági ismeretek, terjesztésé
nek munkájában.

J

5« Fekete, T« :  Munca ca cartea ín regiunea noastra. /Hogyan fog
lalkozzunk tartományunkban a könyvekkel./ ~ Calauza Biblloteearulul 
/Вас ure at i /, >954. 2.ч*. 45.lap.
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A galaci tartomány könyvtárainak: munkájáról. A galaci Tar
tományi Xünyvtár több mint З0.000 könyvvel rendelkezik; a tar
tomány 7 járási könyvtárában óá.4?7 könyv van; a 8.1 községi 
könyvtár állománya 4б,,ш  könyv. A művelödé*i otthonok könyv
tárainak egvíittea á3 Xnmánya • 94o. ooo kntdt, a mezőgazdasági 
terme lőnznve+jcezetelr 148 vöröe sarkjának állománya tjj.ooo kö
te ti Ezeket s. • gyűjteményeket s mezőgazdaiági termelöezbvetke
ketek ?. '.ji8 paraazttagja. látogatja* A tartomány könyvtárai 
hagy figyelmet fordítanak a gyermekekkel való ?ogl9Íkozásra.

-t. Miruzarea sartii de literature politica la b iblíot«ca 
*ioa5.0.*. din r»raeu- Stalin. /А politikai irodalom terjesztése az Órásul 
Stalln-i artományi könyvtárban./ «  áalauza Biblíotecarului, 
/Huouíesti/, l f  IÎ4. .l.ez. 30- 33• lapfÿlluszt rác lókkal.

A oikk a könyvtár mellett 1959-йчп szervezett marxista- 
leninista .kabinetről ás arról a segítségről szól, amelyet d 
kabinet a propagandistáknak és a marxista-leninista ä.imel^tet 
tanulmányozó dolgozóknak nyújt. Eredményesen propagálják a 
társadalm i-politikai■irodalmat mind az olvasóteremben, mind н 
kölcsönzésben. A cikk rámutat továbbá a könyvtárnak társadalmi - 
politika i irodalommal való eredményes gyarapítása?*; az á l ló - , 
many együttse száma 57. 485 kötet. ’ Eb női. /о«, 831 kötetet teaz 
ki a társadalmi-politikai irodalom, 'köztük ’ !•. Ç37 mil a marxiz
mus-leni nlzmua klasszikusainak tollából származik.

5. Sa intensificam popularizarea cartilor agroteJraice in 
campanille agricole. /Fokozzuk a mezőgazdasági tárgyú könyvek nép
szerűsítését a mezőgazdasági kampányok idején./ Bucu.vesti, Ed. de 
etet pentru imprimât« el publioatii, 19,-4. ío lap.

A brosúra annak a kiállításnak a szervezési tervét tar
talmazza, amely a Román Népköztársaság Minisztertanácsa és a 
Román Munkáspárt Központi Bizottsága á lta l a tavaszi mezőgaz
dasági munkák gondos elvégzése tárgyéban hozott határozatával 
kapcsolatos.

ói Difuzarea ca rtii agrotehniee in regiunea Jasi. /Az agro
technikai irodalom propagandája a jaes li tartomány Könyvtáraiban.,
* Calauza BibüotecarulaS 'Buoursati/. 19.94. 11.sz. I;r:-l4• lap.

A községi könyvtárak feladatai a Román Munkáspártnak1 a 
mezőgazdaság további fejlesztésére vonatkozó határozata fé 
nyében és az agrotechnikai irodalom propagandájának módszerei 
az ország leggazdagabb mezőgazdasági területén, a iaesiZ tar
tományban.

Biblioteea sateasca djd'uzeaza carte?, egro-iooteobuiya.
/•' ?!• txperienta uuei bibiiotecare frnntase,. A községi könyvtár 
ter.iesití az agro-zootechnikai irodalmat. 'Egy élenjáró könyvtár 
t-pa.;ztalataíbrtl./ -* da.lauza Bihliotecarului ,•'Bucarest i . . .19 54. 
г.зг. 11-14..lap.

Л mezőgazdasági irodalom jropagaódájának éa terjesztésé
nek 'ormai ée módszerei Krisztián község könyvtárában /Sztálin 
tarto»"4ny c / A kKryvtér f  elolvsalsoLut, ol vaséenkéteket,
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könyvismertető vitákat rendez, meghívja a mezőgazdaság szakembe
re it ,  ú jító it ,  szakköröket, kiállításokat szervez« A mezőgazdasá
g i munkák idején a könyvtár a földeken fe lá l l í t o t t  sátrakban és 
brigádszállásokon végzi propagandamunkáját* A könyvtárt aagymér- 

.vekben segítik a mezőgazdaság szakembereiből lé tes íte tt Aktiva tag" 
jal*
3. Oprea, ftT* : Plánul nostru de niunca pe anul 1954. /1954.évi mua- 

kát érvünk./ ■* Oálauza Bibli otecarului /Bucuresti/', 1954. 2.sz. 16-?3.1*
A focsaoii Járási Könyvtár munkaterve. A terv főbb pontjai: 

a Román Munkáspárt és a kormány határozatainak népszerűsítése, a 
könyvtár részvétele az ország po litika i, gazdasági és kulturális 
életébenj a po litik a i, tudományos és műszaki irodalom propagandá
ja , intézkedések az olvasók kiszolgálásának megjavítására /két 
fiókkönyvtár, létesítése, a könyvkézbesitési mozgalom kibontakoz
tatása, katalógusok készítése stb./j a községi könyvtárak munká
jának sokoldalú segítése a gyermekosztály munkájának fellendítése 
/kapcsolatok fe lvéte le  az iskolával és az uttörőezervszettel, tö
megrendezvények/.
9. Reguli unitare peatru deaerierea publicatiilor in cataloage * i 

b ib liog ra fii. Proieet. /А sajtótermékek címleírásának egységes szabály** 
a katalógusok és bibliográfiák számára. Tervezet./ Bucuresti, 195?»
113 lep. /Comítetul peatru aaezamintele culturale de pe langa Oonsiliul 
de ministri a l RPR. Directia b iblioteeilor/*

Tartalom: 1* A nyomdatermékek címleírásának általános szabá
lya i. 2. Szerzőé és anonim müvek címleírása. 3. Hivatalos és ha
tósági kiadványok címleírása, 4* Több-kötetes kiadványok és soro
zatok címleírása. 5» Különleges fajtájú sajtótermékek címleírásé. 
/А címleírás különleges esetei./ 6. Az időszaki kiadványok címle
írása* 7* Elemző címleírás. Melléklet: A rövidítés szabályai ás a 
rövidítések jegyzéke. Amint az előszó is J e lz i, a szőbanforgó tar* 
vezet a szovjet cimleÍrási szabályzat /Egységaa szabályok a nyomd*" 
termékek cijLLelráaára a közművelődési könyvtárak katalógusai é.e m 
bibliográfiák számára/ alapján készült.
10. Biblioteea institu tului agronomic din Craiova. /А krajovai 

Mezőgazdasági Főiskola könyvtára./ »  Calauza Blbllotecarului 
/Bucuresti/. 1955. 2.az. 21-23.lap.

A könyvtárt 1940-ban alapították a főiskolával egyidőbea.
A könyvtár állománya jelenleg 25.000 kötet, nem számítva a h ír
lapokat és a folyóiratokat. A könyvtárnak 8 olvasóterme van, na
pi loo-loo olvasóval. Az állandó olvasók száma 9oo. A cikk be
szél a könyvtár fe lép ítésérő l, az állománygyarapításról, az á l
lomány Összetételéről, & katalógusokról, a b ib liográ fia i tá jé
koztató munkáról, a könyvpropaganda módszereiről. A könyvtár se
gítségére Tanács létesü lt, melynek soraiban helyet foglalnak a 
professzorok, a könyvtár igazgatója, a szakszervezet képviselői 
és a Dolgozó Ifjúság Szövetségének küldöttei. 11
11. Minimum de tehnlea biblioteca. /А könyvtári technika minimu

ma./ Bucuresti, 1953« 12.6 lap. /Comítetul pentru asezamintele cultura
le de pe langa Consillul^de ministri a l RPR. Directia b ib lio tee ilor./
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A le б ay т alapját a Minimum blbllotecsnoj tehnikl cimü szov
jet kiadvány ötödik kiadása képezi. /Moszkva, 1949»/ /Kivételek 
a IX. és XV. fejezetek./ A könyv mellékletei: 1. a Miniszterta
nács 1951 december hó 28-áa kelt 1542.az. határozata a könyvtár
ügy megjavítását szolgáló intézkedésekről. 2. Utasítás a könyv
tá r i állomány higiéniájára, megóvására és megőrzésére vonatkozó
an. 3» A tartományi könyvtár használatának szabályai* 4. A járá
si könyvtár használatának szabályai. 5 * A városi és községi könyv
tár használatának szabályai .

12. Manea. 7. : Din aotlvltatea b ib lio teo li clubului uzinelor me- 
talurgice ^Progresul", Braila. /А braila l "Progresul" Fémkohászati
Üzem klubkönyvtárának munkájáról./ = Calauza Biblioteoarului /Bucuresti/. 
I 954. 4.sz. 42-43.lap.

Eredményes könyvpropaganda és könyvtárjesztés az üzem munká
sai, mérnökei és műszaki személyzete körében.. A cikk le ír ja ,  hogy 
a könyvtár milyen tapasztalatokat szerzett annak az olvasóankét- 
nak a megszervezése kapcsán, amely a fémkohászati, ipar élenjáró 
munkamódszereinek elsajátításáról szóló témával foglalkozott.

13 . ' Schimb ds esperienta organizat de Comitetul Central a l Slndi- 
oatului CFR. /Calls Ferate Romane/. /А román vasúti dolgozók szakszer
vezete Központi Bizottsága á lta l szervezett tapasztalatcsere./ - 
Calauza. Bihliotecarului /Bucuresti/. 1934. l.s z . 35-37*lap.

' A román vasúti dolgozók szakszervezetének könyvtárai 1953. 
november 28.-án Is 19.-én tapasztalatcsere-értekezletet, tartottak.
A oél a legjobb tapasztalatok általánosításával és a meglévő 
hiányosságok felszámolásával kapcsolatos utak feltárása vo lt. Az 
értekezleten előadásokat tartottak a könyvtári munka technikájá
ró l, az állománygyarapításról, a könyvvel való tömegmuokáról és 
az egyes könyvtárak munkájáról. Nagy figyelmet fordítottak a le 
té t i könyvtárak szervezésének és munkájának módszereire, továbbá 
a szakszervezeti könyvtárak dolgozói szakképzettségének emelésére 
és a könyvtárosok, képzésére.

14. Arsureenu. J.: Műn«« ou zlarele el revistele la biblioteca 
Pepitáiéi. /А hírlapokká?, és folyóiratokkal való munka a fővárosi 
könyvtárban./ * Calauza ^ibljoteoarului /Bucuresti/. 1954. 2.ez. 40- 
42.lap.

A hirlapéllomén^ szervezése Bukarest város Központi Városi 
Könyvtárában. A cikk /elsorolja a könyvtár á lta l e lő fize te tt 
■fowtoseibb Мг'ярок és ■'oly Л irat о к elmét, beszél a beérkezett idő
szaki kiadványok nyilvántartásáról és feldolgozásáról, továbbá a 
folydi/at- hi г laps! Irkakról készült tematikai kartotékokról, a 
b ib liográ fia i tájékoztat г munkáról.

14 , УасоЬаа» _. : vítevn ».«pect» nur aulai p»ot/u : i  .Oiotoís^ri 
org jnirv.b 1 ;i regi дпэ: поаг»tra. "Néhány észrevét =>.! я te-tományuukbalt 
’’ e n d e t e t V •'•d’-1ÿvté?"î>e k * » » r таГ.  k a p c a o la t- 'u tn ./ .- la u ,-. B íi  . 1 rvj ?-
aarului , * •.•söresti,'. ;..9.eN l.s z . ü

tartomány művelődésügyi osztály.?, v-ssie-S u с e а V a



tőjének cikke - községi könyvtárosok számára rendezett tan
folyamokról« A cikk szerzője beszél a tanfolyamok szerveze
t i  előkészítéséről, a tanmenet tartalmáról, a szemináriumok 
tematikájáról éa a tanfolyam résztvevőinek ellenőrző munká
járól. Rámutat a tanfolyamok szervezeti és módszertani fo
gyatékosságaira la.

16. Bartók, Vioriea! Despre oursul pentru b lb lloteoaril sateatl 
din reglunea Autonoma Maghiara. /А Magyar Autonom Terület községi 
könyvtárosainak tanfolyamairól./ - Calauza Blblloteoarulul /Bucurestl/* 
1955» 2. az. 15- 16. lap.

1954 októberében éa novemberében Marosvásárhelyen háromhetes 
könyvtárosképző tanfolyamot szerveztek a Művelődésügyi Miniszté
rium Oktatási Osztálya á lta l kidolgozott bővített program alapján. 
Elsőizben vettek fe l  a programmba előadásokat à társadalmi-ponti' 
kai kérdésekről, az agrotechnikáról és irodalomról. Minden egyes 
előadássiklust szeminárium követett. A gyakorlati képzéa éa okta
tás céljából a tanfolyam hallgatói meglátogatták a város könyvtá
rait és résztvettek a könyvtárak tömegmunkájában.

17« Chlrita. M« i Callflcarea cadrelor de blbllotecari din regiunee 
moastra. /Könyvtároaképzés tartományunkban./ - Calauza Blblloteoarulul 
/Buoureatl/, 1954. 4.ez. 27-29.lap.

Eönyvtároaképzés a bukaresti tartományban a tartomány I .080 
Járási és községi könyvtára számára. A öllek az 1954.évben,
Roalor de Vede Járásban szervezett tanfolyamokról, az előadások 
éa a gyakorlati foglalkozások tematikájáról szól. A olkk szerző
je rámutat a program megjavításával kapcsolatos legközelebbi fe l 
adatokra, a tapasztalatcserék szervezésére stb.

1 8 . In ajutorul o a lifio a r ii b ib liotecarilor. /А  könyvtárosi szak
képzettség emelésének elősegítése./ »  Calauza Blblíotecarului /Buoures
ti/ . 1954. Ívsz. 31-34.lap.

A cikk a bukaresti könyvtáros középiskola mellett 1953-1954. 
iskolai évben szervezett lev ele ̂ tagozat г 61, a nappali tagozat 
programjáról szól. Közreadták az “Általános irányvonalak a leve
lező tagozat hallgatói számára" cimü kiadványt, mely magában 
fog la lja  az első és második oktatási óv tanterveit, az ellenőr
ző munkák témáit, a naptárj terveket stb. A cikk végül beszél a 
levelező hallgatók tanóráinak szervezéséről, közli az ellenőrző 
munkák témáit éa hozzávetőleges útmutatást ad a feladatok elvég
zéséhez.
1 9 .  Sa dezvoltam actlvitatea b i b i  fo g  r á f i®  a a biblio.teciior de 

masa. /Bontakoztassuk ki a közzr-ii" elődé a i  könyvtárak b ib liográ fia i mun
káját./ -  Calauza Blblloteoarulul /Bukaresti/. 1954. 2.sz. 1-5.lap.

Vezércikk a közművelődési könyvtárak b ib liográ fia i munkájá
ról azól, mely igen fontos területe a dolgozók azoolaliata szel
lemben való nevelésének. Beszél az országban folyó b ib liográ fia i 
munka általános irányáról, a közművelődési könyvtárak á lta l ké
sz íte tt ajánló bibliográfiák különböző, fa jtá iró l, egyes tartomá
nyi éa Járási könyvtárak jó munkádról* Számos intézkedést java
solnak a közművelődési könyvtárak b ib liográ fia i munkájában mu
tatkozó fogyatékosságok megszüntetésére.

“B ib liograf!ja BlbliotekovedenlJa.Annotirovannűj ukazatel*, 2.Ne.
1955. 73-82.lap.


