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TÖBB MÓDSZERTANI SEGÍTSÉGET A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAKNAK

Az 195°« év vége éta működik a Szovjetunió Állami Lenin Könyv
tára mellet■ .a könyvtértadományt módszertani kabinet, ez az ország 
könyvtárainak módszertani központja. A kabinet esupán 1955-ben 31 
módszertani útmutatót adott ki nyomtatott formában, 111 nyomdai Ív 
terjedelemben} ezenkívül 23 kiadvány rotaprlnten való eokszorOaltáa 
utján jelent meg 35,7 nyomdai Ív terjedelemben.

Az utóbbi két Ív alatt a kabinet néhány nagyobb kiadványt la 
eajtó alá rendezett. Ezek közé tartozik pl. a Szel*szkaJa bibliotéka 
/Palus1 könyvtár/ elmtt gyakorlati jellegű munka is. A nagyobb belföl- 
di ás külföldi könyvtárak munkájának tapasztalatait a Blblloteki 
SZSZSZH. Opttt rabotfl /А Szovjetunió könyvtárai* Munkatapasztalatok./ 
és a Blblloteosnoe delo v sztranah narodnoj demokratái /JL könyvtár
ágy a népi demokratikus országokban/ című gyűjteményekben, valamint 
Blnlioteoenoe delo v kapitallaztioseazkih sztranah /А könyvtárügy а 
tökéé országokban/ és-Blblloteosnoe delo v •sztranah narodnol demokra-  
t l i  /А könyvtárügy a népi•demokratikus-országokban/ eimű tájékoztató 
közlönyökben ismertetik. Rendszeresen megjelenik a-kurrens könyvtár
tudományi irodalmat ismertető kiadvány Bibliograf!ja blbllotekovedsnljg 
/А könyvtártudomány bibliográfiája/ oimmel. . . . . . .

A módszertani kabinet operavre ée segítséget nyújt az OSZSZK és 
más szövetségi köztársaságok könyvtárainak. Csupán 1955-ban 9tU kon
zultációt és 69О referenciát adott. A könyvtár bibliográfiai oezté- * 
lyéval karöltve 27ö olyan kiadványt lektoráltak, amelyeket a területi, 
illetve egyéb könyvtárak készítettek. A kabinet 41 kiszállást szerve-
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zeit a szövetségi köztársaságok: , az 0SZ3ZSZX tb 'ü letaire , határte-
rületeire  és autonom köztársaság iba#

A módszertani kabinet működéséről szóló beszámoló jelentés nem
rég hangzott e l az ÖSZSZ3ZK Művelődésügyi MinlaztérinmáBak kollégiuma 
előtt«

Az ÓSZSZSZK Művelődésügyi Minisztere, Zueva elvtársnő nA Szov
jetunió Állami Lenin Könyvtára mellett működő könyvtártudományi mód
szertani kabinet munkájáról" cimü rendeletében, melyet a kabinet á l 
ta l  benyújtott beszámoló jelentés eredményeinek alapján adott közre, 
hangsúlyozza, hogy a módszertani kabinet igen jelentős módszertani 
eegits5get nyújt az ország könyvtárainak* Ugyanekkor azonban azt is  
megállapította, hogy a kabinet munkájában még számos lényegbevágó 
hiányosság is van«

Nem á l l  kellő színvonalon a közművelődési könyvtárak, elsősorban 
pedig a terttleti éa majd a tudományos könyvtárak Jó tapasztalatainak 
tanulmányozása, általánosítása és meghonosítása« A kabinet kevés f i 
gyelmet szentel annak, hogy kidolgozza n fenti könyvtárak tapasztala
tainak tanulmányozására és általánosítására vonatkozó módszereket} s 
ьапек az a következménye, hogy a terü leti könyvtárak Se a könyvtártu
dományi módszertani kabinet kiadványai le író ,  tájékoztató és beszámo
ló jellegűek« A kabinet beszüntette A fa lu  könyvtárainak segítése c i 
mü röplap kiadását, de nem ta lá lt  semmi egyéb formát ahhoz, hogy ha
tékonyan lamorteeae mindazokat az u j f haladó módszereket és tanulságo
kat, amelyek a járási ás községi könyvtárak munkájában megtalálhatók« 
Nem használják ki kellőképpen « eél érdekében sem a központi lapokat, 
sem a Btbliotekar’ és a Knl*turno-Proazvetitel*aaja Rabota című folyó
iratokat«

Nem kielégítő a társadalomtudományi irodalom propagálásával kap
csolatos módszertani segítség sem« A konzultációkban és azokban a 
brosúrákban, amelyek a műszaki irodalommal való foglalkozás módozatai
ró l szólnak, kevés figyelmet fordítanak a közgazdasági ismeretek pro
pagálására«

A módszertani kabinet egyelőre még gyengén t e l je s í t i  legfonto
sabb fe ladatát, nevezetesen a terü leti könyvtárak módszertani osztá
lyainak irányítását« Nincs kellőképpen megszervezve a könyvtári dol
gozók tájékoztatása a kabinetnél meglévő s a külfö ldi könyvtárak mun
káját ismertető fordításokról ée referátumokról« A kabinet kevés f i 
gyelmet fordi» a központi állami könyvtárak á lta l  közreadott b ib liográ 
fiák ée módszertani kiadványok megvitatására ée a helyszínen való a l 
kalmazhatóságuk megvizsgálására i l le tve  ellenőrzésére«

Á módszertani kabinet nem folytat elmélyült tudományon kutatáso
kat, nem szervezik meg a könyvtárügy e lv i kérdéseinek széleskörű én 
alkotó megvitatását. A kabinet nem létesített  kellő kapcsolatot a nagy 
állami nyilvános és tudományos műszaki könyvtárakkal, i l le tve  könyvtá
r i  főiskolákkal*

Az 0&&333ZK Művelődésügyi MlPieztere á lt a l  kiadott rendelőt f e l 
vázolja , mi módon lehet a könyvtártudományi ^módszertani kabinet mun- 

• kéjének színvonalét jelentősen emelni« A hatodik ötéves terv folyamán 
az a feladat vér a kabinetre, hogy az állami ayllváeos könyvtárakkal



és könyvtári főiskolákkal kar S'* e dolgozza ki ь könyvtárügy elméle
tének és gyakorlaténak aktuális kérdéseit /А könyvtári szolgáltatások  
megszervezése fa lus le városon, a já rá s i ,  terü leti könyvtárak állomé- 
ayénak gyarapítása^, a katalógusok szerkesztése és felhasználása} az o l
vasás Irányítása^ a könyvtári munka tervezése/,

A kablaet azt a megbízást kapta továbbá, hogy a könyvtárak munká
jának alapos tanulmányozása és a tapasztalatok általánosítása alapján  
á llítson  üseze kézikönyvet a terü leti könyvtárak munkájának legfontosabb 
terü lete irő l, /Ilyenek: a terü leti könyvtár b ib lio g rá f ia i  tájékoztató 
munkája} a terü leti könyvtár módszertani munkája} a terü leti könyvtár 
katalógusainak rendszere stb./. Megbízást kapott továbbá arra, hogy az 
1956-1937 évek folyamén adjon ki módszertani útmutató sorozatot a köz- 
művelődési könyvtárak segítségére, a Wivetksző témákról: A Szovjetunió 
Kommunista Pártja XX.Kongreaazusa határozatainak propagálása, A hatodik. 
Ötéves terv propagandája és A legfontoeébb aktuális kérdésekről szóló 
társadalmi és po litika i irodalom propagálása,

A rendelet rámutatott arra , hogy a módszertani kabinetnek jelentő
sen erősítenie k e ll  a te rü le t i ,  határterületi, köztársasági és állami 
nyilvános könyvtáraknak nyújtandó módszertani segítséget s mélyenjáró- 
nn tanulmányozni ke ll az egyes módszertani osztályok munkáját« A kabi
netnek azt ajánlottak, hogy tartson értekezleteket a módszertani mun
ka legfontosabb kérdéseiről én legkésőbb 1957 else fe lé ig  á ll ítson  
Össze és adjon ki egy külön szarkönyvet a terü leti könyvtárak módszer
tani kabinetjei á lt a l  végzendő munka megszervezéséről«

Különös figyelmet kell fordítania a kabinetnek a közművelődési 
éa tudományos könyvtárak kitűnő munkatapasztalatainak tanulmányozására, 
általánositására és meghonosítására«

A továbbiakban azt Javasolták a módszertani kabinetnek, bogy a 
Blblioteki S2SZSZR cimtt gyűjteményben átfogóbban ismertesse a te rü le t i ,  
határterületi ée köztársasági könyvtárak munkatapasztalatait, különösen 
az olyan kérdésekben, mist például az olvasószolgálat, az állománygyara
p ítás. a könyvesére, a könyvtárközi kölcsönzés»a termelés segítésére I r á 
nyuló b ib lio g rá f ia i  ée tájékoztató munka«

A könyvtártudományi irodalom számbavétele cé ljából javasolják a 
kabinetnek, hogy á ll ítson  össze és adjon ki egy két kötetes müvet A 
könyvtártudomány b ib liog rá f iá ja  címmel«

A módszertani kabinet elé azt la feladatul tűzték továbbá, hogy 
ezélesitae ki a külföldi könyvtárak munkájáról szóló tájékoztatásait, 
a emelje A könyvtárügy a néni demokratikus országokban. I lletve A 
könyvtárügy a tőkés országokban cimtt gyűjteményeinek i l le tve  közlemé
nyeinek példányszámát} készítsen a külföldi könyvtárak tapasztalatait  
és munkáját ismertető,temet lkai tájékoztatókat.

A Népművelési Intézmények Főigazgatósága azt az utasítást kapta, 
hogy még ennek az évnek szeptemberében hívja össze az állami nyilvá
nos könyvtárak módszertani osztályai vezetőinek értekezletét"ïs vonja 
be az értekezlet munkájába azoknak я hatóságoknak és szervezeteknek 
módszertani osztályait i s ,  amelyek könyvtári hálózattal rendelkeznek«

«  Bibliotékát*, 1956« 7«sz, 23“ 34 » iap *



4 -

Langfeidt, J,J

AZ IFJÚSÁGI KÖNYVTARAK

Az if jú ság i  könyvtár isko lai könyvtári formában Jött először 
lé tre . Az iekoláknak évszázadok óta voltak már könyvtáraik, de a mai 
értelemben vett iskolai könyvtár mégis' о ;?.k a múlt század második fém
lábén keletkezett^ ezt .1 .  az jellem zi, hogy az iskolai olvasmány- 
anyagot a a .oktatás-kerekein messze túlterjedve k ie g é sz ít i , , ,  lia már 
vannak olyan városok, ahol a gyermekeknek kölcsönzött könyvek száma 
meghaladja a felnőtteknek kikölcsönzött müvekét, de a legtöbb eset
ben legalább egyhazadat képezi az egész, kölcsönzőforgalomnak,. ,
Az egymásmellett fe jlődő iskolai könyvtárak és gyermekkönyvtárak 
együttműködésére, különösen külföldön, sok kísérlet történt, ezekről 
e következőkben még részletesen szó lesz.

A tulajdonképpeni gyermekkönyvtár! kérdés mellett az utóbbi évek
ben egyre nagyobb fontosságúvá vált a serdülők könyvtárának problémá
j a , . .  Még inkább előtérbe á l l í to t ta  ezt a kérdést az a lehetőség, hogy 
az ifjúság számára t\z i f jú ság i  szállásokon, otthonokban és lakóhelye
ken a legkülönbözőbb szervezetek könyvtárakat rendezhetnek be. Tegyük 
aég azt le  hozzá, hogy meghonosodott az a szokás le ,  hogy a szülők 
számára pedagógiai könyvtárakat á l l ítan ak .f e l ,  melyekben többek között 
házi használatra gyermek- és i f jú ság i  könyveket ís  kölcsönöznek; Végül 
említsük meg, hogy a kisdedóv ókat le képeskönyvekkel szerelik  f e l ,  ■ 
Mindezek alapján úgy lá tsz ik , valóban sok minden történik a jő köny
vek te r jesztése érdekében.„,

Azonban kát kérdés megoldásra vár:
1. Választanunk ke ll-e  az.egységesség /értsd egyoldalúság/ és a 

sokrétűség /értsd elevenség/ köztiéi» Vagy van egy további lehetőség is?

2. a feladat a gyermekekre és az ifjúság körére korlátoződlk-e, 
vagy szélesebb körű feladatok megoldása is szóba jöhet?

■ V
Jb. +

Elégedjünk meg a v a l ,  hogy oly sok különböző helyen munkálkod
nak azcrn, hogy az ifjúságot ellássák irodalommal? Ninca-e mégi« arra 
szükség, hogy ezt a sokféleséget ás bizonyosfoku iránytalanságot a 
nagyobb hatás kedvéért összefogjuk., anélkül, hogy ezá lta l a sokrétű 
munka szabad érvényesülése csjrbát azé átfedne?
• y* - 'Az é?êjén fcézdém e l .  a szülök éá az anyák könyvtáraival. I t t  
Goethe szavaira gondolok: "lőlnevelv gyermekeket lehetne vílágrahoz-



Ы» ha maguk a szülők jólneveltek lennének." A modern könyvtárak köl
csönző állományában nem elég as* Ily  célokat , szolgáló könyveket kéznél 
tartan i, hanem ezeket ki le  kellene á l l í t a n i ,  mint speciálisan aZttlők 
számára szánt müveket. Ezen a területen eddig még igen kevés történt.

Menjünk ezután tovább* a kisdedóv6k képeskönyvekkel történő fel-» 
szereléséhez^ E kérdés igen fontosnak-látszik, ha arra-gondolánk, hogy 
a könyvpiacot -  hogy ezt az eufémizmust használjam -  mennyire eláraszt
ják azok a silány termékek, melyeket az áruházak kínálnak. Â képesköny
vek viszonylag drágák, úgyhogy csak kevés szülő tudja a könyveket be
szerezni. Ezért a könyvtárakban és a kisdedóvókban minél többnek kelle 
ne belőlük lennie. Mert a legnagyobb jelentőségűnek tartom, hogy a gyer
mek első találkozása a könyvvel örömteljee, ezép legyén. Vannak a gyer
ekkönyveknek olyan témáik,"melyek helyesen előadva döntd hatást gyako
rolhatnak a gyermekre. Ide számítom pl. az állatkölykök minden ábrázolá
sát. Természetes és mélyen erkölcsös érzé■; az a gyermekben, hogy gyengéd 
a f ia t a l  állatokkal szemben. Aminek it t  az a lap ja it  le fektetik , elhatá
rozó lehet az egész életre nézve.••

A valóságban hogyan intézik ezt az ügyet a óvódák? Az óvónőknek 
rendesen csak kis készlet á l l  a képeskönyvekből rendelkezésükre, ez ha
marosan. kezd jelentéktelenné és egyre jelentéktelenebbé vá ln i. Hogy le 
het ezen segíteni? A városokban, egyszerűnek lá tsz ik , hogy a vá r is i  
könyvtárból lássák e l  őket ilyen képeskönyvgyüjteményekkel és vaÁám me- 
séakönyvekkel i s ,  melyek sajátossága és mély nevelőhatása azon alapszik, 
bogy az erkölcsiséget természetesen juttatja  érvényre. A városi könyvtár 
központként tart fenn e korosztály számára nagy és terjedelmes gyűjteményt 
minden értékes műből, ezeket folyamatosan' kiegészíti a legértékesebb új
donságokkal. Mert majdnem csak a könyvtárosoknak van arra lehetőségük,
^ogy a megjelenő irodalmat-figyelemmel kísérjék. Ebből a központi gyűj
teményből szolgálják ki a kisdedó7ókat, amennyiben, az óvónők, maguk, k i 
keresik, hogy mit szeretnének használni. Ide kerülnek azvtán a könyrek 
vissza i s ,  ha már használhatatlanná váltak, hogy újra köttessék vagy Ja
vítsák őket, és i t t  adnak helyettük Jó állapotban lévő, vagy uj könyve
ket.

I
Ez nem jelent gyámkodást a városi könyvtár részére!, hanem segít

ségnyújtást, ami kölcsönös bizalmon alapuló együttműködéshez коXI, hogy 
Vezessen.

Most azonban elérkezünk egy sokkal nehezebb -kérdéshez, az egymás 
mellett működő isko la i-  és gyermekkönyvtárak kérdéséhez. A tanulók ren- 
delkezésérs bocsátott olvasmányok két irodalmi csoporthoz sorolhatók.
Az egyik csoportot az u.n. kötelező olvasmányok alkotják, i t t  a müvek á l 
talában annyi példányban állnak rendelkezésre, amennyi egy-egy osztály 
tanulóinak a létszama és közvetlenül az osztályokban használják f e l  az 
oktatásnál. Vannak azután olyan könyvek is az isko la i könyvtárban, ame
lyeket otthoni használatra kölcsönösnek. A kötelező olvasmányok olyan 
cZoros kapcsolatban vannak a tan ítással, hogy képtelenségnek látszana, 
ha kezelésük nem kizárólag a te ni* ónak vagy legalább is az iskolának a 
hatáskörébe tartoznék. Mindazonáltal megjegyezhetem, hogy már két ét
tizeddel ezelőtt utaltam arra , hogy külföldön, néhány nagyobb helyen 
^átértek arra, hogy ennek a köte?.ező anyagnak a kezelését központilag 
szabályozzák. A községnek egy központi állomásán gyűjtik össze minden



iskolának a kötelező olvasmányai-. A tanítás megkezdése előtt évenként 
8eszeülneк azok a tanítók, akik a kötelező anyag felhasználásában érde
keltek és megbeszélik az anyag használatának a sorrendjét a különböző 
iskolákban« így a különböző müvekből sokkal több példány biztosítható«
Egy ismert pedagógustól hallottam, hogy még igen oaekély az olesó soro
zatos kiadványok száma ahhoz, hogy a különböző évfolyamait és egymástól 
eltérő szakiskolák követelményeit teljesen kielégíthessük« Ennek a t isz 
tán adminisztratív je llegű  kezelésnek az ügye a külföld némely hellén a 
városi könyvtár kezében van, s ez arró l la gondoskodik, hogy a szétolva
sott fife eteket megjavítsák vagy pótolják. A helyi könyvtár i t t  ie csak se
gítséget nyújt. A füzetes kiadványok kiválasztása és fe lá l l í t á s a  kizáró
lag a tanítóság feladata.

A ml szempontunkból fontosabb azonban a tulajdonképpeni i f jú ság i  
könyvtárak kérdése, melyek könyveiket a tanulóknak szabadidejükre köl
es önzik k i . « «  I t t  méginkább felvetődik a kérdési : nem volna-e jobb talán  
az isko la i könyvtárakat sgy-egy váron lakóra! könyvtárainak közös szerve
zetébe belefoglalni*/Éppen úgy, ahogy ma-az osztály könyvtára többnyire 
csak egy része az egységesen vezetett iskolái könyvtárnak, amelyből éven
ként újra fe ltö ltödik  ez osztály tanítójának kívánságai szerint« Ma a ke
zelésnek többnyire ezt a módját választják, mert ritka eset, hogy egy i s 
kolának minden tanítója érdeklődik az iskolai könyvtár iránt«/

Szerintem két érv szól átszervezésnek ilyen formája mellett« Első
sorban is  a kölesönzés technikája ez esetben egységesebbé éa egyszerűb
bé válna. Tannak egyszerű kölcsönzési e ljárások, melyek a kölcsönzés 
lebonyolítását nagyon megkönnyítik, de ezeket a tanítók gyakran még nem 
ismerik. Ha az ilyen szervezetbe bekapcsolnák a helyi könyvtárt, riz-anyá- 
ra azt a kedvező kölcsönzési technikát alkalmaznák, melyet minden szakma
be li  könyvtáros ismer« Az ilyen központi igazgatásnál a rró l is  gondoskod
nának, hogy a használt könyvek épségét mindig újra megvizsgálják és hogy 
áz esedékes javításokat idejekorán elvégezzék« Évi statisztikát is  vezet
hetnének ennek kapcsán. Különös, hogy a nem függetlenített vezetőre b í 
zott könyvtáraknál a rendeden vezetett statisztika szinte mindig hiány
zik , pedig ez a könyvtárügy fejlődése szempontjáb¥2. igen fontom« Többet 
lehet elérni egy városban az iskolai könyvtárügy vonalán,ha meg lehet 
mondani, hogy a könyvtárakból évenként ennyi és ennyi könyvet'kölcsönöz
nek k i,  mint hogyha nincsenek erre adatok« Mindezen, okokból ajánlatos a 
központi Igazgatás.*Ez a központi igazgatás természetesen nem je lenti  
azt, hogy a beszerzéseknél a tanítótestületet ne hallgatnák meg« A 
mülheimi /Ruhr vidék tanítókkal az utolsó háború előtt közösen végzett 
éveken át tartó munkából tudom, hogy a tanítók, a jó tanítók, milyen 
nagy súlyt helyeznek arra , hogy ebben maguk határozzanak ás ehhez min
den Joguk meg is  van« Olyan jó l  megegyeztünk, hogy a havi pénzejövete
leken az iskolai könyvtárak vezetőinek rendszeresen bemutattuk az újon
nan megjelent könyveket megvizsgálás végett«

De ez csak az egyik oldala a dolognak« It t  dől e l ez iskolai  
könyvtárak és a városi gyermekkönyvtárak viszonyának kérdése 111,
Amennyire magától értetődő, hogy a tanítónak tudnia ke ll a r ró l ,  hogy 
mit olvaanak a tanulók, olyan természetes másféléül, hogy a tanuld oly^Q 
olvasmányokat la szeretne, amelyeket a tanító nem e llenőriz , hogy o l
vasmányai egy részére vonatkozólag szabad válogatást és a felügyelet
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kiküszöbölését kívánja. Ez az előnye a helyi könyvtár gyermekkönyvté- 
r l  osztályának. Minden Igazi pedagógiának ke ll bizonyos helyet hagynia 
az á lta la  vezetett gyermek szabad elhatározása számára, teret ahhoz, 
bogy k ife jlőd jék  benne a felelősségérzet, az önképzés, ami végeredmény
ben minden kulturális munkának, az iskolainak i s ,  a magja. Ha nem volna 
meg a gyermekben ez a vágy, nem lehetne megérteni, hogy miért látogat
ják olyan sttrün a városi könyvtárak gyermekosztályait az I f jú  olvasók, 
Hylla, akinek köszönhetjük az első iskolai könyvtári rendeletét Porosz- 
országban 192?ЗДеп, tréfásan matatott rá egyezer, hogy az ő gyermekko
rában hogyan ment végbe a kölcsönzés az iskolai könyvtárból: ma, as l -e a  
száma tanuló v isz i  e l az 1-es számú könyvet, 2-es szám a 2-e s t .  Követke
ző alkalommal: az 1-es számú a 2-es száma könyvet, a 2-es a 3-ast és 
Így tovább. Ahogy hallottam, ez az e ljárás még ma sem halt ki egészen, 
de bizonyára nem tipikus már a könyvtáraknak az Iskolákba való b e i l le sz 
tésénél. Mindazonáltal fennáll az a körülmény, hogy a tanító nehezebben 
ismeri e l  az olvasás szabadságát, mint a könyvtáros. '

Ha moat már az iskolai és a városi gyermekkönyvtárak egymásmelletti 
működésénél e l  akarjuk kerülni az állomány kettősségét, akkor semmi sem 
sürgősebb, minthogy kölosönösen elhatároljuk«egymástól állományaikat. 
Véleményem szerint ezt oly módon lehetne e lérn i, hogy az iskolai könyv
tárak állományát inkább az u.n. klasszikus és bevált i f jú ság i  irodalom
ra korlátoznák, amelyok az oktatók is Jól ismernek. Ugyanekkor a gyer
mekkönyvtárak sokkal inkább előnyben részesítik  az uj Irodalmat, mert 
egyedül nekik van módjuk arra, hogy-állandóan figyelemmel kísérjék az 
ttj kiadványokat, megszerezzék és állományukba iktassák őket. Ez az e l 
határolás legegyszerűbben akkor vihető keresztül, há a könyvtárak mind
két ágazata központi igazgatás a lá  tartozik. Saját mülheiml /Ruhr-vidék/ 
működésemből tudom, hogy az ilyen rendszer mellett milyen jó l  e l lehet 
látn i a gyermekeket és az Ifjúságot, Újabban pedig a Uüaseldorf m elletti 
HlIdenben folyó munka bizonyltja ezt, ahol hasonló módszert vezettek be. 
A központi igazgatás székhelye mindkét esetben a városi könyvtár.

Hogy az ilyen együttműködésnek milyen jelentősége van, azt minden
ki mindjárt meglátja, aki ezt külföldön megfigyelte, A dán könyvtári 
törvény jpéldáol kifejezetten megkívánja az együttműködést a helyi 
könyvtár és az isko lai könyvtárak között, s i t t  a szervezet technikai 
fezetése többnyire a helyi könyvtárt I l l e t i ,  Nagy-Kepenhágára vonat
kozó 1952/55. évi számadatok /kb. 975.000 lakos/ a következők: a gyer
mekek összes kölosönzéss 948.056 kötet, erre az összkiadás: 1 ,172.968 
korona.

Evvel az együttműködéssel még mást is elérnek:, minthogy esnek a 
vállalkozásnak a Jelentőségét hamar felismerik, egy uj hivatásra te
relődik általában a figyelem, az isko lai könyvtároséra...

II.

Most az ifjúság gondozásának igen nehéz kérdéséhez érkeztünk. 
Az ifjúság részéről talán mindjárt azt fogják e llsnvetn l, hogy nem 
is akarják, hogy gondozzák őket, hanem, hogy ők maguk gondoskodnak 
á g a k ró l .  Ilyen érteleiben hatnak az ifjúságra vonatkozó különbSző



tervek ie ,  melyek a könyvtárak . srvezését olykor az if jú ság i szerve« ' 
zeteknek engedik át« Ezért legelőször is  azt k e ll  hangsúlyozni, hogy a 
gondozást nem szabad gyámkodás ént fe lfo gn i, hanem hogy ez a fogalom 
osak azt je le n t i ,  a könyvek kezelése bizonyos ismereteket kíván meg, 
ha azok esupén csak technikaiak ia .

A könyvtárak értéktárgyakat őriznek s ezeket meghatározott mód
szer szerint ke li kezelni, hogy értékük teljesen kibontakozzék. Ehhez 
először i s  a könyvtár technikai fe lép ít ésének as ismeretére van szűk
b e *  Ez nem olyan mellékes, mint emityesmk a laikus lá t ja *  Ha egy 
könyvtárt mellékfoglalkozásként kezelnek, akkor az erre fordított mun
kának a lehető legegyszerűbbnek ke ll  lennie, mert egyébként az lesz a 
vége, hogy a nem főhivatású könyvtárosnak hamarosan terhére lesz a mun
ka éa lemond róla* Tehát minden az ifjúságra vonatkozó tervek keretében' 
lé tes íte tt  könyvtárt kötriszai-kelleae a rra , hogy a jövendő mellékfog
lalkozású könyvtárossal agy rövid tanfolyamot végeztessen e l ,  amelyen 
megtanulja milyen munka vár reá* Ilyen taufolyamokat könnyen lahhtne a 
községi könyvtárakban vagy az állami könyvállomásokon rendezni* Abból a 
cé lbó l, hogy It t  valóban a kezelés legegyszerűbb módját alkalmazzák, 
ajánlatos volna talán az ilyen legegyszerűbb rendszerre mintát készít
te tn i, amely az oktatásnál például szolgálhatna*

A második, amit tudni k e l l  az, hogy egy könyvtárnak állandóan vér
e llátásra  , állandóan uj irodalomra van szüksége, ha nem akar hamarosan 
érdeklődés nélkül maradni* és r<ég valamit elfelejtenek* Egy régi mondás 
szerint: Száz könyv közül hét olyan, mintha neked Írták volna* A könyv
tárnak viszonylag szélsskörűnek k e l l  lennie, még akkor le ,  ha a f i a t a l  
Imknak csak kis körét akarja tartósan magához vonzani*

Ezekhez még egy harmadik megfontolandó dolog is jár**í. A könyvek 
kiválasztása a fiatalokra van bízva, vagyis rájuk van bízva a fe le lő s 
ség la  azért., hogy agy i l y an szervezet f ia t a l  tagjainak mit kínálnak, 
hogy az ifjúság védelméről szóló törvényt is  tekintetbe vegyék* Ki f i -  
gyei erre ezekben a könyvtárakban, ha nincs olyan szakember, akinek a 
tanácsát ki lehetne kérni?**• Tudjuk, milyenek az ilyen könyvgyűjtemé
nyek* Többé kevésbé egyes Vezető vagy érdeklődő elméknek a felfogását  
tükrözik a társaságból, de semmiképpea sem azol a válogatott könyvek, 
melyek valóban megfelelnek «  fiata lság  -sokrétű érdeklődési körének és 
fe jlődési fokainak* Legtöbb esetben nem is  lehetnek ilyenek, mert a l ig  
vannak laikusok, akiknek csak hozzávetőleges elképzelése is volna a 
könyvek egész v ilágáró l*  A könyvtárosoké az egyetlen olyan Mv&tás, 

nmsl£ rendszeresen foglalkozik avval,.hogy az a j k iadások tömegét f i 
gyelem éi k íséri és az olvasók különféle csoportja és korosztálya ré -  
ezéye a legjobbat kikeresi. Csak az ilyen szakemberek á l t a l  szünet nél
küli munkával kiszűrt könyvek választéka lehet az a lap ja  az ifjúság ré
szére f e lá l l í t o t t  könyvtáraknak*

De ez még nem minden. Ma bc-sszac meg ke ll fontolni, hogy mihez 
fog hozzá az ember, ha könyvtárt akar fe lá l l í t a n i .  A könyvtár olyan 
intézmény, amelynek állandóan növokedale k e l l  éveken keresztül, évti
zedeken át£ a régi Irodaimat, mely már senkinek sem k e l l ,  ki ke ll sa- 
le jtenn l, olyan .újat szerezni, hogy ®.s az érdeklődést fe lkeltse* Ity *; 
növekszik évről-évre és jut e l  egy nap oda, hogy a mellékfoglnlkosáeü 
könyvgondosásftü már túlnőtt. Egyre fokozódik annak belátása, k#gf á  ' 
könyvtári m^nkáuak egészen nagy terveken ka ll alapulnia^ külföldön a
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könyvtári törvények meghozatalé le nagyban elősegítette ezt a fe l fo 
gást • De ezzel a belátással egylet fokozódnak a könyvtári szervezetek 
legkisebb egységeivel szemben támasztott követelmények*le» Angliában 
azokban a községekben akarnak Önálló könyvtárt berendezni, amelyeknek 
legalább 3.000 lakosa van, Svédországban, ahol a közigazgatás reformja 
a gyengeteljesltményü községek önálló működését megszűntette, arra haj
lanak, hogy legkevesebb 5.000 lakóéhoz kössék az-önálló könyvtár f e l 
á llításának fe lté te lé t «  Minden kisebb község összefog egymással, hogy 
közös mozgó könyvtárt szerezzen» Az ilyen szervezetek á lt a l  leküzdhető 
egyúttal a könyvtár te l je s  kulturális hatásának legvégzetesebb gá t ló ja ,  
az elszigeteltsége i s .  Egy Izo lá lt  könyvtár nem könyvtár« Minden könyv
tá r , bárhol légyen i s ,  csakúgy érheti e l a művelődésre gyakorolt maxi
mális hatást, ha kapcsolata van egy könyvtári szervezettel- Sz olyan 
felismerés, ami lassan terjed e l ,  még szakemberek köréhen is*  Külföldön 
ez már régen magától értetődővé vá lt» Korunk Jellegzetes sajátsága az 
egésznek, az összességnek a gondolata, A Német Tudománypártolók Egye
sületének* szévl ülése alkalmával "páriáméváJükN különazámot hozott k i , ’ 
amelyben a legjelesebb tudósok rámutattak a rra , hogy a tudományok nagy 
egységet képeznek, hogy a természettudományokat vagy az alkalmazott 
tudományokat nem szabad a szellemtudományok rovására művelni, hanem 
mindegyiket egyenlő mértékben k e l l  fe j le sz ten i, ha nem akarnak igen 
hagy kárt előidézni» Csak a legtöbben e lfe le jte tték , hogy nem szabad 
azt -képzelni, hogy lehet a tudományt ápolni a nép körében, ha nem te
jel ntj ük a-'népművelést vele szoros egységben lévőnek* Már Leibniz is  
int51eg ée'_ fÍgyelmeBt«tőleg^ mutalott ra- erre a tényállásra és i t t  az 
ideje végre, hogy ezt az összefüggést meglássák* Az egészre való te 
kintésből azonban az is következik, hogy a népművelés-egyee terü lete it  
nem lehet emancipálni.

I t t  merül most f e l  az a súlyos kérdés, melyet az if jú ság i szerve
zetek könyvtáraihoz k e l l  intéznit Milyen szervezethez kapcsolódnak, ha 
az egészben részt akarnak venni? Könyvtáruk nem elegendő arra , nem le 
het elég éa soha nem ia lesz elég ahhoz, hogy mindenkit, aki a szerve
zethez tartozik,megfelelően ki tudjon elégíteni*

I t t ,  nézetem szerint intő szóval k e ll  fordulni a sok i f jú ság i  
szervezethez, amelyek az ifjúság  fejlődésének előmozdítását szolgáló  
tervek anyagi eszközeiből felépítenek valamit, amiért a te ljea  fe le 
lősséget válla ln iok k e l l .

I I I .

Evvel áttérek az if jú ság i könyvtárak szervezésének kérdéseire*
E fejtegetések elején talán szabad egy indítványt tennem, ami 

ezerintern igen égető» A? utóbbi években nem csupán a városokban, ha
bom vidéken is  mindenfelé létesítettek szakiskolákat, amelyekben he
te akin t fiatalemberek ezrei sereglenek: össze« Ezek több f ia ta lt  fog
nak össze, mint bármilyen i f jú ság i  szervezet« Ennélfogva a legkézen
fekvőbb' számomra, hogy ezekbe a szakiskolákba helyezzenek i f jú ság i  
könyvtárakat. mélyeket saját f i a t a l ,  szakmailag képzett könyvtárosok 
vezethetnének és amelyeket egyben esabadpolcrendszerü könyvtáraknak 
lehetne berendezni, lehetőséget nyújtva arra , hogy a f ia t a l  látogatók 
ott nyugodtan kereshessenek ki maguknak könyveket« Minthogy, amint

L



említettem, a fiatalok: ezrei jennek: ezekben az Iskolákban össze, min
denképpen érdemes saját szakmai lag теие tett könyvtárakat i t t  berendezni, 
különösen, ha meggondoljak, hogy ezá lta l a szervezetekhez nem tartozó 
ifjúságot is össze lehet fogni. Hogy az ilyen könyvtáraknak milyen s i 
kerük van, bebizonyította a ml uj kölni fiókállomásunk Deútiban, amely 
csaknem közvetlenül egy Ilyen szakiskola a jta jáná l van. A fiata lok  úgy 
özönlenek oda, hogy már nem la győzik őket k iszo lgá ln i■>Nemrégiben 
Brémában is  fe lá ll íto ttak  az ifjúság számára egy könyvtárt hasonló mó
don olyan negyedben, ahol a legtöbb szakiskola van. Ennek müködéséról 
még nincsenek számadataink. De a legkevésbé sem kételkedem bknne, hogy 
éppen úgy be fog vá ln i, mint a kölni vállalkozásunk. Ennek a megoldás
nak az előnyét abban látom, hogy az i f  jaádg. számára <.137 létesítünk  
könyvtárt, hogy ne legyen az a benyomása, hogy a .felnőttek köréből ki 
van rekesztve, ami a gyermekek és fiatalok számára általánosságban be
rendezett if jú ság i könyvtárak esetében többször odavezetett, hogy az 
i f j ú  a könyvtárt nem tekintette teljesértékün'ek és ezért elkerülte.

Miután Így elébevágtam a dolgoknak у olyan létesítménnyel, ami
nek még ezután kell megvalósulnia és ami jelenleg még a jövő zenéje, 
újra felvetem az i f jú ság i  szervezetek és a községi könyvtárak együtt 
működésének problémáját, amelyet alapt&Vclben már előzetesen megtáf- 
gyeltam.

Az ilyen együttműködést a következőképpen gondolám: minién i 
sági otthon, minden szállása fis ifjúságnak a könyvtár fe lá llításának  
kérdésében a helybeli közkönyvtárhoz fordul. Ez tanácsokat ad *, i * »  
szerzéseknél, anélkül, hogy az i f jú ság i  szervezetet szabad elhat i z 
zásában korlátozná, vagy átválla lná a felelősséget azért, amit végein 
fokon az kivén beszerezni. Bizonyos körülmények között átveszt a hely
ség könyvtára a beszerzés lebonyolítását, a könyvek előkészítését 
forgalom számára, katalogizálását, ölesönzéarekész állapotba hozását, 
a könyvtáros kioktatását a technikai fogásokra, az állomány rendezésé
re és gondozására. Ezenkívül még egy válogatott müvekből á l ló  kiegé
szítő állományt is  rendelkezésére lehet bocsátani az i f jú ság i  szerve
zetnek, ; vagy otthonnak kölcsönkáppen, p l .  egy blzonyoa kérdéshez ta r 

tozó anyagot, amit az I f jú s á g i  szervezetben a té lre  tervezett megbeszé
lések középpontjába akarnak á l l í t a n i ,  vagy egyéb célra. Ez a le té t i  
állomány, amelynek kíméletes kezeléséért az if jú ság i szervezetnek 
természetesen felelősséget ke ll v á l la ln ia ,  a használat után újra 
visszakerül a könyvtárba. Ehhez a ponthoz később mégegyazer vissza  
szeretnék térni.

A kölcsönös segítés azonban még többre is kiterjedhet. A könyv
tárügy területén, nézetem szerint, idővel a tulajdon egy más fogalmá-  
nak kell kialakulnia. A könyvnél nem a birtoklás a fontos, hanem a 
felhasználás. így ару helységen belül minden if jú ság i  egyesület vagy 
otthon bizonyos célközösséget alkothat oly módon, hogy kicserélik  
egymás között könyván©monyukat,mikor már használták. Utána a könyvek 
egy megállapított, turnusban újra visszakerülnek. Közben más tagok is 
jöhettek, akiknek a visszatért könyvek újra újnak számítanak. A köny
veket igy természetesen szétolvasaák, dehát végeredményben az a cé l.  
Ezen a módon az is  elkerülhető, hogy a könyvtárak a végtelenségig 
nőj jenek, úgyhogy egy laikus már ne tudja őket kezelni, te ebbe & eé|.- 
közösségbe a helybeli könyvtárt központként lehet eépiteni. Az 
fog róla gondoskodni, hogy a csere rendszereden fdyjon  ̂ hogy az e l 
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v itt  könyveket is időnként kierr ljék gondozás és; átkötés végett*
Még más okból is értékesneic tartanám a helyi könyvtárnak ilyen  

együttműködését. Az e lsz igete lt  könyvtár, mint mondtam, nem könyvtár*
Az izo lá lt  könyvtárügy nem könyvtárügy, mert nem meríti ki a könyv ad
ta összes lehetőségeket. így a gyermek és i f jú ság i  könyvtárügy sem ér 
önmaeábwp e«niHt. ha nepátólértetődően át nem megy az általános, a f e l 
nőttek. könyvtárának-ügyébe* amely a felnőttek képzésének gerinoét képe
z i .  De.minden megvitatott vállalkozás csak abban az esetben vozet ter
mészetszerűleg tovább a felnőttek számára berendezett könyvtárhoz, ha 
evvel szervezetileg össze van kötve* Ha az i f j ú  kilép az egyesületéből, 
vagy elhagyja az iskolát anélkül, hogy ilyen szervezethez tartozott vo l
na, akkor továbbképzés cé ljábó l egészen magátőlértetődően a helyi könyv
tárba kellene eljutnia* Hogy ez az átmenet természetes legyen* sürgős 
szükség van arra , hogy a községi könyvtár már saját maga is  k ife j le a z -  
sze a zo ra ta  szervezeti formákat, amelyek a serdülő számára ezt az.utat 
megnyitják* Ezért ragaszkodunk mi könyvtárosok ahhoz, hogy az iskolák 
és i f jú ság i  szervezetek és otthonok könyvárai mellett ugyanazon kor
osztály számára külön gyűjteményig is legyen, hogy bevonjanak minket, 
ha van rá lehetőség az isko la i ée az if jú ság i egyesületek különleges 
formálnak a berendezésébe, hogy ezek lega lább felszerelésükben u ta lja 
nak arra , hogy a községi könyvtár az ő kiegészítőjük és folytatójuk*

Az ifjúság fejlődését előmozdító tervekben a nem szervezett f i a 
talságra kevéssé voltak tekintettel, pedig ez a többséget alkotja*  
Ezekkel szemben nem tartozunk felelősséggel? Mit szóljunk ahhoz, ha 
szakemberek á l t a l  vezetett helyi könyvtárak nem részesülnek támogatás
ban az i f jú ság i  tervékből,hogy i f jú ság i  osztályt állíthassanak fel?
Ezek olyan határozatok, melyek egyenesen érthetetlenek*

IV.
Még egy alapvető problémánk van hátra. A azennyirodalom ellen i  

védekezésnek egyik útja a könyvek ,1ó megválasztása. A másik tf8onban, 
amivel most foglalkozni akarok: meg ke ll tanulni az ifjúságnak olvas- • 
ni,

Martin Greiner a "Sammlung"-ban megjelent egyik cikkében a he
lyes olvaani tanulást kultúránk döntő tényezőjeként j e lö l i  meg*

Errő l már sokat beszéltek és én aligha tudok róla újat mondani*
De talán kiemelhetek egyet-máét, amit e vonatkozásban ritkábban vesz
nek észr~>. * feladat nehézségét eléggé tudatosították bennünk Goethe 
általánosan ismert szavai: "A jó emberkék nem tudják, hogy mennyi idő
be ée fáradságába kerül az embernek, hogy megtanuljon olvasni* Nekem 
80 évre volt szükségem hozzá és még most sem mondhatom, hogy elértem a 
célomat."

Az olvasni tanulásnál, véleményem szerint, két dolgot ke ll te
kintetbe venni. Egyrészt a rró l van sző, hogy amit olvasunk, azt a leg
nagyobb gonddal igyekezzünk fe lfogn i, másrészt, hogy egy bizonyos f a j 
ta olvasmányra ne fordítsunk több időt, mint amennyit fe ltét lenü l meg
kíván. Az olvasni tanulás e második módjáról szeretnék elsősorban be
széln i, mivel ezt igen kevéssé veszik figyelembe és az Iskolában jó 
formán egyáltalában nem gyakorolják. Külföldön ezt a módszert "A köcy-
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vek használata" elnevezéssel je lö lik  és igen alaposan tanítják* Az i s 
kolákban nemcsak könyvtárak tá l .hatók, ahonnan könyvek kölcsönözhetők, 
hanem azonkívül még kézikönyvekkel fe lszere lt  olvasószobák is* És ezek
ben alapos oktatást adnak a könyvek használatáról* Ez először is  avval 
kezdődik, hogy a gyermekek úgy megtanulják az ABG-t, hogy a lexikonban 
megtalálhassanak egy szót* Megtanulják tehát, hogy a beosztásnál nemesek 
a kezdőbetűre ke ll  f igye ln i ,  hanem többek között a másodikra, a harmadik
ra vagy a negyedik soronkövetkezőre éppen úgy* Ha ezt megtanulták, elő 
k e l l  attnl nekik a legkülönfélébb segédkönyveket « hogy megtanulják, mit 
lehet bennük megtalálni és hogyan* űz kiterjed mindenekelőtt a címtárak
ra és telefonkönyvekre; azután a helyesírási és értelmező szótárra, kü
lönféle lexikonokra és végül a szakmai müvekre, a különféle diszciplínák  
kézikönyveire* Megtanulják e könyveket alaposan ismerni és olyan felada
tok elé á l l í t já k  őket, melyeket a kézikönyvek segítségével k e l l  megolda- 
nlok* Közben olyanok elé i s ,  amelyekhez egész sor segédkönyvet ke ll  
lgénybevennlök* Megtanulják emellett a tudományok felosztását és oz- 
irányu ismeretük még azá lta l is  kifinomul, hogy a városi könyvtárban 
megismerik a könyvek szakszerinti rendjét. Bevezetik őket még a folyó
iratok* szaklapok használatának módjába, ezek száma már a kisvárosi 
könyvtárakban is  százakra megy* Megtanulják a hírlapok helyes haszná
latát is* Ez azt je len t i ,  hogy meg kell érteniük, hogy mind e segéd
anyag felhasználásánál nem az a fontos, hogy ezekbe a müvekbe mélyebben 
behatoljanak, hogy talán e le jé tő l végig tanulmányozzák őket, hanem az, 
hogy csak azt szedjék ki belőlük, ami iránt pillanatnyilag érdeklődnek.
Az ilyen oktatással azonban még együttjár valami, amit a tanuló csak 
nehezen és lassan fog f e l .  Ha ugyanarról a tárgyról szóló különféle ké
zikönyvet használ, fe l  fog figyelni arra, hogy egyes dolgokról különbö
ző vélemények vannak. És talán semmi sem fontosabb, mint az oktatásnak 
az az eredménye, hogy k ife j le s z t i  a b írá latot, amikor arra ösztönzi, 
hogy összehasonlítsa egymással a különböző nézetek okfejtéseit* Ezáltal 
a tanuló bizonyos tekintetben függetlenítheti magát a tanító tekintélyé
tő l .  Megismeri a tudás forrásait és megtudja azt i s ,  hogy a tanító hon
nan meríti tudását. És ezt én örömmel üdvözlöm: 'hiszen a mladenttudó te
k in té llye l rendelkező tanító csak f ik c ió s  ennek, mivel hazug, a hatása 
sem lehat valóságos*

Az oktatás ilyen területén Németország, sajnos még nagyon elmara
dott* Az első lépés ez utóbbi években annyiban történt meg ezirányban, 
hogy végre több gyermeklexikont és fiatalok számára készült kézikönyvet 
adtak ki. De még majdnem mindenütt hiányoznak az ilyen oktatáshoz а 
helyiségek, arró l nem is  szólva, hogy kézikönyvekkel sincsenek ellátva*

Ha mindevvel még nem rendelkezünk, semmi akadálya sincsen annak, 
hogy az i f jú ság i  szervezetek esetleg a helybeli könyvtárhoz forduljanak, 
hogy az bevezesse őket a könyvek rendezésének a rejtelmeibe, vagy pedig, 
ahol az olvasóhelyiségben kézikönyvek és folyóiratok állnak rendelkezés
re , a művelődés ezen eszközeinek helyes használatába i s * . .

De még ennél a koncentrál* gyorsolvasásénál, amit jaegtanultak, le 
fontosabbnak látszik  nekem: egy j.6 könyvet figyelmesen elolvasni a 
szellemi erők te l je s  megfeszítésével. Legjobban a felolvasás á lt a l  l e 
het ehhez hozzászokni. A gyermekkorban kezdődik ez, a kisdedóvó mese- 
óráin* De nagy Jelentősége van az olvasóórának a mesék felolvasásán  
tú l Is az egész tanulási idő folyamán. Bebizonyosodott, hogy a gyermek 
sokkal fogékonyabb a költészet Iránt, ha ha llgat ja , mintha maga olvas
sa e l. Egyes remekműveket, melyekkel saját olvasási készsége és energiád



~ 13  -

je nem tud megbirkózni, meghallgatva teljes szépségükben tud felfog
ni a gyermek. Minden tanítónak .inden héten legalább egy órát kellene 
az ilyen felolvasásoknak szentelnie. Gyermekkönyvtárainkban egyre ma
gát ólértetődőbb lesz a heti egy vagy több olvasóóra, ami elvezet a he
lyes olvasáshoz és lassan a gyermek Ízlését is fejleszti* Külföldön ezen
kívül sok gyermekkönyvtárban olvasókörök és olvasóklubok alakításával la 
találkozunk, amelyekben a gyermekek maguk vagy a könyvtárosnővel együtt 
olvasnak.

Az ifjúságnál is hasonló hatás figyelhető meg* és itt gondolom, hogy 
a helyi könyvtár és az ifjúsági szervezetek között valóban megnyílik az 
együttműködés lehetősége. Az ifjúsági szervezetek nagy érdemet szerezhet
nének avval, hogy a helybeli könyvtár könyvklncseit élővé teszik. £z nem
csak az olvasóórákon történhetik, de éppúgy az olvasókörökben, amelyek 
azért alakultak, hogy » г  olvasást vagy egy mü megértését előmozdítsák, 
legyen az valami jelentős költői alkotás vagy egy ismeretterjesztő könyv. 
Ée a helybeli'könyvtárral való együttműködés? A könyvtárostól fognak egy- 
egy témához bibliográfiai adatokat kérni,, attól kérdezik, hogy ehhez vagy 
ahhoz a témához milyen könyvek jöhetnek tekintetbe* ő á llít ja  össze őket, 
ő kölcsönzi ki a osoportnak, amely esetleg a tél folyamán feldolgozza. 
Azután ezek a könyvek visszamennék a könyvtárba és mások jönnek helyükbe* 
Ha nem akarunk<elmerülni az irodalom árjában, akkor semmi sem fontosabb, 
mint a helyes olvasnl-tanulás, és ezt az ilyen körök gyakorolhatják, 
jobban gyakorolhatják, mint bármelyik könyvtár

C
Most mégegyszer össze szeretném foglalni, hogy mi látszik nekem 

fejtegetéseimben a leglényegesebbnek.

A oél, aminek elérésére törekszünk, az, hogy az i f j. embert képes
sé tegyük arra, hogy boldoguljon a könyvek világában, hogy úszni tudjon 
az irodalom óriási tengerében anélkül, hogy alámerülne benne, képessé 
tegyük arra, hogy ellenállást fejthessen ki az olyan uj könyvek áradatá
val szemben, melyek közömbösek az erkölccsel szemben, egyezer erkölcsi 
alapon állnak, máskor az erkölcstelenség rabjává lesznek*

Khbez kétféle javasolható:
1. a könyvek jó megrálogatása
2» a helyes olvasás megtanulása.
Most már látom, hogy együttműködésünk a munka milyen józan meg

osztásán alapulhat*
1. Nem fogják tőlem rossz néven venni, ha a könyvek kiválasztásá

nak a területén a könyvtáros tevékenységét látom a központi helyen. Ma 
ő az az első fórum, amelyik a kiadó termékeit a legpontosabban kiséri 
figyelemmel* Az ifjúsági müvek területén még ma is a legértékesebb mun
katársak a pedagógusok vizsgabizottságai* Annak ellenére ritkán talál
ható képviselőik között olyan, aki az uj kiadványok egész terjedelmét 
egyáltalában olyan mértékben át tudná tekinteni, mint a könyvtáros* És 
még valami* A könyvtermelés megfigyelésének a feladata, még a gyermek 
és az ifjúság szempontjából Is, ma már sokkal többet, több olyan köny
vet ölel fe l, ami első pillanatban nem látszik ifjúsági műnek* Ha he
lyes az a tételünk, hogy a gyermekek és az ifjak számára lehetőség ázv- 
rint sokoldalú könyvállományt kell rendelkezésre bocsátani, akkor ehhez 
nemcsak azoknak a könyveknek a kiválogatása tartozik, amelyekről már
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kívülről le felismerhető, hogy pz ifjabb korosai, ilynek valók, hanem 
az Is kívánatos, hogy a kiadásr< kerülő szak- és szakmai könyveket is 
megvizsgálják abból a szempontból, hogy mennyire jöhetnek tekintetbe 
a gyermekeknél vagy az i f  jóságnál. Más országok könyvtárosaival is ki 
kell alakítani, világméretekben kell megteremteni az együttműködést, 
hogy idejekorán felfigyelhessünk az ifjúsági irodalom értékes müveire 
és a kiadókat arra ösztönözhessük, hogy ezeket fordításokban kihozzák* 
Mindezt a munkát az ifjúsági könyvtárosok csak úgy hajthatják folyama
tosan végre, ha e célra tömörülnek, hogy a munkát egymás között feloszt
hassák. A tanítósággal szemben az az előnyük, hogy szoros kapcsolatban 
állnak a könyvkereskedelemmel. /Megfontolandó, hogy ez a munka hogyan 
különíthető el a pedagógusétól./

A második eszköz arra, hogy a megjelent irodalom özönében tartani 
tudja magát az ember, a helyes olvasás megtanulása. És amennyire a 
könyvtárak együttműködését tartom fontosnak a könyvkiválasztóé munkájá
ban. annyira fontos ebbe a a munkában minden más resztvevő, igaz, hogy 
a mese- és felolvasóórákban az ifjúsági LHnyvtár is törekszik arra, 
hogy a fegyelmezett olvasást közvetve előmozdítsa, továbbá, hogy a 
koncentrált olvasás gyakorlásához a kézikönyveket készenlétben tartsa.
De mégis az óvónők, az ifjúság vezetői, a népfőiskolák előadói vannak 
hivatva arra, hogy az iskolai felolvasó-órákon, az olvasókörben, az 
olvasók között, a fiatalok és még a felnőttek között? is az olvasásra 
való tanítást közvetlenül bekapcsolják az oktatásba. A könyvtár az 
ilyen összefoglalásokhoz biztosítja a kívánt olvasmányokat és remélhe
tőleg nemsokára helyiséget is nyújthat. Ha mi erre a célra egyesítenénk 
erőinket, sokat nyerhetnénk. Az egyesülés első követelménye az akarat 
az együtt dolgozáshoz. Azt remélem, hogy ez közöttünk magától értetődő...

-  Börsenblatt für den deutschen Buohbandel. 1955* loo.sz. 822-̂ 026.1.



Rompe!, Marle-Helene:

HASZNOS TEKER: EGY TONNA KÖNYY

195‘1-ben egy szép októberi reggel Ile de Franoe megye vala
melyik kis talajéban a gyermeksereg kíváncsian állott körül egy kis 
teherautót, mely Iskolájuk udvarán épp az elóbb állott meg. Hason
lított azokhoz, amelyek az utón szaladnak, és még sem volt olyan,
"mint a többiek"* A le^iletre valóbb már tájékozódott is a kocsi 
helytáblájáról,.amelyen Párizs volt olvadható«

Valójában messzebbről jött*
Már évek óta folyik minden országban, Franciaországban csak

úgy, mint Brazíliában, az Egyesült Államokban úgy mint Nagy-Srltannlá- 
ban, Lengyelországban vagy Portugáliában a falusi és a városi gyerme
kek gondolkodásmódjának összehasonlítása*

Mint minden gyermek, a kis faluei is érdeklődik az iránt, ami 
az ő kis világához tartozik -  a termés behordása, vagy a kis csikó 
születése -  de ez a világ különbözik a kis városi gyermek világától, 
nincs annyi emberi kapcsolata és az az elszigeteltség, amelyben a fa
lusi gyermek él, döntően befolyásolhatja értelmi fejlődését*

Nemrégen újra tervbevette a pszichológusok és pedagógusok egy 
csoportja, hogy kísérleti adatgyűjtés alkalmazásával tanulmányozza 
ezt a hatást, в ez a Gyermekkel Foglalkozó Nemzetközi Központ /Centre 
International de l*Enfance/ segítségével meg is valósult*

Az Elffel-torony» a metró . . .  és néha a Grévln Muzeum.
Ezt a kísérletet Madame M« Th* Maurette-nek, a genfi École 

Internationale volt ig?*gatónőjénafc sgy tervezete sugalmazta, végre
hajtását is őmaga személyes közreműködésével biztosította, mégpedig 
lélektani szempontból Gratiot-Alphandery asszony, gyakorlati szempont
ból pedig L. Schwartz asszony segítségével*

Madame Maurette szives volt közölni velünk egyet-mást megállapí
tásaiból, melyekről a teljes beszámolót a Centre International de 
l ’Enfanee fogja még az év vége előtt közzé tenni*

Meglepően hathat, hogy ma, a hangnái is sebesebb repülőgépek ko
rában még a legelőrehaladottabb országokban is lehetnek erkölcsileg 
Izolált embertömegek. Pedig mégis*..

I95I júniuséban e kísérlet végzői Pária körül loo km-ее körzeten 
belül tizenkét olyan falut találtak, amely legalább 15 kilométernyire 
volt minden városi központtól, éa sem vasútállomása, sem autobuszállo- 
mása nem volt*

Ezekben ez "elszigetelt” falvakban 45o 5-lé éves gyermeket vet-
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tek: előzetes vizsgálat alá.
m 2b j6-uk sohasem volt a fővárosban, a többiek pedig nem emlékes

tek csak két különlegességre: az Eiffel-toronyra és a metróra*
Némelyik a Grévln-Muzeumre.•
35 $  még nem látott vasutat.*
5b jé nem ismerte sem a tengert, sem a hegyeket*

Könyvek olvasni nem szerető gyermekek ssámára.
Egy ilyen ankét bármely országban ugyanerre az eredményre ve

zetett volna. Még mindenütt vannak ilyen "elrejtett zugok”*
Nem elégedhettek meg a baj kimutatásával, orvoslását"le meg 

kellett kísérelni, mégpedig azzal, hogy ezekhez az elszigetelten élő 
gyermekekhez eljuttatják a kultúra olyan kincseit, amelyektől meg 
voltak fosztva a amelyekről a legodaadóbb és a legtevékenyebb tanítók 
sem gondoskodhattak egyéni eszközeikkel*

Ezért kelt útra a Gyermekek Kocsija 1951-ben, az iskolaév kezde
tén.

Ez egy hullámlemezfedelü l l  lóerős kis teherautó volt, olyan, 
amilyenen a mészárosok és pékek szállítják árujukat az utakon. Hasz
nos terhelése: egy tonna.

De itt már nem húsról volt szó, sem lisztről, de ugyancsak hasz
nos teherről, mely olyan szükséges mint a mindennapi kenyér*

Legelőször könyvekről*
A kis teherautó első utján polcokkal megrakva blbliobusz köntö

sében Jelent meg*
Nem ez volt az első ilyen sem a világon, sem Franciaországban*
A Nemz etnévelésügyi Minisztérium alá tartozó Franoiaországl 

Könyvtárak Igazgatósága 19*5 óta lb Központi Kölcsönkönyvtárat szer
vezett a legkisebb falvak részére s ezeknek vándorló könyvállománya 
3О-5О í-ban 16 éven aluli gyermekeknek való olvasmányokból állott*
De a Centre International de l'Enfance blbliobueza volt -  legalábbis 
Franciaországban -  az első olyan, amely kizárólag gyermekeknek volt 
szánva, mégpedig az olyan gyermekeknek, akik nem szeretnek olvasni*

14 éven aluli "könyvtárosok"«
£ kísérlet előtt egy gyermek sem tudta megmondani egy kedvelt 

könyve elmét, a egyikük bevallotta, hogy az előző évben kapott is
kolai Jutalomkönyvét aem tudta végigolvasni » mert "nagyon vastag volt

A Gyermekek Kocsija külön gonddal összeválogatott olyan könyvek
kel volt megrakva., amelyek az olvasás legnagyobb ellenségeit is meg- 
barátkoztathatták a könyvvel. A könyvek kiállítására éppen olyan nagy 
súlyt helyeztek, ha nem nagyobbat, mint a könyv tartalmára*

Még mielőtt hozzáfogtak volna az olveeáshozi,már megszerették eze 
két e "szép könyveket”, amelyek annyira különbözvek a régiektől 0Im
ii éppel díszített fedelükkel, átlátszó borítólapjukkal, szép színes 
képeikkel, világosan olvasható, tetszetős nyomásukkal* Már az megnyer 
te tetszésüket, ahogy kirakták és az e célra készült kis polcokon e l-
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rendezték őket.
Minden Iskolában kijelöltek két "nagy diákot" а 8-14 évesek kö

zül "könyvtárosnak" és biztosíthatom önöket, hogy ezek komolyén vették 
feladatukat az olyan olvasókkal szemben, akik vétkesen hanyagok voltak.

A legjobban megrongált könyv a legkeresettebb.

A könyvek olvasásának ellenőrzését cédula-rendszer tette lehető
vé. Meg tudták állapítani, hogy a kölcsönvett kötetek száma nem á ll 
szükségképpen egyenes arányban azzal, hogy valaki Jő olvasó. Az olyan 
gyermek, aki csak a képeket lapozta át, esetleg sokkal több könyvet 
cserélt, mint az, aki nem sajnálta Idejét, hogy Jől megeméssze az olyan 
müveket, mint az "Ezeregy éjszaka", "Emil és a detektívek" vagy "Madame 
Curie".

A könyveket mindig szabadon választatták, minden kényszer és kor
látozás nélkül. Az idősebbek általában Jobban kedvelték az útleíráso
kat és az életrajzokat, mint a regényeket. "Ez szép, mert.Igaz” -  ez 
volt a sokszor hallott megokolás*

Érdemes megjegyezni, hogy az atlaszok milyen érdeklődést keltet
tek; a bennük levő térképek annyira, vagy még jobban tetszettek, mint 
"ЕУ.kalandos történet illusztrációi.

Fokról-fokra a könyvek uj szelekciója alacult kl, a "szép könyv" 
lett gyakran a legelnyüttebb, hiszen ezt kérték kl a legtöbben.

Postai kalendáriumok vagy bazárt képes levelezőlapok.
' Ez lett dlóéő sorsá egy kla könyvecskének, â "Botcsinálta doktor

nak is , amelyet agyoaolvastak, nemcsak a gyermekek, hanem a szülők Is.
Elég gyakori, hogy mikor egy könyvtáros kifakad a könyv tulhoaazu 

lekötése miatt, ezt a mentséget hallja: "Még nem olvasta sl apám vagy 
anyám".

A "könyv jó izének" sikerült-e a szervezők célkitűzésének megfe
lelően elosalogatnl az ^olvasás jó Ízéhez"? Erre a kérdésre már remél
heti, hogy kedvező választ fog adni e kísérlet eredményeiről közzéteen
dő tudományos kiadvány.

Már ez első útját ól kezdve nemcsak illusztrált könyveket, hanem 
képeket Is vitt magával a Gyermekek Kocélja. Készlete 70 kép hasonmá
sát foglalta magában, a primitiv festőktől az. Impresszionistákig. 
Rembrandttól Douanier Rousssaulg, az indus miniatűröktől Degas táncos
nőiig, nem feledkezve meg Michelangelo Dávidjának és Mózesének fényké
péről sem.

A gyermekeknek ki kellett választanlok szavazásuk utján ezt а 
két képet, amelyet osztályuk falára kívánnak függeszt6ni a kocsi leg
közelebbi Jöveteléig. Ez a kiválasztás néha igen élénk vitákra adott 
alkalmat. Egy egészen kicsiny gyermek, akit elbűvölt Grünewaldnak egy 
Öregembert ábrázoló képe, topor Okolva mondta: *Én az öreg nagyapát 
akarom.

De a*legflatalebbakat sokszor leszavazták az Idősebbek, akik meg
egyeztek abban, hogy a tájképeket válasszák inkább,mint a portrékat, 
в a tiszta tájképeket inkább, mint azokat, amelyek előterében alakok
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vannak. Bizonyos kora gyűrnie kéknél elég általánosnak lát étik ez az 
előszeretet* Magánk hallottuk, amikor egy tíz éves gyermek Sisley 
tájképét Így értékeltet "Jaj be szeretnék pisztrángot fogni ebben а 
patakban"• Г .

Talán öntudatlanul egy érintetlen tájat keresett, amelyet képze
lete szabadon benépesíthetett, nem zavarva semmiféle ábrázolt szerep- 
l«ő l.

( 1Minden gyermek szereti a képeket, de valameánylt szeretik, a pos
tai naptárak képeit csakúgy, mint a bazárok levelezőlapjait. Azt akar
ták elérni, hogy tegyenek különbséget közöttük és a legszebbeket sze
ressék.
Nini, sz a Van Gogh szobáié!

Egy ilyen kísérlet eredményét elméiéit tanulmányozás alapján le
het oeak megítélni.1-/ Г;« már most is elmondhatjuk, hogy a Szajna és 
Marne megye- tizenkét falujában az olamz festészeti Iskola egy-sgy táj
képe, egy-egy flamand enteriőr^vagy keleti miniatűr ugyanabban a szim
pátiában részesül, mint az otthonos tájak és tárgyak. Felismerik őket! 
"Niai, hiszel ez Van Gogh szobája..." Mint ahogy felismernék: "Nini, 
hiszen ez az öreg lukács malmai".

Ez már a szeretet jele.
A szép könyv és a szép kép megismertetés# már elég bizonyítéka 

annak, hogy hasznos volt a Gyermekek Kocsijának ut j e .  Tanulságokban 
gazdag példájával iránymutató lehet más olyan művelődési feladatok te
kintetében, amelyek a Jövőben még hasznosabbak lehetnek az elszigetelt 
gyermekek számára.

^'Egy Nemzetközi Bizottság, amelynek más személyiségek között tagja 
Maurstte asszony, Jean Piaget, a Sorbonne tanára és a Nemzetközi 
Nevelésügyi Iroda igazgatója. Hé Wallon, -a lélektan tanára a Sorbon
ne oa és a Gyermeklélektani és élettani Intézet igazgatója, O. Mauoo, 
a párisi Claude Bernard-liceum neveléslélektant központjának igazga
tója, P. Poindron, a Franciaországi Könyvtárak Igazgat óságának fő
nöke, а C.I.E. kiküldöttJed és Dr. W. D. Wall az Unesco részéről 
megvizsgálta e kutató-kísérlet eredményeit és megfogalmazta taná
csait e tanulmányok továbbfolytatása érdekében.

Les Cahiers de la Documentation, 19.54. lo.azám. 129-132.lap.
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A FOLYTATÓLAGOSAN MEGJELENŐ KIADVÁNY 03f frAKTÁR07.Á3A. Its
KATALOGIZÁLÁSA

/Vitacikk./

/■ tudományos intézmények és társulatok, a felsőfokú tanintéze
tet és más szervezetek időről-időre, az an^ag felgyülemlésének mér
tékében "Tudományos értekezések” , "Dolgozatok", "Közlemények" stbo 
símmel gyűjteményes formában szokták köz -\\dni tudományos munkáikat« 
Székét a kiadványokat & könyvtári gyakorlatban folytatólagosan meg
jelenő kiadványoknak szokás nevezni» A könyvtárakban eddig igen nagy 
mennyiedéiben gyűlt össze ilyen anyag в ezek jelentős értéket képvi
selnek nemcsak a tudományos dolgozók, hanem a más kategóriába tartó- ' 
zó olvasók ezámára ía.

A folytatólagosan megjelenő kiadványok katalogizálásának igen 
begy a gyakoriét! jelentősége. Ugyanekkor azonban a kérdés mégsem 
teljesen világos, ilár az a probléma is vitás, hogy ezeket a kiadvá
nyokat az időszaki sajtóhoz* avagy a könyvekhez sorolják-e«

Országunk legnagyobb könyvtárai a folytatólagosan megjelenő ki
adványokat az időszaki. kiadványokhoz sorolják* Ugyanígy oldotta meg 
?zt a kérdést "A nyomdaterméket: egységes oimleirásl szabályai a könyv 
tári katalógusok szamára" c. kiadvány la. /2.rész./ Ugyanekkor azon
ban számos tudaouányoe könyvtár más nézeten van. Ezek a könyvtárak a 
folytatólagos kiadványokat könyvként xefcellk. Erre komoly indokaik 
vannak.

* Tény az, hogy a f olytat ólégosan mogjelenő kiadványoknál, ugyan- 
ügy, mint a folyóiratoknál, huzamosabb ideig tartó megjelenési időt 
vesznek tervbe s & kiadványok különálló, tartalmakban egymáshoz nem 
kapcsolódó részekben /fűzetekben/ jelennek meg, rendszerint közös 
cím alatt. Ezek az Ismérvek azonban nem elegendőek ahhoz, hogy a foly 
tatólagos kiadványokat az Időszaki kiadványokhoz soroljuk. Itt másfé
le szempontokat is figyelembe kell venni.

Az időszaki sajtó minden fajtáját á l l a n d ó  kiadásra 
ezánják, s annak egyes kiadványai m e g h a t á r o z o t t  idő
közönként /neponta.o hetente, havonta, etb,/ Jelennek meg e g y e t 
l e n  k:;zös óim a le ti о a "Dolgozatok", "Tudományon értekezések", a 
tudományos munkák gyűjteményei és a különféle társulatok, illegve 
intézmények egyéb anyaga, még ha ezámozott fűzetek formájában jele
nik is meg, rendszertelenül lát napvilágot, attól függően, hogy 
mennyi anyagot gyűjtöttek össze, illetve rendeztek sajtó alá. Nem 
egyszer megváltozik a részkladványok /füzetek/ elme is.

A folytatólagos kiadványok egy-egy füzete gyakran valamely spe
ciális témáról szóló eikkgyUjtemén?, ennek megfelelő részeimmel.



Olykor a folytatólagos kiadvány. irozat egy-egy füzete sen nás, mint 
szorzói monográfia«.

A folytatólagos kiadványoknak rendszerint nincsenek állandó ro
vataik, pedig ezek mint tudjuk, az időszaki sajtó jellemzó ismérvei«,

Szék nyújtanak alapot ahhoz, hogy a folytatólagosan megjelenó 
kiadványokat könyveknek ée nem pedig időszaki eajtókiadványoknak te« 
kintaék,

A harkovi Jogtudományi Intézet Könyvtára a folytatólagosan megje
lenő kiadványokat a fó leltárkönyvbe vezeti be, minden egyes kiadvány
nak egyedi leltári számot ad, e azokat a könyvekkel együtt szerepelte
ti a szak- ée betűrendes katalógusban.

A folytatólagos kiadványok abban mégis különböznek a könyvektől, 
hogy -  bár meghatározatlan időközönként jelennek meg - folyamatosan 
adják ki ókét és saját sorszámozásuk van. Éppen ez a különbség készte
ti a könyvtárost arra, bogy gondolkozzék„ miféleképpen helyezze el a 
folytatólagos kiadványokat a könyvtár raktárában, a hogyan szerepeltes
se a könyvtári katalógusokban.

•

Véleményünk szerint a fcly.atólegos kiadványoknak a Tropovszkij- 
féle tizedes osztályozási táblázatok szerint történő raktározása a gya
korlatban már kiesé elavult é < módosításra szorul.

A ezóbenforgó táblázatokban van egy Idevágó szakcsoport: 06 A tu
dományos társulatok, intézetek, akadémiák dolgozatai és tevékenysége.
Be ebbe az osztályba csak azok a kiadványok kerülhetnek, amelyek több 
tudományágat ölelnek fe l, illetve azok, amelyek egyidejűleg az ismere
tek többféle ágára vonatkoznak. A tudományob intézményeknek olyan kiad
ványait , amelyek egyes tudom ínyágakra vonatkoznak, a megfelelő szakosz
tályokba kell sorolni.

Ez a raktározási mód nagyon alkalmatlan. Egy és ugyanazon intéz
mény tudományos munkái Így különbözó osztályokba kerülnek. Éppen ezért 
a könyvtáros számára nehézséget jelent a ezóbenforgó állomány összeté
telének a tanulmányozása, és ebhói folyik az is, hogy nehezebben tudja 
a könyveket az olvaaákffak ajánlani,

A felsőfokú tanintézetek за a tudományos intézmények könyvtárai
ban a folytatólagosan megjelenő kiadványokat a raktárban egy polcon 
kell összpontosítani, Ez lehetővé teezi a könyvtáros számára, hogy 
állandóan tenulmányózhassa az államán} összetételét, jól áttekinthes
se egy- ée ugyanazon intézmény tudományos munkált a kielégíthesse az 
olvasók igényeit anélkül, hogy a katalógushoz kellene fordulnia,

A könyveknek ez a csoportosítása azért is kényelmes, ;:^rt a ta
nárok, aspiránsok ée az egyetemi hallgatók figyelemmel tudják kísér
ni -  saját intézetük kiadványain kívül -  más főiskolák ée tudományon 
Intézmények "Munkált” ée "ÍUdomáryoe értekezéseit",

A bányászati, állattenyésztési, állatorvosi és jogi főiskolák, 
valamint Harkov váróé egyéb felsőfokú tanintézeteinek könyvtárai a foly* 
tatólagoa kiadványokat önálló csoportba osztották, szakítva a tudomány
ágaknak megfelelő szétosztással.

Be még a Об-os osztályon belül le külön-külön "rendszert" alkal
maznak az egyes könyvtárak a ezóbenforgó kiadványok raktározáséhoz.
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Egyвe könyvtárak a testületi a z  . z ô  nevének betűrendjében állítják  
fe l őket, más könyvtárak viszont a 06-oe jelzethez a megfelelő szak
csoport-jelzetét Csatolva, a szakcsoportok szerint csoportosítják а 
folytatólagosan megjelenő kiadványokat* Ha azonban nagyobb mennyiségű 
kiadvány gyűlik össze, az említett raktározási mód csak megnehezíti a 
könyvek zökkenőmentes kölcsönzését*

Véleményünk szerint a folytatólagosan megjelenő kiadványuk, vala
mint a tudományos intézmények és intézetek által közreadott tudományos 
anyag raktározására a következő mód ajánlható:

06 A z  akadémiák, intézetek, tudományos társaságok és egyéb 
tudományos kutató intézmények munkái éa tevékenysége.

065 A felsőfokú tanintézetek munkál és tevékenysége*,

Ezekben az osztályokban foglalnak helyet a folytatólagos kiadvá
nyok összes fajtái éa a tudományos intéz., ':iyek, valamint a felsőfokú 
tanintézetek tevékenységéről szóló anyag is* Mindez függetlenül attól, 
bogy a kiadványok több tudományágra terjednek-e ki, avagy csak egyse 
tudományágakat ölelnek fel*

A "Dolgozatoknak" és a felsőfokú tanintézetek tevékenységéről 
szóló anyagnak önálló.alosztályba való sorolása nagymértékben meg- \ 
könnyíti a könyvtáros számára a nyomdatermékfajták állományának tanul
mányozását* Amennyiben a könyvtárnak a forradalomelőtti Oroszország, a 
népi demokratikus országok, vagy más külföldi országok tudományos in
tézeteiből származó baconló anyaga lenne állományában, ezt az anyagot 
önálló osztályokba kell csoportosítani éa a* osztályok Jelzését az ál
talánosan elfogadott betüjelzetekkel kell kiegészíteni*

Ebben az esetben a 06 osztály a következőképpen fog festeni*
Обо A Szovjetunió akadémiáinak, intézeteinek, tudományoa

társaságainak és egyéb tudományoa kutató intézményeinek 
munkál és tevékenysége*

06R Oroszország akadémiáinak, intézeteinek, tudományos tár
saságainak és egyéb tudományoa intézményeinek munkál éa 
tevékenysége*

06ND A népi demokratikus országok akadémiáinak, intézeteinek, ' 
tudományos társaságainak és egyéb tudományos intézményei
nek munkál és tevékenysége*

06B Az egyéb külföldi országok tudományos intézményeinek éa 
tudományoa társaságainak munkái és tevékenysége*

Hasonló bontást végezhetünk a 065-ös alosztályban ie, amennyi
ben a könyvtár állományában van Ilyen természetű irodalom*

Az egyes osztályokban a sajtótermékeket a testületi szerzők ne
vének betűrendje ezerint helyezik- el* A testületi szerzőn belül a 
könyveket először sorozatonként /ha egyáltalán van többféle sorozat/, ' 
ezután pedig füzetenként osztják be, időrendben.

A könyvtárunkban elfogadott raktározási mód, természetesen, nem 
mentes n hiányosságoktól* A fő hiányosság abban rejlik , hogy e polco
kon lévő osztályokban nem lesz teljes mértékben képviselve a könyvtár



nak az az állománya« mely a vonatkozó tudományágat fe lö le li. Ezt a 
hiányosságot azonban úgy igyekezünk kiküszöbölni« hogy a folytatóla
gos kiadványok hiánytalanul szf .’epeinek az olvasói katalógusokban.

Hátra van még annak tisztázása, hogyan kell helyesen és az olva
só szempontjából megfelelő módon szerepeltetni a betűrendes és a szak
katalógusban a "Dolgozatok"-at és a tudományos Intézmények, valamint 
Intézetek tevékenységéről szóló anyagot.

Uint tudjuk, a b e t ű r e n d e s  k a t a l ó g u s b a n  
a katalóguscédulákat a aratók nevének betűrendjében^llletve a szerző 
nélküli műveknél a cim betűrendjében helyezik el.

A folytatólagos kiadványokat, a tudományos Intézmények és inté
zetek munkásságáról szóló anyagot rendszerint testületi szerzők alatt 
veszik fel. Ebből folyósa a betűrendes katalógusban a folytatólagos 
kiadványokról készült katalóguscédulák a testületi szerzők betűrendje 
szerint kerülnek beosztásra. Ilymódoa a "Dolgozatok", "Tudományos ér
tekezések", "A tudományos munkák gyűjteményei", az egy és ugyanazon 
testület tudományos konferenciájának anyaga egy helyre kerül. így pél
dául az "Ukrán SZSZK Tudományos Akadémiája" elnevezésű osztólap £ögé 
a azóbanforgó akadémia tudományos Mókáit és a tevékenységéről szóló 
anyagot helyezzük, iáig a "Moszkvai Uolotov Energetikai Intézet" osztó
lap mögé a szóbanforgó intézet munkáit és tevékenységére vonatkozó ada
tokat soroljuk.

Egy-egy testületen belül a katalóguscédulákat a elmek bevüreadjs 
szerint osztják be. P l.:

Szbornlki Daucsnüh rabot. /Tudományos munkák gyűjteményei*/
Trudü. /Dolgozatok,/
Ucsénüe zapiszki. /Tudományos értekezések./
A sorozatokban megjelenő folytatólagos kiadványok a közös néven 

belül a sorozatok elmének betűrendjében, a sorozat оков belül pedig a 
füzetek száma szerint kerülnek beosztásra. A betűrendes katalógusnak 
ez a felépítése jól megfelel az olvasónak.

Számos tudományos könyvtár azonban a folytatólagosan megjelenő 
kiadványokat a "Dolgozatok", "Tudományos értekezések", stb. csopor
tokban szerepelteti. Nem veszi tehát figyelembe, hogy ezeknek a kiad
ványoknak a szerzője maga az intézmény, s igy a kiadványokat testüle
ti fzerző alatt kellene felvenni.

Ebből azonban az következik, hogy egy és ugyanazon testületi 
szerző tudományos munkái különböző helyeken vannak. így például a 
Moszkvai Állami M. 7. Lomonoszov Egyetem "Dolgozatai" és "Tudományos 
dolgozatai" más-más helyen szerepelnek.

A könyvtár azzal magyarázza az ilyen fajtájú csoportosítást, 
hogy a tudományos dolgozatoknak testületi szerző alatt való felvéte
le megnehezíti az olvasó számára s munkáknak a katalógusba! Való meg
találását. Az olv&éó igy arra kényszerül, hogy a könyvtáróéhoz for» 
dúljon Útmutatás végett. Ehhez csak annyit, hogy egyébként is sok 
olyan olvasó van, akik a Katalógus igénybevétele mellett is igénybe 
veszik a könyvtáros segítségét. '

A gyakorlat tanúsága szerint az az olvasó, aki a folytatólagos
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kiadványok iránt érdeklődik, tulayamórészt nem valamely ismeretlen tes
tület "Dolgozatait" vagy "Tudom ayoe értekezéseit1 keresi, hanem egy 
meghatározott testület munkái iránt érdeklődik» Az olvasó nem is tudja 
mindig pontosan, hogy "Dolgozatok" avagy "Tudományos értekezések" kl« 
fejszéssk szerepelnek a kiadvány elmében« A felsőbb tanintézeti könyv
tárakban és a tudományos intézmények könyvtáraiban a szakterületen já
ratos olvasó gyakran jobban ismeri á szerzőket mint a könyvtárosn és 
rendszerint egy meghatározott testület müvei iránt érdeklődik»

A folytatólagosan megjelenő kiadványoknak a betűrendes katalógus
ba Való beosztásánál azt ie feltétlenül figyelembe kell vonni, hogy 
egyes tudományos intézményeket, társaságokat, intézeteket az olvasó 
kém az intézmény teljes, hivatalos neve alapján lamer, hanem annak rö
vidített neve után. /KATI, VNITOE, stbv/. Éppen ezért a testületi szer
ző általánosan elfogadott névröviditéséről utalni kell n teljes névre»

Ha folytatólagosan megjelenő kiadványt veszünk fe l a betűrendes 
katalógusba, feltétlenül alkalmaznunk ke‘ l elemző címleírást» Ez a 
módszer lehetővé teszi, hogy jelentősen kioővitsük egyik vagy másik - 
szerző müveinek felsorolásátя

A s z a k k a t a l ó g u s b a n  a folytatólagosan megjele
nő kiadványokról a főlapokat a 06~os osztályban kell összpontosítani 
és Ugyanúgy kell felállítan i, mint a müveket a könyvraktárban, annak 
a rendszernek megfelelően, amelyet cikkünk elején ismertettünk.

Természetesen szükség van arra, hogy a szakkatalógus teljes mér
tékben tükrözze az egyes tudományágak irodalmát« Ezért másodlagosan 
о szakkatalógus megfelelő osztályaiba is be kell osztani azokat a 
"Dolgozatokat" és a tudományos intézmények és felsőbb tanintézetek 
tevékenységéről azéió olyan anyagot, mely az illető tudományághoz tar
tozik« Azokról a tudományos gyűjteményekről, amelyek több tudományág
ra vonatkoznak egyidejűleg, elemző címleírásokat kell készítenünk,

A folytatólagosan megjelenő kiadványok raktározásánál és címle
írásánál a könyvtári dolgozók bizonyos nehézségekbe ütköznek« A "Tu
dományos értekezéseket", "Dolgozatokat", stb, közreadó kiadók vajmi 
kevés gondot fordítanak 9 kiadványok helyes külső kiállítására, nem 
következetesek a kötéstáblán, a boritófedélen és a címlapon szereplő 
megjelenési adatok elhelyezésében. A Szovjetunió Művelődésügyi Minisz
tériumának Kiadói Főigazgatósága 1954 január 1-vel rendeletét léptetett 
életbe a könyvek külső kiállításának műszaki előírásairól "A kiadványo
kon szereplő megjelenési adatok” címmel. /rUPP. I 00- 5?/* Sók kiadó azon
ban nem hajtja végre a technikai előírásokat. Ez a tény csak bonyolul
tabbá teszi a folytatólagosan megjelenő kiadványok bibliográfiai fe l-  
dolgozását •

я  •  a ü  о «

A könyvtári dolgozók szívügye, hogy & Szovjetunió Művelődésügyi 
Minisztériumának Kiadói Főigazgatósága teremtsen rendet a megjelenési 
adatok feltüntetésénél is, s követelje meg a kiadótól a műszaki fe l»  
tételek pontos betartását.

. = Szovetezkaja BibliografÍja , 19^o. 42»sz» 23“2Ö,Iap»
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КореJkiaa, A» A.:

BIBLIOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT SZAKEMBEREK 3KÁMÁRA 
/А kujbttsevi kerületi Könyvtár munkájának tapasztalatai alapján«/

A könyvtári Biankában jelentős helyet fogla l e l az a bibliográ
f ia i  tájékoztató szolgálat, amelyet a népgazdaság áa a kultúra ktt- 

• lönbözß területén dolgozó szakemberek számára nyújtunk« Ez a munka 
a könyvtár falain belül és azokon kívül egyaránt folyik«

Néhány évvel ezelőtt könyvtárunk csak egyénileg tájékoztatta 
a szakemberek szűk kövét az uj irodalomról« Később, miután megis
merkedtünk a szverdlovszki Területi Könyvtár tájékoztató munkájá
nak tapasztalataival, megkezdtük a hivatalok, üzemek és oktatási in
tézmények rendszeres tájékoztatását«

Jelenleg a könyvtár több mint 600 intézményt és egyéni olvadót 
lát e l tájékoztatással« Közöttük 46 üzem és gyár, 15,5 középiskola 
és felsőoktatási intézmény, 1;> építészeti tröszt és vá lla la t, több 
mint 250 gép- és traktóráilamáe, kolhoz és szövhöz, 25 kórház és 
klinika, 50 könyvtár, 40 újságszerkesztőség és kb, 100 önálló szak
ember van.

\
Az iráeos tájékoztatást téihák szerint összeállított irodalom

jegyzékek és tájékoztató közlemények formájában küldjük szét. Az uj 
könyvek tematikus jegyzékeit a elmek mennyiségétől függően a könyv
tár Írógéppel, sokszorosítógéppel vagy nyomdai eljárással készíti 
e l  éa évenként kb* háronszor-négyszer küldi szét olvasóinak* ▲ tá
jékoztató közlemények gépelt b ib liográ fia i jegyzékek, melyeket egy
séges borítólappal látnak e l,  ennek versoján a könyvtár tájékoztat
ja az olvasókat a b ib liográ fia i segédeszköz helyes felhasználásáról. 
Ezek a jegyzékek 20-400 uj könyv éa cikk elmét tartalmazzák.«

M é r n ö k ö k  éf t  m ű s z a k i  d o l g o z ó k  szá
mára 15 témáról állítunk össze Írásos tájékoztatást szakok szerinti 
о ворог tóéit ás ben. Ezek közül a legfontosabbak}. "Gépek és szerszámok*, 
"yizépitéHzet’1, "Beton és betonmunkák", "A gépgyártás technológiája?, 
?Építőanyagok?, "Elektrotechnika", "lakásépítés".

A tájékoztató közlemények klboósájtáaa sokszor kapcsolatos va
lamilyen terü leti vagy városi értekezlettel, konferenciával* A múlt 
év októberében rendezték meg pl* a város gépgyártóinak tudományos 
ée műszaki konferenciáját. Ekkor a könyvtár a Szovjetunió Gépipari 
Tudományos- és Műszaki Társulatának kujbüaevi terü leti fiók jával 

- együttműködve elkészítette és kiadta a "Technológiai folyásiatok.



aut ornaiizálésa" tárgykörre vonatkozó uj irodaiam jegyzékét. A példá
nyokat szétosztották a konfereucia résztvevői között. A jegyzékbe a 
köjryveken к Ívül felvették azokat a fontosabb «sikkeket is , melyek fo
lyóiratokban, gyUjteményea kötetekben és tudományos intézetek "közle
ményeidben jelentek meg. A elmek ez alábbi fejezetekre tagolódtak;
A forgácsolással történő megmunkálás automatizálása. Az öntödei munka 
automatizálása és gépesítése, A kovácsoló- és préselő berendezés auto
matizálása és gépesítése, A hegesztőmunka automatizálása és gépesítése 
Hőkezelési és kémiai eljárások automatizálása és gépesítése, sth*>'

Az építőipari vállalatokat a következő témákról tájékoztatják; 
"Épületanyagok és épületelemek", ^lakásépítés", "Betonmunkák. Vasbe
ton". "Betonszerkezetek vasbetéteinek készítése", "V ízépítés", "A 
földmunkák gépesítése", "Az építőipar gazdaságtana"•• Közleményeinket 
megküldjük a "Kujbüaevgidrosztroj" - Kujbusev és NovokujbUsevszk vá
rosok legjelentősebb építőipari trösztje- ióob építészeti részlegeinek 
valamint a sztravopol*l, zsigulevszki és novokujbüsevszkl járási újsá
gok szerkesztőségeinek. A *KaIbüaevgidroaztro;'“* vállalatnál tájékozta
tást kapnak a betonmunkák részlegeinek, a hidrotechnikai részlegeknek, 
a vaabetét hegesztő és hidromechnikai részlegeknek vezetőségei, a fő
igazgatóság egyes osztályai, a műszaki kabinet éa a műszaki szakkönyv
tár, valamint a G ídroeztroitel} c. lap szerkesztősége. A könyvtár arra 
törekszik, hogy a "Kujbüsevgidros2troj"&cak küldött b ib liográ fia i tá
jékoztatás tematikája lépést tartson az épitőmunka menetével, sőt időn 
ként meg le  előzze azt. Ennek érdekében p l. a betonépitészetre vonatко 
zó tájékoztató irodalomjegyzéket már jóval azelőtt összeállítottuk és 
szétküldtük, mint ahogy a kajbüsevi vizierőmü építkezéseinél nagyobb- 
arányu betonozási munkálatokra került sor.

Rendszeresen küldünk negyedévi jegyzékeket a ruhaipari, cipőipa
r i ,  édesipari üzemeknek, kenyérgyáraknak, gahonaraktáraknak, eth. 
azokról a könyvekről, amelyek e gyártási eljárásokkal és az sgyee 
Iparágak ú jító iva l foglalkoznak és könyvtárközi kölcsönzés utján meg
rendelhetők vagy az olvasótermekben megtalálhat ók«

Annak érdekében, hegy a könyvtárba beérkező uj műszaki irodalom
ró l minél szélesebb körben tudomást szerezzenek, пэтзаак a gyárakat 
éa üzemeket tájékoztatjuk róluk, hanem a főiskmlák tanszékeit, üzemi 
újságok szerkesztőségeit, a műszaki és szakszervezeti könyvtárakat 
is ,

A gyári, üzemi, kerületi és terü leti újságok szerkesztőségei 
anyagunkat a Könyvespolc rovatban használják fe le Az év folyamán 
különféle újságokba! 3й alkalommal jelent meg az aj könyvek jegyzé
ke. Ezenkívül kb. harminc rádióísmertetést tartottak főként olÿaa 
könyvekről, melyek a terü leti kiadónál jelentek meg*

Szükséges megemlíteni, hogy % mérnökök és műszaki dolgozók 
b ib liográ fia i tájékoztatással való ellátásában hiányosságok í *  лт- 
t at koznak. Az uj kpn’/vek jegyzékeit a könyvtár ritkán küldi szét, 
legjobb esetben is negyedévenként csak egyszer. Egyes Intézmények 
éa vállalatok, melyeknek tájékoztató kSzieményeínket megküldjük, 
nem közük velünk észrevételeiket. Nincsenek megfelelő kapcsolataink 
a szakemberekkel sem, pedig ők jelentős szerepet játszhatnának a
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bib liográ fia i tájékoztató munkábaa. Nem vonjuk be olvasóinkat ta
nácsadói minőségben a jegyzékekben szereplő irodalom kiválogatásába 
és csoportosításába, az ezekkel kapcsolatos kérdések megoldásába* A 
Területi Könyvtár és a város nagy műszaki könyvtárai között a bib
liog rá fia i tájékoztató munka nincs összehangolva* Nincs k ielégítő kap
csolatunk a tudományos és műszaki társaságok terü leti fiók ja iva l sem*

B ibliográfiai segédeszközeink felhasználóinak legnagyobb csoport
ját a mérnökök és műszaki dolgozók alkotják. A szakemberek másik cso
portja, melynek a könyvtár az uj könyvek jegyzékeit megküldi, az 
e g é s z s é g ü g y i  d o l g o z ó k .  Öt évvel ezelőtt kezdtük 
meg egyes egészségügyi szakemberek tájékoztatását, később azonban át
tértünk az egészségügyi dolgozók csoportos kiszolgálására* Az uj or
vosi irodalom Jegyzékeit 13 tárgykörről á llítju k  össze és 43 címre 
küldjük szét* A könyvtár a következő nagyobb orvosi intézményeket tá
jékoztatja: a klinikai kórházat, a Központi Pirogov Kórházat, az Or
vostudományi Főiskola tanszékeit, klinikákat és rendelőintézeteket, 
kórházakat és körzeti kórházakat*

Aí elmúlt két esztendőben a könyvtár több mint 2oo példányban 
küldött szét Jegyzékeket az orvosi intézmények számára* Ezekben a 
jegyzékekben fcb. 430 uj orvostudományi könyvre hivta fe l  a figyelmet.
A b ib liográ fia i tájékoztató megjelenésének gyakorisága azonban egyál
talán nem k ie lég ítő , évenként mindössze kétszer-háromezor küldjük 
szét.

Az orvosok b ib liográ fia i kiszolgálásának megjavítása érdekében 
könyvtárunk az Egészségügyi Oktatás Területi Házával közösen kiadta 
az év folyamán beszerzett orvostudományi könyvek tájékoztató jegyzé
két. Tervezzük továbbá ugyanilyen jellegű negyedévenként megjelenő 
bibliográfiák kiadását, olyan példányszámmal, amely nemcsak a városi 
orvosok, hanem az egész terület egészségügyi dolgozóinak igényeit ki
e lé g ít i.

' A szovjet értelmiség nagy része p e d a g ó g u s o k b ó l  
á ll*  Csak magában Kujbüsevben 4ooo pedagógus él* B ibliográfiai tá jé 
koztatással való ellátásukat könyvtárunk 1954-ben kezdte meg* Ekkor 
adta ki a könyvtár az első b ib liográfiát Uj irodalom a középiskolai 
tanárok számára címmel, kb. looo példányban.-A;Jegyzéket a tanári-• 
konferencia résztvevői között osztották szét. Éveken keresztül a Ta
nárok Városi Továbbképző Intézete a Területi könyvtárral közösen két 
másik tájékoztató jegyzéket is kiadott. Sajnos az Intézet a Jegyzéke
ket nem rendszeresen készíti. Komoly hiányoseágák mutatkoznak az iro 
dalom kiválasztásában is . A jegyzékekben csak az egyes tantárgyak se
gédkönyveire hívják fe l  a figyelmet* Nem tartalmazzák azonban olyan 
fontos kérdések irodalmát, mint pl* az iskolák, igazgatása, az iskolán 
és a tanítási órákon kívüli munka, az iskola és a család^ az iskola 
és a komszomolszorvezet kapcsolata, a politechnikai oktatás sajátos
ságai •

A t a n á c s -  é s  a p á r t a k t i v é t  az SEKP 
városi és járási pártbizottságainak, valamint a pártiskolának könyv
tárai szolgálják ki* Ez e körülmény azonban nem menti f e l  a Területi 
Könyvtárat az a ló l a kötelezettség a ló l, hogy tájékoztassa az uj író-
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dalomról a párt és a tanács veze ,5 funkcionáriusai t , a propagandis
tákat és előadókat, valamint a ?biskolai tanárokat. Éppen ezért össze
áll i t  luk azoknak a könyvtárba beérkező könyveknek jegyzékét is ,  melyek 
az SZKP történetére, a Szovjetunió történetén», a f i lo z ó fia ,  a p o lit i
kai gazdaságtan, az állam- és jogtudomány kérdéseire vonatkoznak-**,A 
Jegyzékeket megküldjük a főiskolák tanszékeinek, a városi pártbizott
ság és a pártiskola könyvtárainak, az SZKP terü leti és városi b izott
ságainak.

Nines kiépítve azonban a te rü le ti, városi ée Járási pártbizottsá
gok mellett működő előadói csoportok tájékoztatása, holott ezeknek a 
csoportoknak nagy szükségük volna erre. Nem szentelnek kellő fig y e l
met a MunkásküldötteE Szovjetjei Végrehajtó Bizottságai terü leti és 
városi osztályainak tájékoztatására sem. Szék számára össze lehetett 
volna á llítan i a helyi tanácsok munkájának kérdéseire, valamint a so- 
ronlevő ülésszak napirendjén szereplő kérdésekre vonatkozó uj irodalom 
jegyzékeit.

Áz 1955«év folyamán háromszorosára emelkedett /elérte a kétszás- 
harminchetet/ azoknak a hivataloknak, vállalatoknak és kolhozoknak a 
ezárna, melyek a m e z ő g a z d a s á g i  i r o d a l o m r a  vo
natkozó tájékoztatóinkat megkapták. Azt a feladatot tűztük magunk e lé , 
hogy b ib liográ fia i tájékoztatást küldünk 111 gép- ég traktűrállomás 
igazgatójának éa főagronómusának, l lo  szovhoz-igazgatónak és 9» az 
Össz-szövetségi Mezőgazdasági kiállításon résztvevő kolhozelnöknek, 
valamint azoknak a koinozelnökökaek, akiket a 3°.ooo-ből területűn»:- 
re küldtek /az SZKP Központi Bizottságának határozatai értelmében kép
ze tt, főiskolát végzett vezetőket kell küldeni a kolhozokba, ford./.

A tájékoztatást 25 tárgykörre szerveztük megs Az élenjáró kolho
zok tapasztalatai, A kolhoztermeléá gazdaságtana és szervezete, Vető
magtermesztés és kiválasztás, A búza agrotechnikája, A mezőgazdasági 
művelési ágak kártevői és betegségei, Sertéstenyésztés, Baromfitenyész
tés, Traktorok ée kombájnok javítása, A szovhoztemelés gazdaságtana 
és szervezete, stb.

Az "TJj könyvök a mezőgazdaság dolgozói számára" c. sorozat tá jé
koztató jegyzékei sokszorosítógépnél készülnek. Minden jegyzék 40-60 
olyan könyv címét tartalmazza, melyet a területi könyvtár újonnan 
szerzett be. Az elmúlt évben ezekből a jegyzékekből 22 számot küldtünk 
szét /lloo példányban/.

A vetőmagkiválasztásra és termesztésre vonatkozóan beérkezett uj 
könyvekről rsadszereden tájékoztatjuk a K inel*-i válogató telepet, a 
kertészeti ée gyümölcetemésztési irodalomról a kujbüaevi gyümölcs- 
és bogyótermesztő állomást. Meghatározott témákról tájékoztatjuk a 
kujbüaevi erdőtalajjavító kutatóéliomást ás a mérnöki ta la jja v ító  
főiskola egyes tanszékeit. A traktorok javítására vonatkozó irodalom 
tájékoztató jegyzékeit elküldtük a gép- és traktorállamások vezetői, 
és főmérnökei számára rendezett terü leti értekezlet résztvevőinek.:

Nem kérdéses az, milyen legyen azoknak a jegyzékeknek a tarta l
ma, melyeket specializált kolhozoknak éa üzemeknek, pl. jnhtenyésztŐ 
kolhozoknak vagy keltetőgéppel rendelkező baromfitelepeknek küldünk.'

•V



-  28 -

Ezekhez az i l le tő  gazdaság fonto- abb termelési ágálnak irodalmát 
kell tájékoztató f parajába a elju ttatn i. Felmerül azonban a kérdés,, ho
gyan szervezzük meg helyesen a gép- é* traktorállomások és a többtér
mé léa l ággal rendelkező kolhozok b ib liográ fia i szolgálatát, vajon á l
talános irodalomjegyzékeket állítsunk össze szamukra* vagy tematikusát. 
Az ország különböző könyvtárai más és más módon oldják meg ezt 6 kér
dést. A minszki Területi Könyvtár kéthavonként általános értesítőt bo- 
csájt k i, mely a mezőgazdasággal foglalkozó uj könyveket és fo lyó ira t
cikkeket tartalmazza. A Jakut Köztársasági Könyvtár szintén általános 
jellegű értesítőket ed k i, de osak negyedévenként. Másképpen ’'jár e l а 
Moszkvai Területi Könyvtár. Ez évenként jelentet meg tájékoztató közle
ményeket különböző, témákról. Egyik ilyen kiadványa pl. a mezőgazdaság 
gépesítésének és villamosításának irodalmát t&ell fe l  és 4.5® könyvet 
tartalmaz. Aligha mondható célszerűnek ilyen nagymennyiségű irodalom,-.^ 
felhalmozása éa közzétételének hosszabb időre való elhalasztása.. Véle
ményünk szerint a helyes megoldás az, ha ля ilyen jellegű tájékoztató 
közlemények könyveket és folyóiratcikkeket egyaránt tartalmaznak., Az 
anyagot negyedévenként kell kiadni, az alábbi nagyobb témakörök sze
rint csoportosítva: A kolhoz és szovhoz termelés gazdaságtana, A mező
gazdasági termelés.gépesítése ée villamosítása, Földművelés, Á lla tte 
nyésztés.

1955-ben megkezdtük a városi és járási könyvtárak támogatásával 
azu j  h e l y i s m e r e t i  i r o d a l o m  tájékoztató jegy
zékeinek kiadását. Korábban a helyismereti kutatással kapcsolatos tá
jékoztatás nálunk nem volt megszervezve. Az első ilyen tájékoztató 
jegyzékéül könyvek a kujbüeevl területről ás annak kiváló egyéniségei
rő l címmel-jelent meg és kb. loo könyvet tartalmazott. A fe lsoro lt 
könyvek a terü leti párt- és kcmszomol-szervezetek munkájának tapasz
ta la ta iva l, az ipar, a mezőgazdaság ós a közlekedés i l l .  teherszállí
tás terü leti élmunkáesipak tapasztalataival, a kujbüsevl vizlerőmü 
építésével, valamint a terület történetével foglalkoznak. A jegyzék 
ezenkívül kujbüsevi Írók alkotásait ée b ib liográ fia i segédkönyveket 
tartalmaz.

A helyismereti irodalom általános jellegű  tájékoztató füzetei
nek kiadásával egyidőben a könyvtár egyes helyismereti kérdésekkel 
foglalkozó közlemények összeállítását is megkezdte: megjelent A 
kujbüsevi terület klímája és vízrajza, A kujbüsevi.terület történem .. 
tóbői, stb. Ezek a kérdввез tárggyal foglalkozó könyvökre ée legfon
tosabb folyóiratcikkekre hívják f e l  a figyelmet. A közleményeket e l
sősorban a helyismereti múzeumoknak, a pedagógiai.és a mérnöki-talaj
javító  főiskolának, a terü leti pártiskolának éa máa szervezeteknek 
küldjük meg.

A Területi Könyvtár b ib liográ fia i osztálya nemcsak az üzemeket, 
intézményeket és tanintézeteket tájékoztatja az uj irodalomról,»ke
nem a könyvtár egyes olvasóit is . Utóbbi szolgálatunkat különböző 
tárgykörökre vonatkozóan kb. százan veszik igénybe, elsősorban fi* 
Össz-ezövetségi Mezőgazdasági K iá llítás  résztvevői, a mérnófci-t-£l«j- 
javító  főiskola fontosabb mezőgazdasági tanszékeinek éa az ipari fő 
iskola néhány tanszékének vezetői, mérnökök és műszaki, valamint 
egészségügyi dolgozók. Az újítókat, esezerüaitőket és feltalálódat



azonban sajnos egyáltalán nem tájékoztatjak.
Nagy hiányossága munkánknak és hatékonyságát is csökkenti ,j hogy 

a b ib liográ fia i tájékoztató anyagot csak ritkán, túl nagy időközök
ben adjuk ki. Megtörténik, hogy az olvasók évenként csak egyezer-két
ezer kapják meg a tájékoztató jegyzékeket. A folyóiratcikkek fe ld o l
gozása, különösen az egyéni olvasók számára készülő tájékoztató jegy
zékekben szintén nem k ie lég ítő . Hiba az is , hogy nem gyűjtjük össze a 
tájékoztató szolgálat munkájára vonatkozó bírálatokat, észrevételeket

A szolgálatot igénybevevő vidéki, azaz a városon kivül lakó o l
vasókkal 111. intézményekkel kapcsolatos munkát a b ib liográfia i osz
tály végzi. Az egyéni olvasóknak az uj könyvekről történő tájékozta
tását azonban a könyvtáron belül már az olvasóterem és a kölcsönző 
osztály dolgozói megkezdik. Az olvasó törzslapjának kitöltésekor f e l 
jegyzik, milyen téma érdekli az i l le tő t .  A tanároknál fe ljegyzik  a 
tantárgyat, melyet tanítanak,az orvosoknál vagy mérnököknél a szakot, 
mellyel foglalkoznak. Az önképzéssel foglalkozó olvasók személyi lap
jára azt a témát Írják fe l ,  melyet tanulmányoz. Ugyanúgy mint a bib
liog rá fia i osztályon, i t t  le témakartotékot készítenek az adott tá jé
koztatásokról. Ebben osztólapokon tüntetik f e l  a kért tájékoztatás 
tárgykörét, valamint a tájékoztatást kérő olvasó nevét, elmét vagy az 
olvasójegye számit. Az osztólap mögé kerülnek azok a kartonok, melyek 
az olvasó á lta l megadott tárgykörre vonatkozó könyvek elmét tartalmaz 
zák. Ezeken feltüntetik a hónapot és napot, melyen a kért tájékozta
tást az olvasónak megküldték i l l .  szóban megadták.

A tájékoztatás számára szükséges anyagot leghelyesebb a gyara
pítási osztályon kiválasztani az uj könyvek beérkezésekor. A könyv 
közvetlen megtekintése u.i.lehetővé teszi tárgyának pontosabb megha
tározását* Ahol van témakatalógus, a könyvtáros vagy bibliográfus en
nek alapJán.választhatja ki a megfelelő könyveket, azok elmét külön 
katalógus kartonra fe lje g y z i, utésg rá írja  annak az olvasónak nevét, 
akit az i l le tő  könyv érdekel. Az Így elkészített kartonokat az olva
sók személyi lapjai között helyezik e l. Az intézmények számára készü
lő tájékoztató jegyzékek összeállításakor az összegyűjtött irodalom 
teljességét a szakkatalógus igénybevételével ellenőrzik.

Miután az olvasó a kartonján feltüntetett könyvet tájékoztatá
sunk segítségével megkapta, a kartont a személyi lapok közül kiemelik 
és áthelyezik a tájékoztatások témakartotékjába. A hónap vagy az év 
végén megállapítható, hány könyvről adtak tájékoztatást és milyen 
eredménnyel. Az olvasót, ha hosszabb ideig nem jön be a könyvtárba, 
a számára kiválasztott uj könyvekről postán vagy telefonon kell ér
tesíten i, Könyvtárunkban az olvasók havpnta legalább egy-két esetben 
kapnak ilyen tájékoztatást.

Hogy az olvasókat megismertessük az uj könyvekkel, felhasznál
juk a könyvtári tájékoztatás egyéb eszközeit is . Közülük leghatéko
nyabb a könyvismertető előadás, melyet vasárnaponként tartunk a 
könyvtár termeiben megjelent olvasók számára. Az elmúlt esztendőben 
egyedül a szakemberek olvasótermében 48 könyvismertető előadást tar
tottunk /kb. 2000 ember hallgatóval/. A könyvismertetések számára 
12-20 könyvet szoktunk kiválasztani. Először rövid jellemzést adunk 
minden könyvről, rámutatunk témájának jelentőségére, elmondjuk a
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a szerzőjére vonatkozó adatokat,, összehasonlítjuk a mUvet mas» hason
ló témával foglalkozó könyvekkel, végül felhívjuk a figyelmet a benne 
előforduló helyismereti anyagra. Az ismertetés után az olvasók á lta l 
kért könyveket azonnal kikölcsönözzük.

Havonta kétszer szabadpolcrendszerü könyvkiállitást rendeznék az 
olvasóterem dolgozói. Erre a célra külön szoba á l l  rendelkezésükre. 
Egyébként a könyveket három üvegezett tárlóban á llít já k  k i, külön а 
mérnökök és műszaki dolgozók, külön az orvosok és külön a pedagógusok 
számára. Egy-egy tárlóban legalább 50 könyv hyer elhelyezést. A könyv
tár megszervezte a b ib liográfia i segédkönyvek k iá llítását is , ennek 
anyagát havonta fe lfr is s ít ik .

A b ib liográfia i tájékoztató munkában széles körben felhasználjuk 
a nyomtatott annotált katalógus kartonokat is . Ezeket az "újdonságok 
táblájá"-n helyezzük e l és kétszer havonta oaeréljük. A szakképzett 
olvasók, számára speciális kérdésekre vonatkozó annotált kartonokból 
készítünk összeállítást, külön a mérnököknek, külön az orvosoknak és 
külön a pedagógusoknak. Ezeket a kartonokat negyedévenként cseréljük 
fe l  újakkal.

A könyvtár bejáratánál jó l látható helyen ajánló plakátokat 
függesztünk ki 0, helyismereti irodalomról.

Bár az olvasók b ib liográfia i tájékoztatásával több-kevesebb 
mértékben a könyvtár úgyszólván valamennyi osztályának dolgozója fog
lalkozik, mégis annak megvizsgálására, hogy tájékoztató jegyzékeinket 
a különböző hivatalok és üzemek milyen mértékben használják fe l  mun
kájuk során, senki nem fordit megfelelő gondot.

Igát, hogy olvasóink leveleiből értesültünk arról, hogy pl. a 
terü leti tüdőbeteg rendelőintézetben felhasználják tájékoztató iroda
lomjegyzékeinket a termelési értekezleteken, a ruhaipari dolgozók 
klubjának könyvtárosai pedig látható helyen kifüggesztik a jegyzéke
ket, megismertetik azok tartalmát a munkavezetőkkel, technikusokkal 
és más ruhaipari dolgozókkal. Az ilyen levél azonban kevés.

Ezért szükségessé vált megkezdeni tájékoztatásunk hatékonyságá
nak ellenőrzését. Ennek érdekében kérdőíveket küldtünk szét ás elha
tároztuk, hogy erről a kérdésről ankétet fogunk rendezni.

Jelentős mértékben fokozni kívánjuk a b ib liográ fia i tájékoztató 
szolgálat jelentőségét a könyvtári munka rendszerében. A feladat 
végrehajtása érdekében szoros kapcsolatot kell kiépítenünk a város 
üzemeivel, tudományos kutató in tézeteivel, a tudományos és műszaki 
társaságok terü leti fiók ja iva l. Rendszeres segítséget kell nyújta
nunk a mezőgazdasági dolgozóknak. A tájékoztató munkának a Területi 
Könyvtár olvasótermeiben és kölcsönzési osztályán, valamint a város 
kerületi könyvtáraiban történő megszervezésében le  a b ib liográ fia i 
osztályt i l l e t i  meg a vezető szerep.

•

= Szovetazkaja B ib liogra f!Ja, 1?56. 42.sz. 67-72.1*



Götze, Wolfram

MIKROFILMEK TÁROLÁSA ÉS RENDEZÉSE

S cikk célja az, hogy megmutassa: hogy kell a mikrofilmeket 
szakszerűen és az esetenként elérendő eéloknak megfelelően, gazdasá
gosan tárolni és rendelni.
Filmtekerés és mikrofilmlap«

Vizsgálédásunk céljára a mikrofilmnek két fajtáját kell szem- 
ügyre Tennünk* FIdősorban a filmtekercset /ez rendszerint 35 mm-es 
normálfiim/ aa másodeorbana 9 x 12 om-es mikrofllmlapct /mikrolapot/.

Németországban kezdetben a mlkrolap-rendszer örvendett nagyobb 
kedv*Itségnek, de a háború után a külföldön elterjedt 35 mm-es film 
nálunk la tért nyert.

Tárolás szempontjából természetesen az alak egyöntetűsége lenne 
a kényelmesebb, de végeredményben ezt a kérdést, a könyvek raktározá
sánál 4 b meg kellett oldani. Bár már a használó részére is olyan ké
nyelmetlenséget jelent a .’filmformátumok különbözősége, hogy avval az 
olvafókészülékek gyártóinak is számolniok kellj ezzel szemben á ll vi
szont az az előny, hogy az adott eredetihez mindig a film megfelelő 
alakját lehet választani. ín pl. egyes cikkekre állandóan е я5 mm-se 
filmezelagot haóználom, viszont terjedelmesebb munkák készítésére a 
mikrofilmlapot látom alkalmasabbnak.
A film anyaga és annak tulajdonságai.

À film olyan alaprétegből a ll,  amelyre zselatinréteg van rárak
va. J A  utóbbiban vannak beágyazva a fényérzékeny ezűatsók. A film 
alaprétegéül néhány év óta az u.n. biztonsági film van előírva. A 
modern biztonsági filmet három tulajdonsága jellemzi: nehezen gyul
lad, lassan ég és alacsony a nitrogéntartalma. .'Sjgy kémiai stablll. 
fásával a tartósságra vonatkozó kívánalmainkat ki tudja elégíteni. 
Nyilvánvaló, hogy mikrofilm célokra csak biztonsági filmeket szabad 
felhasználni. Bizonyos idő óta filmlapót is lehet kapni biztonsági 
alapozással.

A zselatin alkalmas eszközünk bizonyult arra, hogy a képet fe l
építő ezüstsókat egyrészt helyileg rögzítse, másrészt pedig azokat 
kémiai kezelésre alkalmassá tegye. De a zselatin némely szempontból 
igen érzékeny anyag. Nedves atmoszférában, magasabb hűfoknál védő
szerek alkalmazása ellenére is kevéssé ellenállóképes baktériumokkal 
szemben. Ujjnyomok ís feleérthetik a zselatinréteget: bég látszólag 
száraz- újlaknál is a bőrmlrlgysk olyan anyagot választhatnak ki, 
amely a film rétegoldalába beeszi magát és ott átlátszó kis pontocs-



kákát okoz. A legyek Is veszély jele a fiiam * Legkellemetlenebbül 
mégis a por jelentkezik; í-ülönfc-an, ha-a léghazat a nedves rétegbe 
szórta bele» De a száraz f i l m e :  is makacs kísérője a por* Ennek oka 
a film  eietcvroeztatlkas fe ltö ltő its ége , amelyet súrlódás okoz óe amely 
a kis porrészecskéket magához ragadja. A tapadási erő következtében a 
porrészeeskék a film  kisülése után is rajta maradnak. így aztán az 
emulzióban karcolásokat hoznak létre és homályos nagyításokat, amelyek 
fáradságos retueálást testnek szükségessé.

Míg egyrészt a túlságos nedvesség veszélyes a zselatinra, mámrészt 
viszont túlságos, szárazság következtében merev lesz a film . Ez esetben 
ugyanis mind a zselatin, mind az alapréteg, amelyből a lágyítőszer e l
illan , nagyon kiszárad.

Ha a film  tartósságát meg akarjuk őrizn i, akkor ezeket a zavaró 
körülményeket normális kiima teremtése és ftlnos tisztaság utján ki kell 
küszöbölnünk. Normális klíma teremtésén legfeljebb 18-21 -os hőmérsékle
tet és a levegő .40-50 os rela tív  nedv est» -^tartalmát kell érteni. Alap
elvnek tekinthető, hogy o tt, ahol papirost és bőrt károsodás nélkül le 
het őrizn i, ott a filmnek eem történhetik baja*

A film  megvédése káros behatások ellen.
E tekintetben nem járhatunk e l merev séma szerint. Egyes rendsza

bályokat, amelyek egy nagy mikiotárban nagyon fontosak, adott esetben 
szerényebb körülmények közt figyelmen kívül hagyhatunk«

Hogy a filmeknél lehető hosszú élettartamot érhessünk e l, ahhoz 
4 pontra keJLl figyelemmel lennünk;

1/ A sötétkamrai kezelésnek - ideértve a fürdetést - gondosan kell 
történnie« *

2/ A filmre a sérülések ellen védőboritást kell alkalmazni.
3/ A filmet szakszerűen kell használni.
4/ A tárolóhelyet és a tárolás módját célszerűen kell megválaszta

ni. * ' *
Olyan film , amelyet állanaÓe* használnak, mechanikus elhasználó

dásnak van kitéve, emely életkorát legfeljebb 50 évre korlátozz«. Ehhez 
elég a szokásos laboratóriumi kezelés* Másképp á l l  a dolog, ha a film  
ki akarja elégíteni az ideális tárolási követelményt: a vég nélküli tar
tósságot. A fixálásnak és különösen a fürdetésnek egész különös a l ja s 
sággal ke ll történnie. Egészen magas igényeknél legjobb, ha a kép ezüst
jét kénnel ezüetszulfiddá változtatjuk át.

A zeelatinrétegnek káros behatások e llen i védelmére különböző e l
járásokat alkalmazhatunk, ß kívánt cél és a fennforgó lehetőségek sze
rin t. Baktériumkárok ellen az utolsó fürdetésnél baktériumölő szereket 
lehet alkalmazni. Baktériumkároktól azonban csak meleg, párás levegőnél 
ke ll tartani, ezek inkább a film  szárításánál, nem pedig normális táro
lásánál léphetnek fe l  a mi szélességi fokunkon.

A száraz filmnek bizonyos védelmet b iztosit a formáldehid edzés, 
amely e zselatÍnrétegnek nagyobb ellecállóképességet b iztosit meohan -̂ 
kus behatásokkal szemben. A zselatin ezálta l azt a képességét is elvaez- 
t i ,  hogy a vízben megduzzadjon. Még jobb, ha a.filmet lakkbevonattal lá t-
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J aie e l. A nagyobb karcolásment jeég mellett a Jobb fénykihaaználáa 
előnyét is biztosítják ezáltal a vetítésnél. A fénytelen zselatin fe 
lü let ugyanis a fény egy részét szétszórja, amely ezálta l a vetítésnél 
veszendőbe megy. Ha már most lakkbevonáet alkalmazunk, akkor ennek fé 
nyes fe lü lete emelni fogja a film  áttetszőségét.

A filmanyagnak mechanikai, kémiai és éghajlati befolyások e llen i 
érzéketlenségének biztosítására vonatkozó eljárás a Yllmnemealtéal RT 
/Nea-Ieenburg/ an. Tepo-rate-eljárása, amely Amerikában már régóta be
vá lt. A száraz filmet egy tartályban 40 G°-nál chamlkállkus gőzöknek 
teszik ki és ezek behatolnak a filmbe. Ezáltal nemcsak a zselatlnréteg, 
hanem a film  alaprétege is védelmet kap a későbbi behatások ellen. Ezen
kívül nagymértékben elveszti a sodratát, agy, hogy a nagyításkor kikap
csolódik a fenyegető Newton-gyürük képződése. Ez az eljárás mód minden
fa jta  filmre alkalmas. Természetesen ezzel nem lehet megakadályozni a 
fllmkárokat, ez tisztán elővigyázatossági eszköz.

A porkárokat elsősorban okozó elektrosztatikus töltődéat agy le 
het elkerülni, hogy úgynevezett antleztatikaa pasztával vonják be a 
filmet és a filmmel érlntkeeéabs kerülő mindennemű éré- ée üvegrészt 
/nagyitógép, olrasógép stb./.

Mikrofilmek tárolása.
‘ A szakszerű filmtároláesal szemben támasztott követelmények a 

filmnek eddig fe jtegetett tulajdonságaiból ée annak konzerválás! le 
hetőségeiből adódnak.

A legegyszerűbben a mikrofilmlapot lehet tároln i. Erre . 
a célra a nyersfilm csomagolási anyagát lehet legalkalmasabban f e l 
használni. A mikrofilmlapokat kartotékszerüen la lehet rendezni, kü
lönösen, ha elmazalagokat la fotografálunk. De egyik esetben ae f e le j t 
sünk e l védőlapokat tenni a mikrofilmlapok közé. Erre alkalmasak a . 
fr ies  film  fekete papirválaaztólapjai, még Jobbak a pergamin táakáea- 
kák, vagy hoeszu pergemln csikók leporello-hajtogatásban.

Szétvágatlan 35 ma-es filmtekercse* számára szabványosított tá
rolótokok készülnek 30 m filmre. A film  ebben orsóra van ráeaavarva.
A "fllmaaláta" veszélyét Így kikerültük. Ha nem rendelkezünk szabvá
nyosított orsókkal* helyettük azokat a bádogdobozokat használjuk, ame
lyekben az újonnan gyártott filmet szállították. Mindenesetre be kell 
eeavarni a film et, vagy hullőmpapirok közé tennie mert különben az 
aluminium bádog dörzsölöm fogja. Ez a tárolási mód azonban oaak átme
netinek ajánlható, mert feltekeretlen filmtekercsek olvasása igen ké
nyelmetlen. Ha rövidebb filmeket nem akarunk csikókká szétvágni,hanem 
tskeroakékbec tároln i, akkor bele kell törődnünk az állandó sodródásba«
A sodródás az ismert Newton-körökhöz vezethet, de ezek az olvasást 
mindenesetre csak mérsékelten zavarják. Az ilyen tekercskéket legal- 
kalmasabban kis fiókokban tárolhatjuk, amelyekben egy közbenső fenék
lap van, széles lyukakkal. Karton pepiгskatulyák ilyen célra huzamosab
ban nem ajánlhatók, mert a karton leg többny1rs szálakat araszt. A kíe- 
képek sötétkamra csomagolásainak műanyagból készült dobozai, melyeket 
egyébként legtöbfcnyire e l szoktak dobni, filmek tároláséra szintén a l
kalmasak.

Mikrofilmeknek ősik alakjában való tárolására egész sereg módszer' 
létezik, közülük a Zelss-féle pikkelylap-rendszer vált be a legjobban. 
Az.ok a tárolási rendszerek, amelyeknél - mint i t t  - a csikókat pergamia-
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borítás védi, előnyben részeeiterdők azoknál, ahol Ilyen védelem nin
csen. Ea a filmes lkot közvetlent'! a pikke lyazertten hajtogatott és szélén 
lekarimázott papírból készített tárolólapokba helyezzük be, vigyázzunk 
arra, a papír ne eresszen szálakat. Ellenkező esetben az egyes fllmeelko- 
kát még előbb egy összehajtott pergamln-paplr-szalagba kell tenni. A 
pikkely-lapokat vagy kartotékszerflen rendezzük, vagy külön taeakokba fog' 
leljük össze, dossziékba fektethetjük, vagy könyvbe köttethetjük. Uás 
rendszereknél az egyes fllmcslkokat kartotékszerflen egymás mögé rendezik, 
vagy egyenklnt pergamln-bőritékben vagy egy sokszorosan összehajtott pa
pírcsíkban. Ezt csak akkor lehet kényelmesen használni, ha a csíkok tény
leg laposan fekszenek és nem sodródnak Össze.

Azt Is Javasolták, hogy olyan kartotéklapokat használjunk, amelye
ken kivágott "ablakok" szolgálnak a filmesíkok beragasztására. Úgy vél
ték, hogy Ily módon el lehet érni az Ideális egységet katalógus és az 
Idézendő irodalom között. Ez a változat azonban aligha fog meggyökereeed- 
ni. A filmszalag csak nagyon rövid lehet és sokszor több lap lenne szük- 
séges egy csíkhoz.

A film nagyításánál a nagy alakú kartotéklap akadályt jelent. Az 
olvasókészülék technikájának Is alkalmazkodnia kellene ehhez az agakhoz. 
Ha mégis ilyen rendszert fogadunk el, akkor a megelőző fllmvédelem fe l
tétlenül tanácsos.

^Kínálkozik, az a lehetőség is , hogy Ilyen kardotéklapokat lyukkár
tyákként áLkalmaaimk uigy még messzebbmenő racionalizálás érdekében. De 
egy ilyen nagy lapra szerelt mikrofilm használata még nagyobb mértékbeu 
ütközik az éppen most említett nehézségekbe, mert Mezen a lyukkártyák 
formátuma legalább A 5* Bármennyire Is értékesek a lyukkártyák bizonyos 
célokra, a szerző nem ajánlaná, hogy a mikrofilmet azokra erősítsük.

A tároló szekrényeket és állványokat Illetően nincsenek különleges 
kívánalmak. A méretek teljesen a filmméretéhez és annak mennyiségéhez ~ 
I f  Zz ódnak, filmtekercs-tokokat legcélszerűbb lapos fiókokban felevő 
helyzetben őrizni. Egymásra állítani őket kevésbé ajánlatos, mert ez az ál 
tekintést éa a film állapotának ellenőrzését megnehiti. Sok esetben elég 
lesz egy kis olvasókészülék-asztalka néhány lapos fiókkal. Ha a pikkely
lapok magánszemély birtokában vannak, tasakokban összegyűjtve beállítja  
a könyvtárába. Lehetséges, hogy a nagyon frisa, éteres olajokban /ter
pentin, etb./ gazdag fának kedvezőtlen hatása lehet a filmre, de a szer
zőnek erre nlnos bizonyítéka.

Mikrofllmanyag rendezése és katalogizálása.
A mlkrorllmanyag rendezése sokkal kevésbé problematikus, tint a 

könyveké. Mlkrofllmgyüjteményeket illetően az egyetlen használható ren
dezési rendszernek a "numerus currens", azaz a beérkezés sorrendje sze
rinti elrendezés látszik. Azzal az előnnyel szemben, amit a könyvek 
szakszerintl felállításánál a könnyű áttekintés és gyors keresés lehe
tősége nyújt, a mikrofilmnél a filmanyag külső egyformasága és az ol- 
vasókéezttlék használatának szükségessége a döntő. Ehhez járul még, hogy 
mlkrofilmgyüjtemények - legalábbis könyvtárakban -  általában nem alkot
nak zárt gyűjteményeket, hanem inkább hiányok pótlására szolgálnak. Egy 
magános kutatónál, aki mikrofilmet haeznál, szűk szakterületre vonatko
zólag jogos lehet a teljességre és a ezakezerinti tárolásra való törek
vés. Be a szakrendszer ezerinti felállításnál még egy nagy akadályt kell 
megfontolni, s ez az állandó újrarendezés szükségessége az u.i beezerzé-
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eeknél. Mikrofilmgyüjteményekné~ az ilyen folytonos ujjárendezée a 
film tartósságát veszély%ztetné é s  azonkívül a f i Ímesikok szükséges 
belyi rögzítését is zavarná. Ez a megállapítás okvetlenül szükséges, 
mert egy kívánt filmcsik gyors feltalálásában semmit sem használ pl. 
egy ráfényképezett jelzet; a Jelieteket ezenkívül még Olvadhatéan el 
kell helyezni a tasaknl szolgáló lapon vagy fllmtokokon.

Л  -mikrofilm Jízakszerlnti felállításának még nagyobb mértékben á ll 
ütjábaá a foráátum-fcülönbaég'/aifcrolap, filmtekercs ás filmcsik/, mint 
a könyvek felállításának. Kert a könyv alakja bibllografiailag meg van 
állapítva, míg az, hogy egy bizonyos kiadványt milyen mikroflimaiakban 
rögzítsünk, a véletlentől vagy az önkényes elhatározástól függ,

. Ebből következik, hogy egysdül ez helyes, ha mlkrofilmgyüjteménye- kot a filmek beérkezésének sorrendjében rendezünk el. De ajanlatoa az
egyes fllmformátomokat egymást61 e^válasjptanl.

Azok az okok, amelyek miatt a "numerue carre ne" rendje mellett 
döntöttünk, továbbmenően erra kénysza«ltenek, hogy gondoskodjunk a leg« 
kisebb magángyűjteményben le biztosikatalógüenyilvántartásról. A leg
egyszerűbb esetben « ha a mikrofilm egy magános tudós munkakörébe tar
tozik és csak-kis-gyűjteményről ven azó -  többnyire elég minden filmről 
agy kié lap a pontos címnek és a film tárolóhelyének feltüntetésével. 
Kiegéezltőleg fel lehet tüntetni a rövid tartalomjegyzéket, a tartalom
hoz egyéb megjegyzéseket lehet fűzni, eaetleg a film technikai adatait 
is megadhatjuk. A címleírásokat szakok, címszavak vagy tárgyszavak sze
rint rendezhetjük. Szerző-mutató csak annyiban szükséges, amennyiben ez 
hasonló nagysága könyvgyűjtemény esetében helyes lenne. Nagyobb filmállo- 
mányokról, amelyek már nem egyetlen ember szolgálatára állnak, betűrendes 
szerzői katalógust kell kéeziteni. A szakkatalógust abbén az esetben - a 
betűrendes katalógus és a szerzemény1 nyilvántartás rovására - mentesíte
ni lehet a bibliográfiai és technikai adatok feltüntetésétől, minthogy 
ezek a tárgyi feltárás szempontjából kevésbé fontosak. Ea kívánatosnak 
látszik, a szakkatalógusban még & tartalomra vonatkozó adatokat is fe l
tüntethetünk. De itt már szerzemény! napló vezetése le szükséges. Mint
hogy ezt folytatólagosan vezetjük, Jobb, ha ezt a naplót lap- vagy könyv
alakban Írjuk, mert Így egyse bejegyzések nem veszhetnek el. A "numerus 
ourrene” elrendezés alapján ez a gyarapodási napló egyúttal a mikrofil
mek raktári katalógusának: szerepet is betölti. Tehát a gyarapodásra vo
natkozó minden teohnikal ée minden filmblbllogréflai adatot vegyünk fel 
•bbe a jegyzékbe. A címleírás egyse elemeit ezzel szemben Itt elhagyhat
ják, Így pl. az eredetinek lapszámát ée alakm#gjelölését. A gyarapodási 
naplóban az alábbi rubrikák szükségesek:

1/ sorszám,
2/ a beérkezés napja,
3/ az eredeti kiadvány szerzője és elme,
4/ az eredeti kiadvány lelőhelye, esetleg Jelzete,
5/ a film kolláclója, azaz mikrofllmlapoknál a lapok száma, a film

tekercsnél a csikók vagy tekercsek száma és az eredeti lapjainak 
elosztása,

6/ megjelölése annak, hogy negatlv-a, vagy pozitív
7/ a film értéka /esetleg hasábos elválasztás vétel, csere és aján

dék között/,
ö/ Jegyzetek /esetleg levelezésnél aktaazámok megadása vagybgyáb 

teohnikal adatok/.
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A gyarapodási, naplót anoyi részben kell vezetni, ahány féle film- 
fajtát kell raktároznunk. Eme részeknek egyenként egy-egy megkülönböz
tető rövid jelük van, amely a folyószámmal együtt alkotja a mikrofilm 
jelzetét.

Olyan nagykönyvtárnak, amelyben az Idők folyamán bizonyos mennyi
ségű filmállomány felgyülemlik, különös súlyt kell fektetnie az ilyen 
gyarapodási naplóra. Mert ez az egyetlen nyilvántartás, amelybe kizá
rólag mlkrorilmeket Jegyeznek be. A betűrendes és éppúgy a szakkataló
gust nem lenne célszerű a könyvtár fő katalógusaitól elválasztani. De 
vigyázni kell arira, hogy feltűnő bélyegző figyelmeztessen arra, hogy 
mikrofilmről van szó.
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Harvey, John Г.t
NYOMTASSUK KÖNYVTÁRI KIADVÁNYAINKAT!

A  korszerű könyvtárnak kiadványai la vannak. A mai könyvtár 
ugyanis amellett, hogy gyűjti és terjeszti a nyomtatványokat, maga 
le közread olyan anyagot, amelynek kiadása közönség-tájékoztató 
programja keretében szükségesnek látszik. Könyveket esek kevés könyv
tár publikál, igen sok szerkeszt azonban folyóiratokat, brosúrákat és 
könyvjegyzékeket, mind a közönség tájékoztatása eéljából, mind pedig' 
személyzete használatára.

A sajtószolgálat célja: a közönség tájékoztatása és a személy
zet értesítése a könyvtár tevékenységéről} ez a program nem csupán 
a könyvtár hivatalos közleményeit fodalja  magában, hanem egyúttal 
a tervezett kiállítások rendjét, a rádió és televízió-előadásokat, a 
könyvtár tájékoztató szervének értesítéseit is; foglalkozik tehát egy
felől a könyvtári személyzet nevelésével, közösségi szellemének kiala
kításával, másfelől pedig a könyvtár közönségével való jó kapcsolatok 
biztosításával.

Alkönyvtárban nyomtatásra a következő esetekben kerülhet sor: 
a/ a könyvtár igazgatójának hivatalos közlönye} b/ a személyzet egye
sületének közleményei} о/ a könyvtár barátainak közleményei} d/ a fa- 
kultás-ujság} e/ könyvjegyzék} f/ évi jelentések} g/ hirdetések és 
eajtószolgálat} h/ a könyvtár.egyes berendezéseinek helyes használatá
ra vonatkozó tájékoztatási anyag és prospektusok és végül 1/ kiállítá
si jelek és címkék.

Az igazgatóság hivatalos közlönye rendszerint igen tekintélyes és 
Jól áttekinthető kiadvány} de semmi mást nem tartalmaz, mint a vezető
ség hivatalos programjáról és tevékenységéről szóló értesítéseket. 
Gyakran kőnyomatos ajságlap alakja vsa. A könyvtár igazgatósága abból 
a célból boosájtja ki, hogy a személyzet tagjait a könyvtárt és a kö
zönséget érintő újabb eseményekről tájékoztassa. Ez a kiadvány gyak
ran magánén foglalhatja a személyzet sorába történt kinevezéseket, a 
könyvtár tevékenységeinek időpontjaiban és helyében bekövetkezett vál
tozásokat, a szünet-terveket, a Jelentősebb vendégekről szóló híreket 
s az igazgató utazásaira vonatkozó értesítéseket. A The Library of 
Congress Information Bulletin-le erre a legismertebb példa, de példa 
Oakland Public Library-Oak Leaves-je. végül az UCLA Llbrarian-je  is 
jól ismert példaként említhető meg.

A személyzet egyesületének közleményei című kiadvány rendszerint 
még inkább tájékoztató-jellegű és csevegő stllusu;Ennek célja: a 
könyvtár személyzetére és eseményeire vonatkozó hírek, pletykák,^sndezvé' 
nyék közlése s hogy az intézmény közszellemét a nagy létszámú és gyek-
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ran helyileg erősen szétszórt személyzet körében biztosítsa. Magában 
foglalhatja ez a kiadvány a személyzet baseball-csapatára vonatkozó hí
reket, a régebbi hivatalnokok jegyzékét, a körzeti könyvtárakra és a 
könyvtáros egyesület bizottságaira vonatkozó híreket Is» Szétküldés 1 
címjegyzékre rendszerint nincs szükség ezzel a belső használata kiad
vánnyal kapcsolatban; sokszorosítása gyakran vagy stenolles géppel tör
ténik vagy pedig hektográf utján^/. Ezek közül a kiadványok közül vannak 
olyanok, amelyek félhivatalos jellegűek, s a könyvtárvezetőség bizonyos 
fajta tájékoztatásait le tartalmazzák; ilymódon az eddig említett két ki
advány mindegyikének jellegzetességeit egyesítik. A C U News. University 
of California Library, Berkeley; -  The Tee-Peé. Staff News or the Toledo 
Public Library és az University.of Michigan Library Staff Association 
Library Notcs-.1e Jól ismert példák erre a kiadvány fajtára.

A kŐhyvtárbarátok közleményei gyakran az egyedüli eszköz az irodal
márok és könyvkedvelő egyének ezen csoportjának összetartására; ez a ki
advány rendszerint Igen tetszetős külsejű munka, melynek nyomása Jóminő- 
ségtt papírra szedett szövegről, választékos formában történik. A Duke 
University Library barátainak Library Notes- ja . az University of Pennsyl
vania Library Chronicle-je és a Rutgers-University Library Journal-ia  
Jó példák erre»-Ezekben a közleményekben jelentős helyet foglalnak el az 
adományokra vonatkozó közlések; tartalmaznak azonban ezenkívül egyúttal 
a különleges gyűjteményekre és.a könyvritkaságokra vonatkozó ismertetése
ket és leírásokat is. Ezek a kiadványok elsősorban a könyvgyüjtőfc /és 
könyvadományozók!/, az irodalmárok és történészek oéljalra szolgálnak»

A fakultáe-uJaág olyan intézeten kívüli kiadvány, amely leginkább 
a főiskolai könyvtár közönsége körében iforog kézen; ez az uj könyvek 
havonként kiadásra kerülő jegyzékével együtt is megjelenhet, de kiadha
tó magában véve is. Ennek tartalma rendszerint rövid tájékoztató jellegű, 
célja pedig, hogy az illető tudományszak képviselőit a könyvtár uj beszer
zéseiről, illetve őket érintő változásairól tájékoztassa. Eltűnő példa er
re az University of Idaho Library által kiadott Lee Zimmerman-féle The 
Воо1осягкт A Kansas ffesleyan University Library Current add Cogent és a 
Lincoln*s Page, a Missouri's Lincoln University kiadványa szintén jó pél
da. -Az- ilyenfajta újság foglalkozhat!к a könyvtárak közötti kölcsönzés 
kérdésével, a személyzetben bekövetkezett változásokkal, az alsó év<je 
hallgatók könyvtárával, a fontosabb újabb szerzeményekkel, az elolvasás
ra érdemes újabb folyóiratcikkekkel, újabb Jó verses kötetekkel ős azzal, 
hogy milyen újabb oélkltttzések merültek fe l a tartaléktermekkel kapcso
latban. Ezt az újságot is rendszerint vagy csak egyszerűen stenolles gép
pel sokszorosítják, vagy pedig kőnyomatosként adják ki.

Vannak azonban másfajta fakultás-ujaágfélék le. Egyes főiskolákon 
ez az újság ugyanis tetszetős külsejű közelméoftyé fejlődik ki, amelyet 
finom minőségű papíron, szedett szövegről nyomtatnak ki s amely főként 
a könyvtár uj könyveivel foglalkozik. A Pennsylvania State University 
Headlight-című ée a Books and Libraries at the University of Kansas ci- 
aft.kiadványok Jó példák erre. A takultás-ujségok egy másik cáopartja 
olyan folyóiratokat is magában foglalhat, mint amilyen például и 
Harvard Library Bullet in-Ja ée a Dartmouth’s Baker Library Bui let in- ,1a. 
amely a könyvtárra vonatkozó tájékoztatásokból á ll,  de пэт elszigetel
ten csak a fakultás vagy csak a könyvtár-barátok csoportja részére szol
gál felvilágosításokkal, s nem is csak könyvekről szól, -  hanem az em-
1/ Nálunk ismert szeszes hektográf pl. az ormig /Ford./.



-  4 0  -

lltett csoportok és a könyvbarát к tájékoztatásán együttesen szolgálja« 

Könyvjegyzékek,
Akönyvjegyzékek a legnépszerűbb kiadványok közé tartoznak. Ezek 

vagy az újonnan beszerzett könyvek havonként kiadott -teljes jegyzékéből 
állnak, /az ilyeneket az illető tudományszak valamennyi képviselőjének» 
illetőleg tagjának eljuttatják,/ « de jelennek'megi különleges tárgyú 
könyvjegyzékek is /az utóbbiakat a látogatók közt Osztják szét» részben 
azonban az érdeklődőknek postán is meg kill dhe t ik. / AZ előbbi fajta könyv- 
jegyzéket rendszerint egyszerűbb alakban nyomtatják ki, -  ez utóbbi fa j
tát azonban sokszor tetszetős alakban» színse papírra nyomtatva késmitik 
Az előbbi fajta betűrendben» illetve tárgyrendben foglalja magában a 
könyveimé két » mig az utóbbi jegyzék különféle elrendezéseket mutathat. 
Ezt az utóbbi fajta Jegyzéket kiállított tárgyak» évfordulók és különle
ges kiállításokkal kapcsolatban is kinyomtathatják; ezek elküldés» külön 
postajegyzékek szerint történik. Az elsőfMta jegyzék sok főiskolai 
könyvtár kiadványaként jelenik meg -  míg egyes közkönyvtárak az utóbbi 
jegyzékfajtából nyomtatnak ki sokféle ilyen kiadványt; ezeket nagymennyi 
ségben osztják szét a könyvtár ügyfelei között.

Ilyenfajta könyvjegyzékekre könnyű példákat találni. A rendszeres 
időközökben kiadott általános könyvjegyzékekre példák; a Book Notes, 
amely a Wisconsin Library Bulletin pótfüzete» в amilyet a Wisconsin 
Free Library Commission ad ki» a Select List Ж  Recent Acquisitions, 
a Nemzetközi Béke Carnegie Alapítvány Shotwe11 Library-já kiadásában, 
és a ml könyvtárunk Selected Acqulscltloa Listen s , A tetszetős külső
ben kiadott, speciális könyvek jegyzékére példaként szolgálhatnak; a 
Dayton Library Bits- je a melyet a Business Department ad kl, továbbá az 
a sok jegyzék, amely a Boston Public Library kiadványa, a végül a 
Racine Public Library szinpompás könyvjegyzékei.

évi jelentések.
Az évi jelentések feladata az év eseményeinek összefoglalása és 

kiértékelése« Kétféle alakban jelenhetnek meg ezek a kiadványok; vagy 
Részletes jelentések alakjában, amelyek egyrészt a könyvtár felettée 
hatóságainak, másrészt más könyvtárak vezetőinek és személyzetének tá
jékoztatására szolgálnak; vagy pedig rövid összefoglalást tartalmazó 
és közérdekű, népszerű Jelentések formájában, amelyek a  nagyközönség 
érdeklődésére számítanak. Az első alakban irt jelentések csak igen kis 
példányszámban szükségesek; éppen azért egyszerű alakban, elektromos 
Írógépen sokszorosíthatók, .A máslkfajta kiadványra azonban sokkal na
gyobb «példányszámban van szükség és éppen azért kiadása tetszetős kül
sőben, vagy kőnyomatóéként, vagy pedig szedett szövbgről, nyomtatott 
alakban kívánatos. Az első fajta jelentés sok részletet és az események 
gondos,értékelését tartalmazza, -  mig az utóbbi a végzett feladatokat 
foglalja jegyzékbe, s a rendelkezésre álló könyvtárezolgáldetásokat 
hangsúlyozza ki. Az utóbbi jelentés expediálása céljából sok óimét tar
talmazó különleges postanévjegyzák kialakítása szükséges. A Library of 
Congress, a Colorado А к  Ы College és az University of New Mcx t- - köz
zétett évi jelentései szolgálnak az első Jelentésfejta példáiul, -  
míg az Allentown, Denver és Detrolt-ban működő közművelődési könyvtárak 
újabb jelentései az utóbbi csoport szemléltetésére alkalmasak.
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Â tervezett eseményekről szcj-ó értesítéseket gyakran futtatják 
<1 sokszorosított példányban a oagy olvasóközönségnek, egyetemi hall
gatóknak, az illető, fakultásoknak, a szomszéd körzetekben működő 
könyvtárosoknak, Üzletházaknak, újságoknak, hírügynökségeknek, neve
lésügyi intézményeknek, könyvtáraknak, szakfolyóiratoknak, a könyvtá
rat igénybevevő szakcsoportoknak vagy a nagyközönségnek. A szétküldés 
sima eszközlése végett különleges címjegyzékre van szükség, amely eset
leg többezer nevet tartalmazhat. Ez esetleg az illető közművelődési 
könyvtár teljes címjegyzékét magában foglalhatja. Ilyenfajta tájékod- 
tások kiboosájtására akkor kerülhet sor, ha a könyvtár valamilyen uj 
szolgálatot indít el, uj osztályt, uj szakot nyit meg, megváltoztatja 
a nyitvatartási órák eddigi rendjét} de tartalmazhatja ez á jegyzék a 
heti filmbemutatók rendjét, a heti könyvszemlét, a heti meseórák, i l le t 
ve előadások Időpontját, a könyvek megvitatására szolgáló tanfolyamok 
idejét, a különös érdeklődésre számottartó könyvek jegyzékét, illetve a 
nyilvános előadók névsorát. A közönség figyelmének az illető esemény
ről közvetlenül a szóbanforgó dátum előtti felhívására is szükség van 
ezonban, egyszerű steadies, vagy kőnycuatos rövid értesítés alakjában. 
Ez a nyilvánosság biztosítását gálzó Jó gyakorlat arra szolgál, hogy az 
illető esemény számára nagy közönséget biztosítson. A Boston Public 
Library eok ilyen értesítést szokott sokszorosítani.

A kiadványok aokszoroaitásu az illető város sajtójának jobb tájé
koztatását jelenti s a könyvtár tájékoztatási híranyagának megfelelőbb 
közzétételét szolgálja. Kívánatos a szétosztás olyan egyszerű módja, 
amely biztosítja, hogy a. sajtó ezeket a tájékoztatásokat egy időben 
kapja meg. Olykor fontos, hogy a kiadványok elküldése gyorsan történ
jék, mert csak Így szerezhet a közönség Időben értesülést az illető  
eseményről} sok könyvtárértesitée viszont nem igényel azonnali továbbí
tást. Az évi jelentések megfogalmazása éa elrendezése újságírói stílus
ban kívánatos, -  viszont sz újság - ,  i l l .  folyóirat híreket mindenképpen 
át kell Írni.

Valamennyi könyvtárfajtánál szükség van prospektusokra, könyvtáris
mertető füzetekre. A közművelődési könyvtárnak tájékoztatnia kell kö
zönséget arról, milyen szolgáltatásokban tudja részesíteni, -  a főis
kolai könyvtárnak pedig arról kell értesíteni ak illető fakultás tag

i ja it , hogy miképpen vehetik a könyvtárközi kölcsönzés szolgálatát 
igénybe, -  az lakóiéi könyvtárnak pedig a tanulóifjúság számáré kell 
olyan tájékoztatásokat kinyomtatnia, miképpen találhatják meg a szük
séges könyvtári anyagot. Az ilyenfajta tájékoztatást sok könyvtár 
prospektusok, illetve útbaigazító füzetek alakjában foglalja ÖPszej, 
ezek egyrészt a rendelkezésre álló berendezésekről, másrészt pedig.« 
könyvtár használatának technikai módjáról adnak felvilágosítást « Az 
Ilyenfajta anyag r s &  részét stenciles gépen is lehet sokszorosítani, - 
bar abban az esetben, ha a könyvtár jobban akarja ‘feladatát ellátni, 
díszesebb alakban kell az illető prospektust kiállítani s a benne fog
lalt tájékoztatást népszerűsíteni. A legtöbb ilyen prospektust szedett 
szövegről nyomtatják, sokszor többszínű kivitelben. Például felhozhat
juk az lova State Teachers College, - az University of Illinois Branch* 
at Chicago és az Idaho State College könyvtári prospektusait.

Be a felsoroltakon felül a korszerű könyvtárban még egyéb Jelle
gű nyomtatványok készítésére is ezükaég ven. Minden könyvtárnak van 
ugyanis valamilyen kiállítás terve, -  ahol pedig kiállítás van, ott
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jelzéseket és címkéket le kell készíteni*.• A  A i  könyvtárunk kiállítá
si osztálya évenként többszáz Ilyen Jelzést készít. Egyes jelzéseket 
géppel lehet megírni, másokat a könyvtárosi kar mttvészl képességű tag
ja készíthet el, ismét másokat Embosograf-on nyomtatnak vagy kőnyoma
tosként sokszorosítanak. A katalóguskártyákat és a könyvtárosi kar 
használatára szóló nyomtatványokat szintén vagy nyomtatás utján lehet 
előállítani, vagy pedig sokszorosítógéppel. A Boston-i és a New York-i 
közkönyvtárak ilyenek előállításával foglalkoztatják sokszorosító gé
peiket. Több könyvtár a kiállítási anyag bemutatásához szlta-rendezertt 
sokszorosító berendezést használ. Ez a berendezés nem drága, könnyen 
kezelhető a művészi kivitelű kiállítási munkát lehet vele végezni.

I

Sokszorosító osztály, nyomda műhely.
A sokszorosító osztályra, Illetve nyomda műhelyre a kiadványok 

készítése terén Jelentős szerep vár. Saját nyomdaberendezéssei csak 
kevés iskolai, illetve főiskolai könyvtár rendelkezik, - viszont sok 
használ fel közülük az egész intézmény céljait szolgáló ilyen osztá
lyokat. A közművelődési könyvtárak gyakran alakítanak ki saját haas- 
nálatukra kisebb méretben ilyen üzemet, amelynek személyzete -  'bizo
nyos részmunkaidő felhasználásával - a könyvtár saját személyzetéből 
kerül ki; máskor viszont a nyomdaipar önálló üzemelt veszik igénybe.

Valamely könyvtár nyomdai, sokszorosító munkálnak mérete attól 
függ, milyen mértékben van -  a könyvtár vezetőségének megítélése sze
rint - kiadványokra szükség, milyen érdeke fűződik a közönséggel való 
kapcsolat kiterjesztéséhez, milyen mérvű a könyvtár munkássága, • 
hányféle csoport felé kell a tájékoztató szolgálatnak irányulnia. Ál
talánosságban megállapítható, hogy mennél nagyobb a könyvtár в mennél 
nagyobb a könyvtárt Igénybevevő közönség, annál nagyobb a szükség pro
paganda szolgálat, Illetve program kialakítására.

A nyomdaberendezés és a sokszorosítógépek mennyisége és minősége 
attól függ, mennyi munkát kell a könyvtárnak publikálnia és mennyiben 
látszik gazdaságosabb eljárásnak a nyomtatásnak nem valamilyen nyomda
vállalatnál, hanem a könyvtáron belül való elvégzése. Mennél nagyobb 
igényű ez a tájékoztatási program, -  feltéve, hogy a megfelelő anyagi 
alap rendelkezésre á ll,  -  annál kívánatosabb az ilyen jellegű munkának 
a könyvtáron belül való elvégzése. Két körülmény teazi ilyen belső 
üzem felállítását indokolttál hs s nyomtatás s könyvtár saját üzemében 
megy végbe, a kiadványok minőségét és részleteit a kiadás munkakörével 
megbízott könyvtáros tisztviselő jobban tudja ellenőrizni^ ugyanakkor 
kisebb is e könyvtár saját nyomdaüzemében kinyomtatott munka előállí
tási költsége, feltéve, hogy e nyomtatás megfelelő példányszámban tör
ténik, amennyiben a rezei csökken a a haazonkulcs kiküszöbölődik. Ez
zel ellentétben viszont, ha csak kis meanyiségü munka nyomtatásáról 
van szó, külön személyzet alkalmazása s erre a célra szolgáló külön 
berendezés vásárlása nem látszik indokoltnak.

A nyomtatásra váró munkák egy részét természetesen minden könyv
tárnak házon kívül kell elvégezáetuie. A teljes színnyomású berendezés 
beszerzési költsége ugyanis magas, a könyvkötő berendezés le nagyon 
sokba kerülhet, ugyanígy a fotolitográfiai berendezés le.



E cikk keretében mindössze dák rövid áttekintést adhatok a 
könyvtári nyomdaüzem, illetve sokszorosító osztály működéséről. Az ezen 
a téren felmerülő problémák olyan bonyolultak, hogy a könyvtárosnak 
csak nagyon óvatosan szabad eljárnia, mielőtt programját megállapítja 
s a berendezést megvásárolja« Feltétlenül ki kell tehát kérnie a nyom
tatás és a sokszorosítás terén kellő jártassággal bíró szakember véle
ményét.

Az olyan könyvtárnak, amely súlyt vet arra, hogy kiadványai tet
szetős külsővel rendelkezzenek, a szedett szövegről való nyomtatás el
járását kell alkalmaznia. A nyomtatott közlöny« brosúra, illetve je
lentés kétségtelenül a legtetszetősebb megoldás. A könyvtár aaját üze
mében nyomtatott olyan kiadványok, amelyekhez elsőrendű minőségű kré- 
tapaplrt használtak fe l, a ugyanakkor a fényképekkel éa rajzokkal va
ló szemléltetés terén sem jártak el szűkkeblűén, a hivatásos kiadók 
kiadványaival is felvehetik a versenyt. Természetesen a nyomtatásnak 
ez a módja nagyon költséges. Az olyan könyvtár tehát, amely ezen a té
ren nem lép fel nagy igényekkel, s beéri mérsékelten tetszetős anyag
gal la, nyomdagép helyett hektográf-rendszerü berendezést vagy ateccl- 
lea sokazoroaitó gépet fog alkalmazni.

A könyvtár nyomda üzemének illetve sokszorosító osztályának ele
gendő hellyel kell bírnia a berendezések elhelyezésére, a velük kap
csolatos munka elvégzésére, polcokkal kell ellátva lennie a különféle 
fajta éa ssiaU papir tároláséra, munkaasztalokkal kell felszerelve 
lennie, ezenfelül egy nagy paplrvá&ó berendezés és festékanyag táro
lására is elegendő térrel kell bírnia. A nyomdaüzemnek legyen külön 
helyisége: ez a könyvtárépület Viszonylag félreeső részében is feküd
het. Az üzemben levő berendezés zaja miatt nem kívánatoa, hogy a nyom
dahelyiség az olvasótermek közelében legyen. Abban az esetben, ha a 
könyvtár maga á llít ja  alő a katalóguslapokat, akkor a nyomda legmeg
felelőbbén a feldolgozó osztály mellett helyezhető el. Viszont más kö
rülmények közepette mindig a szükség fogja számára a legmegfelelőbb 
helyet kijelölni, hogy a személyzetnek azok a tagjai, akik hivatalos 
idejük egy részében a nyomdahelyiBégben lesznek elfoglalva, fő munka
helyük közelében maradjanak. Л nyomdaüzem mindenesetre a feldolgozó 
osztályok, nem pedig a közönségszolgálatot végző osztályok sorába tar
tozik.

Postázó osztály.
A szétosztás elsősorban a postázó osztály feladata, hiszen a sok

szorosított anyag javarésze postázásra vár. Ennek az osztálynak tevé
kenysége a következő műveletekből.állhat; az anyag öaszehajtogatáaa, 
megclmzéae, borítékolása, leragasztása, lebélyegzése, a borítékok 
osztályozása, postazsákokba helyezésj , a címjegyzékek gondozása éa a 
kiadványokra vonatkozó rendelések teljesítése. Ezen felül igen sok 
postázó osztály egyúttal a beérkező postát is gondozza; éppen ezért 
ennek helyisége a szállító. Illetve anyagot felvevő terem közelében 
van.

Nagy egyetemeknek gyakran olyan postázó osztályuk van, amely több, 
teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottal éa több gépi berendezéssel mű
ködik. Az élénk propagandát kifejtő nagy könyvtárakban is szükséges
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ilyen osztály fe lá llítá sa  abból e célból, hogy legyen a publikációs 
anyagnak gondozója. A kisebb propagandával működő könyvtárak viszont 
a sokszorosító munkával kombinálhatják a postázás feladatát, - ebben 
az esetben ugyanaz a személyzet láthatja e l mindkét osztály munkáját*
Ha a könyvtár 100-nál több cimne küldi kiadványait, mégpedig sűrűbb 
időközökben, gondoskodni k e ll postázó személyzetet tehermentesítő és 
munkát /és költséget/ megtakarító gépek fe lá llításáró l*

A postázás hozzávetőlegesen rendszerint igy megy végbe* A sokszo
rosított brosúrákat, fűzeteket, folyóiratokat, stb*‘ összehajtogatás 
nélkül a kívánt postázó jegyzék megjelölésével eljuttatjuk a postázó 
osztályba* Ott a cim nyomólemezeket a tárolásuk helyéül szolgáló gyüj- 
tőtálcáról levesszük s a címező géppel a megfelelő nagyságú borítékok
ra nyomtatjuk* A publikációs anyagot ekkor összehajtogatva vagy laposan 
borítékokba tesszük. Ezt a leragasztás és lebélyegzés követi; az utolsó 
müveletszakaszok a postazsákok szerinti osztályozásból /ninden egyes 
rendeltetési helyre, városba, ille tv e  állatiba egy-egy poatazsákot irá 
nyítunk/, bizonyos esetekben kötegekbe való kötésből, a poatazsákok le - 
méréeéből, olykor blanketták kitöltéséből, s végűi az osztályoéott pos
ta küldeményeknek a postahivatalba való eljuttatásából állnak. A postázó 
osztály berendezésének és asztalainak úgy kell elrendezve lennlök, hogy 
a puszta anyag átvételétő l a postahivatalba való elküldéséig terjedő 
munkafolyamat mennél simábban mehessen végbe*

Az első mozzanat, az összehajt ogatás, ma már gépesített művelet; 
számtalan hajtogató berendezésfajta van piacon*

A borítékok oimzése négy eljárás egyike szerint mehet végbe. Ezek 
a gyorsaság foka szerint a következők: kézzel való címzés to l la l és 
tintával, Írógéppel való eimirás, -.ragaesos hátfeXlletü, nyomtávott 
címkéknek felragasztása, s végül nyomóklisékkel vagy s tea c ille l és be
rendezéssel való olmzée. Az első két eljárást csak akkor alkalmazzuk, 
ha az aayagot a rendes postai címjegyzékei aem szereplő, külöalages c i
nekre küldjük* A harmadik eljárás az előbbi kettőnél sokkal gyorsabb mű
ve le t; ez ekkor alkalmazható, ha az expediálás olyan rendszeres poéta- 
jegyzék szerint történik, amelyet nem sűrűn vesznek e lő , vagy amelyen 
gyakran kell változtatásokat eszközölni. Ezeknek n ragasztóanyaggal be
vont címkéknek kinyomtatásáról már jóval felhasználásuk időpontja előtt 
lehet a sokszorosító osztályon gondoskodni* A negyedik eljárásmód rend
kívül gyom; ügyen cimezőmankás az önműködő elektromos berendezéssel 
óránként 5000 borítékot is meg tud címezni. Clmkliséket minden gyakrab
ban felhasznált poatajegyzékhez kell készítenünk*

A borítékolna és boríték lezárás műveletének elvégzésére is - bár 
ez gyakran kézzel is történhetik - gépek állnak rendelkezésre. A borí
tékolás és a boríték lezárás, ha kézzel és aedvssitővel végezzük, read- 
szerlat egyszerre megy végbe. Abban az esetben, ha igen nagymennyiségű 
naysg postázásáról van szó, n borítékok behajtott részét nem szoktuk 
leragasztani, hanem csak alátoijuk ш boríték nyitott tasnkjábn; ezzel 
egyrészt megtakarítást érünk e l a bérmentesítési díjban, másrészt n 
leragasztás művelete is feleslegessé válik*

A következő lépés n postabélyeg felrngaaztásn, ez legmegfelelőbben 
bélyegragasztó géppel mehet végbe. A gép az utóbbi években egy** azé-
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-lesebbkörU ’használatnak örvendő «rendezés. Rltne >'-Bowes as ilyen fa j
ta berendezések legismertebb e lőá llító ja ) a gépek többféle modellben és 
méretben vannak forgalomban, kézzel és de kt romos energiával működtethe
tők, levelekhez éa csomagokhoz egyaránt alkalmazhatók) kezelésük igen 
könnyű, olykor nemcsak lezárják és megszámolják a küldeményeket, hanem 
ráragaaztják a bérmentesítő je lzés t, ezenfelül lyuggatnak és bélyeget 
ragasztanak. A Pitney-Bowes postázó gép modelljei loo dollártó l 2300 
dollár eladási ár között mozognak.

A postázó osztályokra azonban a küldeményeknek a bérmentesítés éa 
n rendeltetési hely szerint való előzetes osztályozás feladata is vár. 
Éppen esért poatazsákokat, postazsáktartókat is ke ll vásárolni, -. ezen
fe lü l osztályozó állványok és lapos asztalok ia szükségesek. A posta- 
zaáktartó állvány nyitva tartja  a zsákot, úgyhogy.a küldemény könnyen 
s a megfelelő magasságban a zsákba dobható.

Ennek az osztálynak egyéb kellékei: postamérleg, csomagolópapír, 
zsineg, J iffy - fé le  könyvzsákok és asztali tcapocafüzőgép. De az is a 
postázó osztály feladatát alkotja, hogy megtudja a helyi postahivatal
tó l,  a vasúttól és a repülő társaságoktól a posta indításának időpont
ját. Ha ugyanle a postát bizonyos órában juttatjuk e l a postahivatalba, 
gyakran egész napot nyerhetünk a továbbításban. Amikor a postázó osz
tály hivatalnoka a zsákokat éa a postaküldeményt a postahivatalba e l
juttatta, feladata véget is ért,

Viszont ennek az oaztálynak: másik kötelessége abból sáli ,  hogy 
•gyta kiadványok elküldéséhez szükséges címjegyzékeket beszerezze e 
gondoskodjék róla, hogy ezek állandóan időszerűek legyenek. Éppen ezért 
•zek a címjegyzékek állandó ellenőrzésre szorulnak. Kettős válasz-leve
lezőlapok és válaszoimmel e llá to tt közönséges levelek küldhetők tehát 
szét, hogy llymódon tájékoztatást nyerhessünk az uj elmekre vonatkozóan 
és hogy a címjegyzékeket a tényleges állapotot feltüntető alakban ta rt
suk. Sokfajta címjegyzéket - pl. iskolák címjegyzékét, főiskolák és 
kollégiumok utolsó éves hallgatóinak és végzett növendékeinek névsorát, 
könyvtárak és üzletházak jegyzékét - kereskedelmi ügynökségektől la be 
lehat szerezni, hogy ezeknek adataival saját postajegyzékeinket kibővlt- 
hessük.

A kiadványok a rájuk vonatkozó rendelkezési utasítással gyakran a 
Postázó osztályon vasnak tárolva, egészes addig, amíg csak ki nem fogy
tak) s ennek az osztálynak a azemél’yzete eszközli az utánrendeléet.
Brre a célra sok fiókos állvány és polctár szükséges) ahhoz pedig, hogy 
s rendelkezésre á lló  mennyiség meg legyen állapítható, állandó leltárki
mutatásra van szükség.

A könyvtár kiadványainak szerkesztője.
Mindennek à ’ kiadói tevékenységnek kiiudulópontja a kézirat. Manap

ság mind több és több könyvtár nevez ki újságírói gyakorlattal, jó pro
paganda érzékkel bíró, a ezenfelül a könyvtár feladatát megértő és ér
tékelő kiadvány-szerkesztőt, aki a kiadványok szerkesztésének program
ját összhangba tudja hozni a könyvtár feladatával, a aki a szükséges 
kéziratokat e lkészíti. Más könyvtárak ezt a feladatkört .a sajtószolgá- 
1-ertot e llá tó , kiállítások rendezését végző igazgatónak juttatják, ismét
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mások pedig a Jőtollu könyvtárosi, I lle tv e  szemúlyzstl tagokra biz» 
zák. A könyvtárak korszerű sajtószolgálata keretében a azerkesztés, a 
kiadás, a sokszorosítás, és a postázás munkáját, - ha a kívánt ered
ményt biztosítani akarjuk - sima menetű, futószalagszerű munkafolyamat
tá k e ll egybeolvasztani*

Vannak azonban olyan gépek, amelyek magának a szerkesztőnek a mun
káját le megkönnyítik. A könyvtár kiadványai ugyanis képekkel egészít
hetők ki. A képekben közölt hírek nagyban fokozzák a könyvtárakról 
adott tájékoztatások értékét, s fényképekre gyakran más kiadványoknál 
le szükség van* A könyvtár kiadványainak szerkesztője, ha fényképező
géppel. felszerelve néz körül a könyvtárban, nemcsak a saját kiadványai
ban és a helyi újságokban tudja fényképfelvételeit elhelyezni, hanem a 
könyvtáros folyóiratokban is* Hasznos berendezés tehát a könyvtár kiad
ványainak szerkesztője számára a villanó-fény tartozékkal e llá to tt fény 
képezőgép*

Ugyancsak jó szolgálatot tehetnek a szerkesztőnek a diktáló beren
dezések is , amelyek a többi könyvtár hivatalnok munkáját is  megkönnyí
tik* Az olyan adminisztratív t is z tv ise lő , aki kipróbálta a diktáló be
rendezést, akárcsak a gyorsíró, aki kísérletet te tt  az elektromos Író
géppel, sohasem kíván többé visszatérni a régi eljárásmódok alkalmazá
sához. *

Az ú jító szellemű és mozgékony' könyvtáros sok anyagot ad ki* Szük
ségét érzi ugyanis annak, hogy állandó kapcsolatban álljon  a közönség
gel ée hogy rálrányitea a figyelmet a könyvtár munkájára. Szinte állan
dóan kiad olyan anyagot, amely a könyvtári szolgálatok magyarázatára és 
népszerűsítésére szolgálj teszi ezt abban a reményben, hogy ezzel a 
könyvtár forgalmát és a művelődés terjesztését növeli.

Amlly mértékben terjeszkedik a könyvtár egyébirányú működése, 
Ugyanúgy fe jlőd ik  a könyvtár közönség-tájékoztató tevékenysége is .

- Library Journal, 1956. 7 . az, 703- 791. I .
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Kopkin, T. J , I

A FOLYÓIRATOK TARTALOMJEGYZÉKEINEK KÖRÖZÉSE

Egyes szakkönyvtárak azzal a módszerrel kísérleteznek, bogy 
még mielőtt magukat a folyóiratokat kölcsönöznék, előbb azok tarta
lomjegyzékeit körözik. Ennek a rendszernek mind a szakkönyvtár, mind 
a könyvtárat igénybevevő műszaki személyzet szempontjából sok előnye 
van, E cikk arról tájékoztat, hogyan lehet ezt a módszert kis szak
könyvtárban alkalmazni.

Előkészítés.

A Tengerészeti Fegyvergyár Műszaki Könyvtára 92 folyóiratra f i 
zet elő. Hozzávetőlegesen } o  érkezik meg. hetenként, Így minden héten 
kb. }o  megfelelően Megjelölt fo lyó ira tró l sokszorosított fotómásola
tot készíttet /Xerox fototechnikai eljárás, multil i t h sokszorosítás/.

A xerox-lemezek elkészítése után, - amely átlagosan két napot 
tesz igénybe - , a folyóiratok helyükre kerülnek, vagyis a kurrens 
folyóiratok polcán találhatók meg.

Néhány napon belül mindegyik fo lyóirat tartalomjegyzékéről 4$ 
levonat van birtokunkban, Így 4$ betűrendbe rendezett tartalomjegyzék- 
sorozatot alkothatunk. Régebben a könyvtár ezt а 45 sorozatot közön
séges mappákban tárolta és Így osztotta szét az érdekelt üzemágaknak. 
lia már tú lju tott ezen e a mappákról speciálisan tervezett fedőlapra 
tért át. Ezen szerepel a Tengerészeti Fegyvergyár emblémája s a óim: 
"Kurrens folyóiratok tartalomjegyzéke", valamint külön, rubrika az, 
üzemág jelzetének, a dátumnak és a példány.számának.

Mindenki, aki egy-egy szakfolyóirat iránt érdeklődik, a megfele
lő tartalomjegyzékre rávezeti nevét és a je lze te t.

Amikor a könyvtár az egyes ttzemágaktól visszakapja ezeket a tar
talomjegyzékeket, csak azokat tartja mag, amelyeken előjegyzés van, 
e többit meg8emml8l t i .  Egy-egy levonatot azonban mindegyik példány
ból megőriz esetleges későbbi fe lvilágosítás céljára. Azokat a tar
talomjegyzék-levonatokat, amelyeket az olvasók már k ije lö ltek , 
Mappákban helyezi e l. Minden egyes folyóirat számára külön mappát 
készít, igy p l. van mappája a Chemical Engineering, E lectrical 
Engineering, stb. folyóiratoknak, E mappák mindegyikében a sokszoro
s íto tt tartalomjegyzék lapokat szorosan a beérkezés sorrendjében 
osztja be. Az az olvasó, aki először vezette rá előjegyzését a lapok
ra, kapja meg legelőször a kurrens folyóiratok polcáról lekerült pél
dányt.



Ha a könyvtár csak egy példányra fiz e t  e lő , a fo lyóiratot a 
kurrens folyóiratok polcán tartja . Kurrens folyóirat csak akkor 
kölcsönözhető k i, ha a követksző szám mar visszaérkezett a xerox- 

' másolásból* Kettős elő fizetés esetében viszont a duplumpéldány azon
nal kikölcsönözhető, amint igény van rá*

Ugyanazon folyóiratszám kölcsönzéséhez egyetlen kölcsönzőkár- 
tyát használunk* Ezen feljegyezzük az üzemág Jelzetét, a fo lyóirat 
számát éa a kölcsönzés időpontját. A kölosönzőkártya felső részére 
rávezetjük a folyóirat ci$ét és a folyóirat iránt érdeklődő Uzemágak 
jelzeteinek lis tá já t. Amikor a folyóiratot tényleg körözzük ,beletesz 
szűk az előjegyzési kártyát és ezzel is emlékeztetjük az előjegyzőt 
választására*

Előnyök és hátrányok.

Kezdetben ez az egyszerű módszer п?>м jö tt simán divatba* Egye
sek úgy találták, hogy nem kapták meg olyan gyorsan a folyóiratokat, 
mint azelőtt; - ezeket meg kellett nyugtatni. Egyes olvasóink úgy 
érezték, hogy ez a munkamenet csak komplikál egy már eddig is elég 
komplikált rendszer*, dket szintén meggyőztük arró l, hogy ez minden
ki számára előnyön. Mások bizonyos folyóiratok minden egyea száma 
iránt érdeklődtek és nem elégedtek meg a tartalomjegyzékekkel. Ilyen 
kor állandó kártyát helyeztünk «1 e folyóiratok mappáiba s igy felen 
legessé tettük, hogy külön igényeljék kedvelt folyóirataikat* Olva
sóink ezeket, amint az egyes számok lekerülnek a kurrens folyóiratok 
polcáról, autómatikusan megkapják*

Adódtak esetek, amikor egyes olvasóknak tájékoztatás céljából 
azonnal azükéégük volt bizonyos folyóiratokra* Ha ilyesmi előfordul, 
a folyóiratot természetesen kikölcsönözzük. Sohasem lehet olyan kí
vánság, amelytől elzárkóznánk a sohasem vonhatunk meg értékes f e lv i 
lágosítást olyanoktól,akiknek szükségük van rá*

Bár ilyen éa ehhez hasonló kifogásokat hoztak f e l  a módszer e l
len, mégis komoly eredményekről számolhatunk be*

1/ Úgy találtuk, hogy bizonyos folyóiratokat aokkal többször 
igényelnek. P l. a Management P.eview-t aokkal sűrűbben használják а 
műhelyek, mint azelőtt* A speciális műhelyeknél használatos folyó
ira to t, a Foundry-t is gyakrabban használják az adminisztratív osz
tályok* Ennek oka, hogy r.r. a lap bőséges anyagot tartalmaz ipari e l
járások adminisztrációjára vonatkozóan la*

?/ ügy véljük, mi könyvtárosok most sokkol inkább tisztában va
gyunk olvasóink igényeivel, mint régebben, hétről-hátre látjuk, kit 
milyen téma érdekel* Ez közelebbi kapcsolatot teremt a könyvtár én 
a műszaki személyzet között.

3/ A könyvtár pontosan ugyanakkora könyvtári személyzettel na
ponta több ember között tudja körözni anyagát.

4/ Mindazoknak a kutatóknak, akik minél hamarább látn i óhajt
ják kedvelt folyóirataikat, nem kell nagyon hosszú ideig várnlok 
arra, hogy megtudják, azok milyen uj anyagot tartalmaznak, mert a 
tartalomegyzékeket úgyis mindenki késedelem nélkül megkapja.
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S Í Műszaki személyzetünk nu-st sokkal jobban áttekintheti a fo
lyóiratainkban található adatokat.

Most, miután már négy hónapot dolgoztunk ezzel az uj éa különle
ges eljárással, az egyébként helytálló kifogások elhanyagolhatókká 
váltak* Ez a szolgáltatás nélkülözhetetlen és elismert része le t t  a 
könyvtár funkcióinak.

Költségek. »
Néhány szót most az eljárás költségeiről. Olyan tartalomjegyzé

kek elkészítéséhez, amelyek pontos másolatai az eredetieknek, a 
iBiox-eljárás ajánlható. Ezzel a módszerrel egy-egy másolat 2-3, 
o ffse tte l pedig 3-5 perc alatt készül e l.

Teljes xerox fe lszerelést évente kb* ?oo dollárért lehet bérel
ni. Ez az évi té te l magában fog la lja  a felszerelés bérleti d ijá t, 
hat lemez, az előhívó, t is z t itó  és az áram költségét* Ezenkívül, ha 
közvetlenül készíttetnénk az eredetiről másolatokat minden egyes sok
szorosított lap munkadija és az anyag 2o centet tenne ki. Ez a költ
ség állandó marad.

A Tengerészeti Fegyvergyár Műszaki Könyvtára megkönnyíti azon
ban munkáját azzal, hogy xerox-eljárást és m ultllith sokszorosító 
gépet használj Így a multllith-lemez xerográfiával készül. Ezzel e l
érhetővé vá lik , hogy egy-egy sokszorosított lap kevesebbe kerül, mint 
5 oent, beleértve az anyagot és a munkadljat Is. Minél több másolatot 
készíttetünk, annál kevesebb lesz egy-egy másolat költsége.

Ezek a költségek talán túlzottnak tűnnek, de közös összefogás
sal több könyvtár alkalmazhatja ezt a módszert. Ha a költségek és fo 
lyóirat kész le tűk tekintetében több könyvtár társul, megoldhatják a fo
lyóiratok körözésének ilyen formáját.

- Special Libraries, 1955*évf. 5 .ez. 211-212.1.

TITO ELNÖK KÖNYVAJÁNDÉKA MOSZKVÁNAK

A Jugoszláv Népköztársaság elnöke ,Tosip Broz T ito magánkönyTtá- 
tárából 600 kötetet adományozott a moszkvai Lomonoszov, Egyetem Könyv
tárának.

Az ajándék a jugoszláv klasszikusokat és a Jugoszlávia történel
mére, néprajzára, természeti világára stb. vonatkozó legfontosabb 
szakkönyveket, főleg forráskiadványokat fog la lja  magában.

-  Bibliotekar*, 1956. B*-sz. 4é-47*lap.
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Nabatova, М.:

NÉHÁNY ADAT JUGOSZLÁVIA KÖNYVTÁRAIRÓL

A A Jugoszláv Szövetségi Népköztársasághoz a következő hat köztár- 
saság tartozik: Szerbia^', Horvátország, Bosznia- és Hercegovina, 
Szlovénia, Macedónia, Crna Gore /Montenegro/. A régi k irá ly i Jugosz
láviában a lakosság 45 '£-a Írástudatlan vo lt, sőt az ország egyes 
területein, például Boszniában és Hercegovinában az Írástudatlanok 
szása elérte az összlakosság 75 £-át. Az országnak a fasiszta meg
szállóktól való felszabadítása után bevezették az általános elemi 
Iskolai oktatást és nagy figyelmet .fordítottak az Írástudatlanság 
megszüntetésére. A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságban most van 
bevezetés alatt a 8 osztályos általános oktatás*

A kultúrának és a tudásnak a lakosság közt való elterjesztése 
szempontjából óriási szerepet játszik a könyv, mely a széles dolgozó 
tömegek tulajdonává vá lt. A felszabadulás óta e lte lt  lo év alatt 
Jugoszláviában kb* 4o.ooo könyvet és brosúrát adtak k i, mintegy 26o 
m illió  példányban.

Nagy eredményeket értek e l a könyvtárügy átszervezése és a la 
kosságnak könyvvel való Jobb ellátása terén le . 1945-ben minden köz
társaságban k ije lö ltek  egy könyvtárt, Melyre ráruházták a központi 
köztársasági könyvtár funkcióit. A Köztársaság Nemzeti Könyvtára mód
szertani segítséget nyújt a városi,, a járási és a községi könyvtárak
nak, foglalkozik az uj könyvtárosok képzésével, tudományos tevékeny
séget fe jt  ki a könyvtártudomány terén, gondozza a köztársaságban 
megjelent nyomtatott kiadványok kurrens b ib liográ fiá t..

Minden köztársasági könyvtár két-két példányt kap az adott 
köztársaságban megjelent sajtótermékekből és egy-egy példányt a többi 
köztársaságban közreadott nyomdatermékekből. Kötelespéldányt kap to
vábbá az ország számos tudományos és nagy városi könyvtára*

A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságban a következő tlpusu 
könyvtárak működnek: tudományos, közművelődési, szakszervezeti, is 
kolai és gyermekkönyvtárak, valamint a különféle társulatok, Intéz
mények és szervezetek könyvtáréi, végül oktató és katonai könyvtárak.

Szerbia magában'foglalja Vajdaság /Voevodina/ autonom határterüle
tet és Koszovo, valamint Metohija autonom területet la.
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Tudományos könyvtárak.
A tudományoé könyvtárak munkájának általános ellenőrzését a . / 

köztársaságok Oktatás-, Tudomány- és Művelődésügyi Tanácsa végzi, '
Az ország legnagyobb tudományos könyvtárai közé tartoznak: á köztár
saságok nemzeti könyvtárai, a Jugoszláv Tudományos és Művészeti Aka
démia könyvtára /Zágráb/, a szerb Tudományos Akadémia Könyvtára 
/Belgrád/, az egyetemi könyvtárak, a Matica Szrbska könyvtára*

A belgrádi Nemzeti Könyvtárt /Szerb Népköztársaság/, 1032-hen 
alapították* 1941-ben a könyvtárnak kb, 500.000 kötete vo lt , köztük 
igen вок értékes kiadvány a szerb nemzet és a Balkán történetéről, 
valamint nagymennyiségű ősnyomtatvány. A belgrádi Nemzeti Könyvtár az 
1941 április  6-1 bombázás során elpusztult és a kincseket érő gyűjte
mények elpusztultak*

Belgrádnáк a fasiszta megszállóktól való felszabadítása után új
ból létrehozták a Szeirb Népköztársaság í^mzeti Könyvtárát, amely Je
lenleg kb* З00.000 könyvet számlál, A Könyvtárban 12o férőhelyes o l
vasóterem nyílt, a Könyvtár nyilvántartja a Szerbia területén megje
lent összes sajtótermékeket és értékes könyvtártudományi munkát végez. 
A Szerb Népköztársaság Oktatás-, Tudomány- és Művelődésügyi Tanácsének 
I 953 Január 19-én kelt határozata alapján a Nemzeti Könyvtár mellett 
könyvtári központ létesü lt, mely tanulmányozza-és szervezi a közműve
lődési könyvtárak munkáját, a könyvtárhálózat bővítését, a ellenőrzi 
a könyvtárügyre vonatkozó törvények és határozatok végrehajtását*

A Zágrábi Egyetem Könyvtára - a Horv^t Népköztársaság Nemzeti 
Könyvtára - а  XVII. század elején jö tt létre. A Zágrábi Egyetemet 
1874-ben alapították, в ettő l az időtől kezdve a Könyvtár Egyetemi 
Könyvtár le tt*  Az 1911-től 1913-ig terjedő években egy külön épületet 
emeltek a Könyvtár számára, amelyben ma is van* 1933-ban az Egyetemi 
Könyvtár állománya 446.380 nyomtatott kiadványt fog la lt magában.

A Könyvtárban 260 férőhelyes diák-olvasóterem, a professzorok 
és tudományos dolgozók számára szolgáló olvasótermek, folyóiratolva
sótermek és a ritkabeteü könyvek olvasására szolgáló terem nyilt*
I 93I  novemberében a Könyvtár állandó k iá llítá s t szervezett; a későbbi
ekben a szóbanforgó k iá llítá s t egy speciális könyvtárrá szervezték, 
mely a szakirodalom legteljesebb b ib liográfiá jával rendelkezik. Ennek 
a Könyvtárnak az állományában kb. ?.8.ooo könyv, У00 fo lyóirat évfo
lyam és 20.000 szabvány van.

A Zágrábi Egyetemi Könyvtár á l l í t ja  össze a horvát nemzeti bib
liográ fiá t*

A ljublanai Nemzeti ás Egyetemi Könyvtárt /Szlovén Népköztár
saság/ 1774-ben alapították. 1919-181 kezdve egyetemi könyvtárrá 
le t t .  Az 1943« évben "Nemzeti se Egyetemi Könyvtár" névvel ruházták 
fe l ,  ami te ljes  mértékben megfelel funkcióinak. 1933-ben a Könyvtár
ban kb. 330.360 könyv, 330 ősnyomtatvány, számos kézirat és ritkabe- 
ceü kiadvány volt* 1945-től kezdve a Könyvtár kiadja a kurrens szlo
vén b ib liográ fiá t. A Könyvtárban 4 olvasóterem van, 236 férőhellyel*

' Az~Oktatás-^ Tudomány- és Művelődésügyi Tanácsok a Jugoszláv Szö
vetségi Népköztársaság Oktatásügyi Titkárságának vannas alárendel
ve.
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A szkoplJel Nemzeti Könyvtár* /Macedón Népköz-társaság/ 1944-ben 
nyitották meg és le év leforgása alatt /1954-ben/ állománya kb.
250.000 k ö te t re  s z a p o ro d o t t .  A Könyvtárban öt o lvasó te rem  van '152  fé 
rőh e lly e l*  A Könyvtár s z e r k e s z t i  a macedón ku rrens  nemzeti b i b l i o g r á 
f i á t .

" i

ATÍacedón Népköztársaság Könyvtáros Egyesületének kezdeményezésé
re a Könyvtár mellett Könyvtári Központ létesü lt, amely az Egyesület
te l együtt közreműködik a Köztársaság közművelődési könyvtárainak f e j 
lesztésénél. I

A szarajevói Nemzeti Könyvtár /Bosznia és Hercegovinál Népköztár
sa ság7T^4j^ÍTróberéb(Bn^Wt~létré. A Könyvtárnak gyermek és ifjúsági 
osztálya Is van. Az üzemekben és a város Iskoláiban le té t i köáyvtára- 
kat lé tes íte tt . 1952-ben uj épületet kapott, e ttő l az időtől kezdve a 
szarajevói egyetemet le e llá t ja , melynek ; tncs saját központi könyvtá
ra. 1954-ben a könyvtárban 225»33o könyv és 3699 időszaki kiadvány 
vo lt. A Könyvtárban 7 olvasóterem n y ílt, 127 férőhellyel. A Könyvtárba 
járó folyóiratok és hírlapok azárna több mint 4oo, a Könyvtár, cserekap
csolatba lépett a külföldi könyvtárakkal, Így többek, között a Szovjet
unió Állami Lenin Könyvtárával és az Állami Nyilvános Szaltükov-Scsed- 
rln Könyvtárral.

' 1955-tól kezdve közreadja a könyvek kurrens nemzeti bibliográfiá
ját. Már megjelent az 1945-t61 1951-ig terjedő évek alatt megjelent 
irodalom összefoglaló bibliográfiája, valamint az 1 9 5 2 *évi összefogla
ló bibliográfia* 1955 májusától kezdve, a Bosznia és Hercegovinál 
Könyvtáros Egyesülettel karöltve, közleményeit "Bilten druzssztva bib
liotékára 1 Narodne bibliotéka" címmel adja k i...

A cetln je i Nemzeti Könyvtárt /Crna Gora Népköztársaság/ 1946 már
cius 26-án-nyitották.-A Crna fiora-i Oktatásügyi Tanács támogatása 
m ellett, aránylag rövid idő alatt igen nagy eredményt ért e l: ma már 
mintegy 2oo.ooo-es könyv- és folyóirat állománnyal rendelkezik.

A belgrádi Szerb Tudományos Akadémia Központi Könyvtára 1041-ben 
létesü lt. Iö92-től kezdve-széleskörü cserekapcsolatban á l l  в világ 
tudományos akadémiáival és egyéb tudományos szervezeteivel.

1951 januárjában "A Szerb Tudományos Akadémia Központi Könyvtá
rának szervezetéről ée,.munkéJárói" c lm ü  rendelkezés, értelmében nyil
vános könyvtárrá le t t .  Könyvállománya kb. 2ö2.ooo kötetet ö le l fe l .
Van betűrendes, szak- és raktári katalógusa.

A Könyvtár a világ 449 szervezetével tart fenn cserekapcsolatot, 
köztük a Szovjetunió tudományos intézményeivel is .

A Jugoszláv Tudományos és Művészeti Akadémia Könyvtárát /Zágráb/ 
lö6ö-ban alap ították.-1940-1949-benuj-épületet és,felszereléat ka
pott, a végrehajtotta állományénak rekatalogizálását. A Könyvtárnak 
van szakkatalógusa és raktári katalógusa, folyamatban van a tudomá
nyos Irodalom központi katalógusának létrehozására irányuló munka, 
mely fe lö le l i  a Tudományos Akadémia Könyvtaraiban meglévő anyagot. Az 
1953» évben a Könyvtárban mintegy l2o.ooo kötet könyv vo lt.
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A Matlca Srbaka Könyvtára1* ’Újvidék/ az orazág egyik legrégibb 
tudományos könyvtára,-a Vajdaság autonom határterület központi könyv- 
tára. A Könyvtárt 1047-ben Budapesten alapították, és lb64-ben Újvidék 
városába, helyezték. 1911-től kezdve a Könyvtár a régi szerb könyvek 
gyarapításával foglalkozott. Az 1924. évtől kezdve nyilvános könyvtá
r i  minőségben működik. Az 194Ü. évben Vajdaság autonom határterület 
központi könyvtárává vá lt. Ugyanebben az évben Budapestről igen gazdag 
szerb könyvgyűjteményt kapott, mely "Thökölianum" ' név a latt ismeretet* 
A azóbanforgő gyűjteményben lo*507 szerb kiadvány van а XVI-XVIII.szá
zadból, ,

Ma a Könyvtár állományéban kb. 300.000 kötet van. Igen nagy érté
ket képvisel a jugoszláv Írók és államférfiak leveleinek gyűjteménye 
/Mintegy 2o»ooo példány/. Az olvasóterem férőhelyének száma 63* Kata
lógus kétféle van: betűrendes és szakkatalógus.

A Matlca Srbftka Könyvtára hathatós etgiíeéget nyújt a Vajdaság 
Közművelődési könyvtárainak,ezenkívül le té t i könyvtárakat szervez. 
Mintegy 22 külföldi ország l^o szervezetével á ll  cserekapcsolatban.
Így többek között a Szovjetunió Állami Lenin Könyvtárával la*

A belgrádi "Svetozar Markovié” Egyetemi Könyvtár 1944-ben fo ly 
tatta a háború által-megszakltott-munkáját. A. Könyvtár állománya 
1953-ban 56b.ö9o kötetből á llt .

A betűrendes éa szakkatalóguson kívül olvasói központi katalógu
sa la van, mely fe lö le l i  a belgrádi egyetem különféle könyvtáraiban 
lévő könyveket.

A belgrádi egyetemnek kiterjedt kari-könyvtár és tanszéki-.könyv
tár hálózata ran.

Jugoszlávia további tudományos könyvtárai: A ljublanai Szlovén 
Tudományos éa Művészeti Akadémia Könyvtára, továbbá Dubrovnik, Rijeka, 
Pula, Zadar /Morvátorszag/, Maribor és Cele /Szlovénia/, stb. városai
nak könyvtára. *

Közművelődési könyvtárak.r

A XIX. század derekán Szerbia valamennyi nagyobb varosában 
/Belgáidban, Negotinban, Sábáéban, Pozparovécban éa másutt/, nyilvá
nos olvasótermeket létesítettek . Az első olvasóterem Bslgrádban nyílt 
ltt4é február 24-éa; az olvasóterem mellett rövidesen könyvtár lé te 
sült.

A közművelődési könyvtárak hálózata azonban igazán nagy fe jlő -

^  A Matlca Srbeká- Irodalmi Társaság - alapítási éve 1026. 192o-ban 
népművelési társasággá szervezték’ á t, melynek az volt a fő felada
ta, hogy'tanulmányozza Voevodinát, szervezzen népkönyvtárakat és 
olvasótermeket, tartson, nyilvános előadásokat, rendezzen művészeti 
kiállításokat éa adjon ki szép- éa ismerettárjeaztő irodalmat.

2/Г Száva Tekelija /1761-1042/ - a "Tekelianum” alapitója azerb haza
f i ,  aki Igen értékes gyűjteményt hozott létre a régi nyomású azerb 
könyvekből.



déanek csak a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság létrehozása után 
Indult» Könyvtárt nyitottak a nemzeti bizottságok, a városi és köz
ségi népművelési társaságok és sgyéb intézmények» 1949 december 
21-én elfogadták "A népművelési intézmények szervezéséről és munkájá
ról szóló törvényt"*-/, amelynek értelmében a közművelődési könyvtárak 
létesítésére a helyi népi bizottságok, ille tv e  a társadalmi szerveze
tek hivatottak. A törvény fe lsoro lja  a közművelődési könyvtárak meg
nyitásához szükséges feltételeket.'

A Tudomány- és Művelődésügyi Minisztérium adatéi szerint 1949-ben 
Jugoszláviában 9772 közművelődési könyvtár volt»n integy, 3»lo2*964 könyv 
ve i» Ezek a könyvtárak 1949-ben 1.031.198 olvasót láttak el»

Az éeazerűbb munka megteremtése céljából összvonták a közművelő
dési könyvtárakat, Így 1953-ban a könyvtárak száma кЪ» 6.300-Га csök
kent»

A közművelődési, a gyermek- éa az iskolai könyvtárak munkájának 
általános ellenőrzését a köztársaságok Oktatási, Tudomány- és Művelő
désügyi Tanácsai végzik. A járásokban a könyvtárak munkájának közvet
len felügyeletét a járási.népi bizottság Művelődésügyi Tanácsa lá tja  
e l, A közművelődési könyvtárak létesítésével kapcsolatban nagy ezere
pet Játszanak a helyi pártszervezetek.

A közművelődési könyvtárak Jelentős részét a népi bizottságok 
költségvetéséből tartják fenn» A különféle népművelési társaságok és 
szervezetek á lta l létrehozott könyvtárak a könyvek beszerzéséhez tá
mogatást kapnak a népi bizottságoktól»

Hathatós segítséget nyújtanak a közművelődési könyvtáraknak a 
Szerb, Uaoedon, Boezela ás Hercegovinál Nemzeti Könyvtárak mellett 
lé te s íte tt  könyvtári központok, Így például a belgrádi Nemzeti Könyv
tár mellett működő könyvtári központ útmutatókat ad ki a közművelődé
si könyvtárak segítésére* figyelemmel kiséri ezeknek a könyvtáraknak 
a gyarapítását, könyviárosképző tanfolyamokat szervez, stb. 1955-ben 
megszervezte a könyvtáros cim elnyeréséhez szükségéé államvizsga elő
készítését és a vizsga lebonyolítását, 2/

Az ország közművelődési könyvtárai közé tartoznak a járási, vá
rosi, obsoslnel és községi könyvtárak» A közművelődési könyvtárak 
igen nagy munkát fejtenek ki az uj olvasók toborzása terén» Különös 
figyelmet fordítanak a könyvtárnak ée a könyveknek a munkások, a pa
rasztok és az ifjúság körében történő propagálására»

Az "oktatási és művelődési napok", a "népoktatási hetek", a 
"gyermekkönyvhét" idején a könyvtárakban könyvkiállitáaokat rendez
nek, , .

A könyvtárosok számára nagy segítséget nyújtanak az olvasókból 
alakult aktívák /propaganda aktívák/, melyek réeztveeznek a könyvis
mertető seték lebonyolításéban, az irodalmi körök éa olvaaóeaoportok 
munkájában, valamint az időszerű irodai oh ajánlásában.
X/'  Aradba о ösnovanju 1 radu kulturno-proavetnih ustanova. -  Sluzbenl 

' List FNRJ. 1949. lo7»azám.
2 /' A könyvtárosi elm elnyeréséhez szükségété á l lamvIzsákra csak olyan 

személyeket bocsátanak, ;-kik főiskolai végzettséggel, éa legalább 
2-3 évi könyvtári gyakorlattal rendelkeznek.



Nagyon jó l szervezik a közmű’ -ílődési könyvtárakban a könyvujdon- 
ságokról való tájékoztatást. A könyvtárak könyvjegyzékek, plakátok, 
albumok segítségével ismertetik olvasóikkal a könyvújdonságokat. A 
könyvtárakban felfektették az olvasók véleményeit tartalmazó-albumokat is.
Városi könyvtárak.

A városi könyvtárak egyúttal Járási könyvtárak is. A nagyobb vá
rosokban vannak kerületi könyvtárak is , amelyek közvetlenül a kerüle
t i  nemzeti bizottságoknak vannak alárendelve.

A városi könyvtárak módszertani útmutatást adnak a kerületi éa a 
községi könyvtáraknak.

Nagyobb városi könyvtárak Belgrádban, Zágrábban, Szkopljsben, 
Kosztárban, LJublenaban vannak.

A belgrádi Városi Könyvtár 1931-ben létesült. Állománya mintegy
54,000 könyvet és 37Ö kéziratot számlál. Két olvasóterme van: az 
egyik a felnőtteket, a másik a gyermekeket szolgálja. Ezenkívül 
Belgrádban még 32 kerületi könyvtár működik.

A belgrádi városi könyvtár és a kerületi könyvtárak együttes á l
lománya 170.000 kötet.

A zágrábi Városi Könyvtárt 19o7-ben szervezték meg. Van felnőtt 
olvasóterme és úttörő osztálya, amelynek kebelén belül gyermek-olvasó
termet rendeztek be. 1955-ben a Könyvtár kb. 4.000 olvasót szolgált ki. 
Az országnak a fasisztáktól történt íelazabaditása után Zágrábban 6 já 
rási könyvtár nyílt»amelyek igen eredményes munkát végeznek a könyvek 
és az olvasás propagálása terén.

A ljublanal Városi Könyvtár, mely 1911-ben jött lé tre , kiterjedt 
fiókhálózattal rendelkezik a város kerületeiben. A könyvtáron belül 
úttörő olvasóterem működik. 1953-ban a Könyvtár állományéban 72.32o 
kötet vo lt ; az olvasóknak 353*273 könyvet adtak ki. Az 1954. évben a 
Városi Könyvtár a kerületi könyvtárakkal együtt lo3.449 kötetet muta
tott ki állományában.^-/ A Könyvtár mellett könyvtáros tanfolyamot 
szerveztek a közművelődési, Könyvtárosok képzése céljából*

A szkopljel Városi -CCnyvtárt 1945-ben nyitották mefft az 1953*év- 
ben a Könyvtár állománya,- 21.Ö39 kötettel volt -egyenlő. Az 1955*óvben 
a városban 9 nyilvános közkönyvtár működött, mintegy ZÖo.ooo kötetnyi 
könyvállománnyal.2/

Eredményes munkát végeznek továbbá a szaraevoi, mosztari, zenácal, 
priedori és blhacsi városi könyvtárak is.

*

A községi könyvtárak - a Kommunisták Szövetsége éa a kormány ha
tározatai á lta l kitűzött feladatok teljesítésének végrehajtása sorén 
aktívan és rendszeresen propagáljak a mezőgazdasági ismereteket a dol
gozó parasztok körében.
J/ •

A Jugoszláv SzSv. Népközt. Könyvtárosainak I. Kongresszusa, Belgrád 
1?5©. *

'  Borba. 1955* március 21.2 /



Községi könyvtáraié»

A községi könyvtárak felolvasások keretében megismertetik o l
vas óikkal a kormány és a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége határozatait, 
olvasó ankéteket rendeznek az időszerű könyvek megvitatására, k iá l l í
tásokat szerveznek a mezőgazdasági könyvekből és szakköröket hoznak 
létre a mezőgazdasági ismeretek tanulmányozására. Számos községi könyv
tár kérdés és fe le le t  esteket is beiktatott gyakorlati munkájába*

A jugoszláviai községi könyvtárak munkájával jó l megismerkedhetünk 
a Szerb Népköztársaság falusi könyvtárainak példáján. Az 1955» évben 
Szerbiában 2,134 községi könyvtárt számláltak, l,2oo.ooo kötetes könyv
állománnyal.

y
Igen értékes támogatást nyújt a könyvtáraknak Szerbia Oktatás- és 

Művelődésügyi Tanácsa, amely az 193*» évb^n a Köztársaság 33<> községi 
könyvtárának 33 m illió  dinár értékű könyvet Juttatott* Egy-egy könyv
tár Így kb* l.ooo könyvet kapott* Tehát csupán ennek az egyetlen in
tézkedésnek az eredményeképpen З00.000 könyvvel emelkedett a szerbiai 
községi könyvtárak állománya. 1935* júliusában az Oktatás- és Művelő
désügyi Tanács 113 községi könyvtár Javára kb. 7 m illió  dinárt utalt 
ki könyvbeszerzés céljára. A járási nemzeti bizottságok uj épületeket 
bocsátottak a könyvtár rendelkezésére és gondoskodtak felszerelésűk
ről- és berendezésükről is*

Községi könyvtárakat a termelőszövetkezetek is létesítenek. Az 
1952.,év végén Szerbiában 449 olyan könyvtár és 493 olyan olvasóterem 
vo lt, amelyek a .termelőszövetkezetek tulajdonába tartoztak.2/

A Tajdaságban olyan községi könyvtárakat nyitottak, amelyek Ju
goszlávia különböző népeinek nyelvén Íro tt irodalmat gyűjtenek. Az 
1933« évben e Vajdaságban 23 román, loo magyar, 32 szlovák és 17 
ruszin községi könyvtár működött*

Koszovo és Metohija autonom területen a ö4.47o kötetet számláló 
2o9 könyvtárban 32*363 szerb nyelvű és 31.903 kötet albán nyelvű könyv 
vo lt. A községi könyvtárosok képzése a városi könyvtárak mellett szer
vezett tanfolyamokon történik. Ugyanitt tö lt ik  a könyvtáros je lö ltek  
szakmai gyakorlati idejüket is .

Szakszervezeti könyvtárak.

1933>ben Jugoszláviában kb. 7.2oo szakszervezeti könyvtárt tar
tottak nyilván.5/
x/«

' Borba. 1933» július 23,
2 /

' Enciklopedija Jugoslavije. l.k ö t. Zágráb. 1953* *

- Borba. 1933* január hó 25*
3 /
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Belgrád legnagyobb szakszervezeti könyvtára a városi szakszer
vezeti tanács könyvtára. Állománya 18.267 kötetből á l l ,  s ко. 3*000 
olvasót lát e l. Ezenkívül Belgrádban az 1955»óv folyamán 224 szakszer
vezeti könyvtárt tartottak nyilván. Az 1954. évben ezek a könyvtárak 
kb. 42.000 kötetet adtak kölcsön a 17*982 olvasót számláló látogatók
nak.1/

Belgrád üzemel az 1954. évben kb. 2 ,000.000 dinárt adtak ki a 
szakszervezeti könyvtárak állományának gyarapítására.

Igen behatóan foglalkozik az olvasókkal a zágrábi városi szak- 
szervezeti tanács könyvtára; 1953-ban a könyvtár állományában kb.
40.000 kötet vo lt.

Szlovénia legnagyobb szakszervezeti könyvtára a ljublanal Munkás- 
könyvtár. Állománya kb. 55*000 kötet könyv. A könyvtár mellett könyv- 
tárosképző tanfolyam működik*

Iskolai és gyermekkönyvtárak.

Jugoszláviában saját könyvtára van kb. 2o.ooo Iskolának. Az ön
á lló  gyermekkönyvtár kevés, de szinte valamennyi városi közművelődési 
könyvtárban van gyermekosztály. így például Szerbiában 7b olyan könyv
tár van, amelynek kebelében gyermekosztály működik.

Igen érdekes kiállításon mutatta be a mai jugoszláv gyermekiro
dalmat a belgrádi Nemzeti^Könyvtár az elmúlt év végén.

Szakkönyvtárak.

Jugoszláviában vannak szakkönyvtárak is . így például már 1873 
óta működik a Szerb Orvosi Társulat Könyvtára. A Művészeti Muzeum 
Könyvtára kb. 12,000 archeológiái, numizmatikai; epigraflkai és mu- 
zeuműgyi könyvet számlál. 7o.ooo kötete van az Állami Külügyi Titkár
ságnak,

A Szerb Vegyészeti Társaság Könyvtárát 1887-ben, az Állami Levél
tár Könyvtárát 1899-ben alapították*

Különösen figyelemreméltó в Nemzeti Ï elszabadltásl Mozgalom Mú
zeumának Könyvtárában lévő állomány, mely 1944-ben jö tt lé tre , Ljubla- 
nában, A Könyvtár gyűjtőköre a nemzeti felszabadító mozgalomról- szóló 
irodalomra terjed ki.

Könyvtáros társadalom.

Az első jugoszláv könyvtári szervezet --a Jugoszláv Könyvtárosok 
Egyesülete - 1931-ben jött létre Zágrábban.

1949-ben került sor Ljublanában a Jugoszláv Szövetségi Népköztár
saság Könyvtáros Egyesületei Szövetségének alapitó kongresszusára. A

1 / '
Borba. 1955. április  hó 4.
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kongresszuson kimondták a Jugoszláv Köztársaságban létesült könyvtáros 
egyesületek egybeolvasztását.^-/

A Szövetség feladata az, hogy koordinálja a köztársasági egyesü
letek munkáját és támogatást nyújtson az ország könyvtárainak» A Szö
vetség egyezteti munkáját a szövetségi hatóságokkal és külföldön kép
v is e li a jugoszláv könyvtárakat»

Az Alkotmány értelmében a Szövetség szervei a következők: kong
resszus és vezetőség /plénum és a végrehajtóbizottság/, pénzügyi e l
lenőrző bizottság és választott bíróság»

A Szövetség kongresszusát 2 évenként egyszer hívják egybe» A Szö
vetség kongresszusai közti Időben a Szövetséget a vezetőség képviseli, 
mely irányítja a Szövetség munkáját» A Szövetségnek három osztálya van: 
a közművelődési könyvtárak, a tudományos könyvtárak osztálya, valamint, 
a b ib liográ fia i és a dokumentációs osztály. Ugyanilyen osztályok van
nak a köztársasági egyesületekben is »

A közművelődési könyvtárak osztálya segédkönyveket ad ki a köz
művelődési könyvtárak számára, előadásokat tart a könyvtárügy idősze
rű kérdéseiről és propagálja a legkiválóbb könyvtárak tapasztalatait»

A közművelődési könyvtárak osztálya ezenkívül kapcsolatot tart 
fenn s köztársasági könyvtárak mellett szervezett könyvtári közpon
tokkal, továbbá a tömeg- ás társadalmi szervezetekkel) aktív részt 
vesz minden olyan akcióban, mely a könyv propagálását.szolgálja»

A tudományos könyvtárak osztálya 1951-ben sajtó alá rendezte а 
tudományos könyvtárak dolgozói számára Íro tt segédkönyvet, szeminá
riumokat tartott mindazok számára, akik a könyvtáros cim viselésére 
Jogosító államvizsgán részt óhajtanak venni»

A b ib liográ fia i és dokumentációs osztály a retrospektiv könyv- 
b ib liográfia összeállításán fáradozik és tájékoztatásokat készít az 
Unsoo számára»

A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Könyvtáros Egyesületei 
Szövetségének Végrehajtó Bizottsága elkészítette a könyvtárakra vo
natkozó törvénytervezetét» 1952 augusztusában a Könyvtáros Egyesü
letek Szövetsége belépett a jugoszláv szakszervezetek tagjainak so
rába, a ilymódon a Könyvtáros 9tákszervezet Központi Bizottságává 
vá lt.

A jugoszláv Könyvtáros Egyesületek Szövetsége ugyanosak belépett 
a Jugoszláv Dolgozó Nép Szocialista Szövetségébe.2/

'̂' 1947-ben alapították a Szlovén Könyvtárosok Egyesületét, 194ö-ban 
a Szerb és Horvát, 1949-ben a Macedón, Bosznia és Hercegovinál, 
1953-ban pedig a Crne Gorái Könyvtárosok Egyesületét»

2/. '  A Népfront bázisán létrehozott tömegszervezet» Tagjai: a Jugoszláv
Kommunisták Szövetsége, a Szakszervezetek, a női,ifjúsági és egyéb 
társadalmi szervezetek.



-  59 -

A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Könyvtáros Egyesületei Szö
vetségének I I «  Kongresszusa junius 7-én és ö-án tartotta: Ülését
Marlborban« .A végrehajtó bizottság két országos értekezletet tartott 
az I .  és a I I .  kongresszus közt e lte lt  időben; az értekezletek közül 
az egyik a közművelődési könyvtárak munkájával foglalkozott.

A Szövetség I I .  Kongresszusán a könyvtári törvénnyel kapcsolaton 
kérdéseket, a könyvtárosképzés problémáit, stb. vitatták meg« A kong
resszus a következő feladatokat tűzte kit előkészíteni a közművelődé
si és a tudományos könyvtárakról szóló, valamint a jugoszláv könyvtá
rakról szóló törvény tervezetét. Az 1955* évben a köztársasági könyv
táros egyesületek megvitatták a könyvtárak önkormányzatáról szóló tör
vény tervezetét.

Könyvtárosképzés.

Belgrádban négyéves középfokú könyvtáros iskola működik. Az 
1952/53« tanévben Zágrábban 6 hónapos tanfolyamok, az 1953/54. tanév
ben éves tanfolyamok nyíltak a közművelődési könyvtárak könyvtárosai
nak képzésére, valamint a tudományos könyvtárak középfokú minősítésű 
szakembereinek képzése céljából. Ezenkívül tanfolyam hálózatot lé tes í
tettek a falusi könyvtárak dolgozóinak képzése céljából.

Az 1955. évtől kezdve mindazok a személyek, akik elvégzik a kö
zépfokú könyvtáros Iskolát, jogot szereznek ahhoz, hogy beiratkozza
nak a Belgrádi Egyetem F ilozó fia i Karára. Tervbevették, hogy a belgrá
di Egyetem F ilozó fia i Kara vagy a Pedagógiai Főiskola mellett könyv
táros szakot létesítenek«

Az utóbbi években számos tankönyv jelent meg a katalogizálás kér
déseiről, a tárgyszókatalógus vezetéséről, a közművelődési könyvtárak 
munkájának megszervezéséről, stb. Igen nagy érdeklődésre tart számot 
a Könyvtáros Egyesületek Szövetsége I «  és I I .  Kongresszusának anyagát 
tartalmazó kiadványok közreadása«
i 1950-ben Jugoszláviában kiadták fordításban N. K. Krupszkaja 
Mit ir t  és mondott Lenin a könyvtárakról című könyvét*

A Szerb Könyvtárosok Egyesülete 1948 óta rendszeresen kiadja a 
Bibiiotqkar című fo lyó iratot, mely a szerb könyvtárügy elméleti ée 
gyakorlati kérdéseivel foglalkozik*

I 950 óta Horvátországban a Horvát Könyvtárosok Egyesülete kiadá
sában egy speciális fo lyóirat jelenik meg "Vjesnik Bibliotékára Krvacake" 
/Horvátország Könyvtárosainak Lapja/ címmel« Macedónia Nemzeti Könyvtá
ra /Szkoplje/ TBibllotekareka lakra" elmen ad ki fo lyóiratot«

B ibliográfia és dokumentáció.

Belgrádban 1949 óta működik a B ib liográfia i Intézet. Az Intézet 
feladata a nemzeti b ib liográfia: a kurrens nyilvántartó bibliográfia 
és a retrospektiv b ibliográfia kiadása, továbbá a nemzetközi könyv- 
oeere szervezése, Jugoszlávia könyvtárai központi katalógusának klépl-
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tése és az ország könyvtárügyén.^. fe jlesztésével kapcsolatos egyéb leér- 
déselc megoldása. A B ibliográfiai Intézet 195o január 1-tÖl kezdve köz
readja.a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság nemzeti b ib liográfiá ját 
"B lb llograflja  JugoszlaviJe. Knjlge, brosure 1 muzikallje" /Jugoszlávia 
b ib liográfiá ja. Könyvek, brosúrák és zenemüvek./ óimén. Az Intézet cikk 
b ib liográfiát is ad ki a hírlapokban és folyóiratokban közreadott anyag 
ból, /ennek a cikkbibliográfiának a elme: "B lb llograflja  Jugoslavia» 
Clanci i  knjlzevnl p rllozl iz zbiraih delacasopisa i növina.”

195o-bea Zágrábban Lexikográfiai Intézetet alapítottak, mely sa j
tó alá rendezi a jugoszláv folyóirf^okban és hírlapokban közreadott 
cikkek retrospektív b ib liográfiá ját és kiadja a Jugoszláv Enciklopédiát 
/az Enciklopédia első kötete 1955-ben jelent meg/.

Az utóbbi években a fontosabb témákról bibliográfiákat jelentettek 
meg. Ezek közt vannak a nemzeti felszabadító mozgalomról szóló gyűjte
mények /Sajtónk a szabadságért és a szocializmus építéséért folyó harc
ban. A íemzeti felszabadító haro irodalmának bibliográfiája/.

Igen értékesek a tudományos társaságok és intézmények kiadványai
nak b ib liográ fiá i. /Például D. Foluzsanskiy: A Matica Srbska kiadvá
nyainak b ib liográfiá ja 1Н26-1949/.

A tudományos és műszaki dokumentációval Jugoszláviában a Műszaki 
és Tudományos Dokumentációs Központ foglalkozik. A azóbanforgő Köz
pont kb. 2. 000, különféle tárgyú külföldi fo lyóiratot kap a tudomány 
és a technika terü letéről. A Központ 8 lapszemlét ad k i, amelyekben 
annotált cikkblbliográfiát nyújt a külföldi folyóiratokban közreadott 
anyagból. Évente 50- 60.000 fotókópiát és kb. 150.000 folyóiratcikk 
mikrofilmet készít.

+ + + +

Az 1954-ben Zágrábban rendezett nemzetközi könyvtároskonferenoia 
alkalmából a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Könyvtáros Egyesüle
teinek Szövetsége francia és angol nyelven brosúrát adott ki a jugosz
láv könyvtárügy helyzetéről. /Les bibliothèques Jougoslaves. Zagreb, 
1954./

Bibliot ekar*, 1956. 7.az. ЗЙ-45Лар.-
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