
Tájékoztató munka a közművelődési könyvtárakban

SZILÁGYI Tibor

A könyvtári munkának vannak 
egyes ágazatai, amelyek könyvtártí
pustól függetlenül, a könyvtárügy 
egészében azonos problémákkal jelent
keznek, azonos funkciókat nagyjából azonos módszerekkel látnak el. Ezek 
közé az ágazatok közé tartozik a tájékoztató munka (referensz) is. Ennek bizonyítására elég a referensz munka néhány közkeletű definícióját 
idézni. Például a Library of Con- gress definíciója szerint a refe
rensz "a könyvtári munkának az a szakasza, melynek közvetlen felada
ta az olvasók támogatása, egyrészt az információk megszerzésében, másrészt a könyvtár forrósainak tanul
mányaik és kutatásaik közben való használatában."

A tájékoztatási probléma átfo
gó volta miatt a Könyvtártudományi és Módszertani Központ egyidőben, bár egymástól elkülönítve, vizsgálta meg a nagy tudományos és szak- könyvtárak, valamint a nagy közmű
velődési könyvtárak tájékoztató mun
káját. A vizsgálatot a külföldixiro
dalom áttekintése vezette bej ■'majd 
elkészült a nagykönyvtárak tájékazy tató munkájáról szóló tanulmány, ' mely rendkivül hasznos következte
téseket adott a közművelődési könyv
tárak tájékoztató munkájára vonatkozólag is, mivel legfőbb általános következtetései hatványozottan vo
natkoznak a nagy közművelődési könyvtárak tájékoztató munkájára.

A modern könyvtári gondolkodás - a legkisebb, önálló könyvtárnak már nem is tekinthető könyvtári egységek kivételével - minden könyvtárban és könyvtártípusban a tájékoz
tató munkát állítja a könyvtár egész tevékenységének központjába.
Ez persze nem jelenti azt, mintha

a szakirodalom teljesen egységesen foglalna állást a tájékoztató munka, vagy a szinonim értelemben használt 
referensz munka tartalmát, formáit és határait illetően. Országonként 
és könyvtártípusonként a tájékozta
tó munka más és más elemei kapnak hangsúlyt a definíciókban, az átfogó meghatározósok pedig (pl. a Library of Congress idézett definíciója) rendszerint túl általánosak. A tartalmi meghatározások általában az. 
információigény kielégítését hang- 
sulyozzák. Pierce BUTnER definició- 
ja szerint "a referensz munka funkcionális szempontból az a folyamat, melynek révén a civilizált embernek 
módjában áll tetszése szerinti meghatározott információkat szerezni a 
könyvtárrá rendezett könyvek használata utján."(3)

Pormai szempontból a tájékoztató munkának négy átfogó oldalát szokták megkülönböztetni; 1. A könyvtárhasználatra való oktatást (katalógusok és 
referensz-eszközök használata); 2.
Az olvasási tanácsadást (segitség az 
olvasó céljának megfelelő művek kiválasztásában); 3. Az információs szolgálatot (tények és adatok köz
vetlen szolgáltatása) és 4. A bibliográfiai szolgálatot (irodalomku
tatás és bibliográfiák készítése), r 
Legkevésbé a szolgáltatások határai 
tisztázottak - ezeket a könyvtártí
pusokon, kivül az egyes országok könyvtárügyi hagyományai is befolyá
solják. A hazai helyzet megértéséhez éppen ezért célszerű röviden áttekinteni a könyvtárpolitika és könyvtári gondolkozás történeti alakulását.

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy bár az olvasóknak nyújtott alkal
mi könyvtárosi segítség mindig is része volt a könyvtári munkának, de "az 
udvariasság és a személyes segitség
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még nem referensz szolgálat, Refe- 
rensz szolgálat csak akkor jött lét
re, amikor felismerték, Rogy a refe
rensz a könyvtár alapvető funkciói 
közé tartozik, s amikor a tájékozta
tás alkalmi segítségnyújtásból hatá
rozott célkitűzéssé vált.v^/ ROTH- 
STEIR a referensz szolgálat kiala
kulását az oktatás és a könyvtárak 
kapcsolatának megváltozásával magya
rázza ("... a referensz szolgálatnak 
csak akkor lehetett talaja, amikor 
az uj szellem -és az uj módszerek 
megváltoztatták az amerikai felső- 
oktatás jellegét, s ezzel a könyv
tárat a tudományos kutatás szerszá
mává tették. * f és rámutat ar
ra, hogy a referensz a könyvtári mun
kában uj dimenziót jelent, amely nem 
magától jött létre, hanem harcolni 
kellett érte, sőt, ez a harc a mai 
napig sem zárult le.(6/

A közművelődési könyvtárak 
szempontjából a történeti fejlődés 
két további fontos tanulságot ad.
Az egyik az a tény, hogy viszony
lag hosszú időn át (kb. 1850-től 
1880-ig) az amerikai közművelődési 
könyvtáradban is a szervezeti és 
pénzügyi problémák uralkodtak: ki
csi volt az állomány és a személy
zet, soványak voltak a bibliográ
fiai források, s a hatékony tájé
koztatáshoz nem volt megfelelően 
képzett személyzet. A másik tény 
az az -átfogó amerikai felmérésből 
levont következtetés, miszerint az 
irodalomkutatási és bibliográfiai 
szolgáltatások nyújtásának skálába 
és színvonala a könyvtár nagyságá
nak függvénye.(7) A felmérés beszá
moló jelentése leszögezi, hogy az 
amerikai lakosság felének nem áll 
rendelkezésére megfelelő referensz 
szolgálat, mert azt csak a nagy 
könyvtárak tudják biztosítani.

Hogyan illeszkedett be a ma
gyar könyvtárügy a világfej1ődés- 
be? Mindenekelőtt elkésve: nagyobb 
tudományos és városi könyvtáraink 
csak az első világháborút megelőző 
félévszázad során kezdtek kialakul
ni, illetve megerősödni. A kor fél
feudális magyar társadalmában azon
ban a könyvtári fejlődés szükség
képpen megmaradt a passzív, megőrző 
jellegű könyvtár keretei között.
S Z A B Ó  Ervin haladó, tájékoztatás- 
központu elképzelései a század ele
jén korántsem kerültek általános 
elfogadásra, a Tanácsköztársaság rá
juk épült könyvtárpolitikáját pe
dig az ellenforradalmi rendszer ter
mészetesen elvetette. így a magyar

könyvtárügy^nagyjában és egészében 
avTelső világháború után is a túl
haladott, konzervatív könyvtári ideo
lógia által megszabott keretek között 
maradt. A  helyzetet tovább súlyosbí
totta a vesztett^világháború után be
következő gazdasági válság, majd a 
második világháború, amelyek követ
keztében a könyvtárfejlesztés a leg
minimálisabb an szükséges mértéket 
sem érte el.

A második világháború, illetve a 
népi demokratikus átalakulás után a 
könyvtári munka, politikai szempont
ból uj tartalmat kapott, a könyvtá
rak demokratizálódtak és a hálózati 
rendszer révén az egész magyar könyv
tárügy látszólag egységes szervezetté 
épült át. Bár a háború utáni újjá
építés, majd a nagyarányú iparfej
lesztés időszakában a könyvtárak 
anyagi-technikai fejlődése szükség
képpen szerény szinten maradt, úgy 
tűnt, hogy a lenini könyvtárpolitikai 
elvek hivatalos politika rangjára va
ló emelkedése meghozza az oly régen 
esedékes szemléleti, felfogásbeli 
változást. Ma, két évtized távlatá
ból nézve, úgy ttinik, ez a változás 
a reméltnél jóval szerényebb mérté
kű volt. A korabeli szovjet könyvtár
politika mechanikus átvétele nem ho
zott, nem hozhatott radikális szem
léleti változást, részben saját dogma
tikus torzulásai miatt, részben azért, 
mert lényegében csak az gyökeresedett 
meg belőle, aminek a hazai viszonyok 
között történeti előzménye volt. Hiá
ba kapott a szovjet könyvtárügyben 
erős hangsúlyt a tájékoztatás, ná
lunk ez főleg "Mit olvasson a marós?"- 
szerű bibliográfiákká torzult.

Tudományos könyvtáraink a kezde
ti átgondolatlan átszervezések ellen
hatásaképpen egyre makacsabhul hang
súlyozták megőrző funkciójukat - rend- 
kivül szerény költségvetési kereteik 
között másra alig is vállalkozhat
tak - az újonnan létesített országos 

; szakkönyvtárak pedig a korszerű tá
jékoztató tevékenység szervezett ki
építése helyett a divatos, sokkal köny 
nyebben és gyors ab b an kifejleszthető 
kurrens dokumentáció útját választot
ták. Kurrens dokumentációra természe
tesen szükség volt, de kifejlesztése 
nálunk nagyrészt "rövidtávú" formában 
történt, ami sem a tárolás, sem a 
visszakeresés megoldását nem bizto
sította. Közművelődési könyvtárak 
helyett pedig különféle nagyságú, de 
lényegében azonos szintű népkönyvtá
rak jöttek létre, amelyek" a tájékoz- 
TalJó munka helyébe - melyre a félté-
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.telek-hiányában egyébként is képtele
nek lettek volna - tudatosan az agi- 
tácidt állították.

Mikor a dogmatikus korszak könyv
tárpolitikai elveit mind a történelem, 
mind a könyvtárügy túlhaladta, a ma
gyar könyvtári életben az ötvenes évek 
végétől kezdve egészséges erjedés in
dult meg. Ennek keretében egyre sür
getőbben jelentkeztek a népkönyvtári 
szinten ki nem elégíthető igények,köz
tük a tájékoztató szolgálattal kapcso
latos igény. Ezek részleges kielégí
tésére, kísérleti jelleggel, 1960/61- 
ben négy kiemelt megyei könyvtárban 
műszaki-mezőgazdasági tájékoztató 
részleg jött létre. Az e részlegek 
feladatait megfogalmazd KMK utmuta— 
tó'-Ŝ  tekinthető az uj közművelődé
si könyvtári szemlélet egyik első - 
bár nem ellentmondásmentes - dokumen
tumának. Az útmutató alapvető fel
adatként tűzte ki a szakirodalom i- 
ránti igények felkeltését és kielé
gítéséi, elsősorban a munkásság, má
sodsorban a vidéki szakemberek kö
rében, és kijelölte a szakirodalmi 
ellátás és tájékoztatás feladatait.
Az elképzelés lényeges vonása volt 
az a felismerés, hogy tájékoztató 
szolgálat felállítása csak a meg
felelő gyűjtemény kialakításával 
párhuzamosan lehetséges. Ezt a fel
ismerést azonban a gyakorlati meg
valósítás nem vette kellően figye
lembe, s ez vált a koncepció egyik 
alapvető gyengéjévé. A tájékoztatá
si részlegeknek ugyanis elsősorban 
a műszaki és mezőgazdasági szakte
rületeken, tehát általában a szak
tájékoztatás terén kellett volna mii,- 
ködniök, ehhez azonban nem voltak 
meg a szükséges feltételek. A tájé
koztatási részlegek mögött nem állt 
megfelelő gyűjtemény, nem volt szak
képzett- személyzetük, munkájuk iránt 
nem volt elegendő mennyiségű tényle
ges társadalmi igény, s végül, de 
nem utolsósorban, nem volt semmifé
le ájékoztatási tradíciójuk. Az v 
1962-ben megjelent újabb utmutatóO.) 
az eredeti elképzelés további el- ’ 
torzulását tükrözi: tájékoztatás 
helyett elsősorban a szakirodalmi 
propagandát hangsúlyozza, szervezé
si tanácsaival pedig előkészíti a 
tájékoztató részlegnek más szerve
zeti egységekbe (főleg az olvasó
szolgálatba és a módszertanba) va
ló beolvadását.

A műszaki tájékoztató részle
gek 1963. évi felülvizsgálata so
rán már kitűnt, hogy ezek a részle
gek "keresik a helyüket", eredeti 
formájukban idegen testet jelentenek
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a megyei könyvtár szervezetében, be
illeszkedésük pedig gyakran eredeti., 
célkitűzéseik feladását jelenti. 
1964-re a kiséxlet kudarca már kez
dett ■•jnyîvőwalőv’á- vá-lMí' ê embat-aat- 
a szaktájékoztatók viszonylagos "mun
kanélkülisége", szemben az általá
nos könyvtárosi túlterheltséggel.A 
kudarc egyik okára C3ÜBY István már 
a megyei könyvtárigazgatók 1964 áp
rilisi konferenciáján rávilágított, 
demonstrálta, hogy a műszaki tájé
koztató részlegek munkájához hiány
zanak a feltételek, s rávilágított 
arra, hogy a sikeres továbbfejlődés
hez a könyvtáraknak "egész mivoltuk
ban kell lényeges mértékben átala- 
kulniok és gazdagodniok". Bár nyíl
tan senki sem mutatott rá a döntő 
hibára, tudniillik arra, hogy azzal, 
hogy mindennemű tájékoztatási ha
gyomány és gyakorlat nélkül azonnal 
szaktájékoztatást kivántak nyújta
ni, megfordították a természetes fej
lődési sorrendet, lényegében a kocsit 
fogták a ló elé. A másik, éppen tá
jékoztatási tárgyú 1964. évi könyv
tárigazgatói konferencia már az ál
talános tájékoztatás kifejleszté
sét és a tájékoztatás meg a biblio
gráfiai munka egységét hangsúlyozta. 
Időközben azonban - többéves késés
sel - megjelent a megyei könyvtárak ■ 
uj szervezeti szabályzata (a 146/1964. 
MM. sz. utasitás), mely tájékozta
tási csoportok létesítésére vagy 
fenntartására nem adott többé lehe
tőséget, s a már meglévő csoporto
kat, szervezetileg és tartalmilag 
egyaránt, elnyelték az olvasószol
gálati és módszertani feladatok.

Az uj feladatok jelentkezése 
és maguknak a könyvtáraknak a belső 
fejlődése során azonban egyre több 
könyvtáros ismerte fel a közművelő— 
désügyi könyvtárügy és könyvtárpo- 
litika modernizálásának szükséges
ségét. Számos elszórt részletjavas
lat után ennek a közművelődési köry v- 
tárakra vonatkozó elveit főbb vona
laiban először az OKDT 1968 augusz
tusában Békéscsabán tartott^ülésé- 
nek referátuma dolgozta ki. Bár 
ez az uj koncepció a könyvtáros-köz
vélemény többségében helyesléssel 
találkozott, még mindig erősen hat
nak a régi elméleti beidegzések is.

Mivel könyvtáraink ilymódon 
nagyjában és egészében a századfor
duló könyvtáraira jellemző képet és 
ideológiát őrizték meg, természetes, 
hogy társadalmunknak a könyvtárról 
alkotott elképzelése is megmaradt a 
századfordulóra jellemző szinten.
Mivel a könyvtárak nem teljesítet
ték tájékoztató funkciójukat, a köz-



vélemény a könyvkölcsönző képét ala
kította ki róluk. Mindebben nagy sze
repe volt a tankonyvcentríkus ok
tatás konzerválódásának is, amely le
mondott arról, hogy a tanulókat ön
álló tájékozódásra - azaz könyvtár- 
használatra - késztesse. A közvéle
ményben tükröződő képet sok esetben 
maguk a könyvtárak is elfogadták, s 
úgy érezték — néha ma is úgy érzik - 
hogy a ténylegesen megnyilvánuló tár
sadalmi igények elenyésző volta, e— 
gyébirányu túlterheltségük, anyagi 
ellátottságuk elégtelensége (lehe
tetlen elhelyezés, beszerzési kere
tek szűkössége stb.), valamint sze
mélyzeti bajaik (kevés és alacsony 
színvonalú személyzet) a konzerva
tív könyvtárpolitikai irányvonalat 
teljes mértékben igazolják. A tájé
koztatási funkciótól elzárkózó kon
zervatív elképzeléseket - meggyőző 
személyes beszélgetések alapján - 
a következő kis képzelt szónoklat
ban tudnám összefoglalni:

"Kis könyvtár vagyunk, leszünk 
és maradunk - ezen nem tudunk, nem 
is akarunk változtatni. Kicsi az ál
lományunk, kevés a helyünk, a pén
zünk, a személyzetünk. Éppen csak 
hogy tisztességesen el tudjuk lát
ni elsőrendű saját munkánkat, azt 
is azon az áron, hogy a megítélé
sünk szerint másodrendű feladatokat 
(iré-olvasd találkozók, tömegmunka, 
rendezvényekben való részvétel, aján
ló bibliográfiák) sikerült leépíte
nünk » Éppen ezért nagyobb arányú tá
jékoztató-bibliográfiai munkát sem 
tudunk vállalni. Nem is akarunk, 
nincs is szükség rá, ami igény fel
merül, azt igy is meg tudjuk olda
ni - nézzétek meg a referensz-nap
lót."

Ennek az álláspontnak - sok 
ténybeli részigazsága mellett — az 
az alapvető hibája, hogy megideolo- 
gizálja a nyomorúságot, beletörődik 
a fennálló helyzetbe, sőt, azt iga
zolni ás konzerválni igyekszik. Mesz- 
szire vezetne azoknak a könyvtárpo
litikai és könyvtárfejlesztési hi
báknak az elemzése, amelyek a jelen
leg fennálló helyzethez vezettek, 
elég legyen a tájékoztató munka (va
lójában persze az egész könyvtári 
munka) fejlesztését gátló - tény
legesen fennálló - legfontosabb té
nyezőkre rámutatni.

a) A magyar könyvtárak túlnyo
md többsége elavult, nem könyvtári 
célra épült, a szükséges normáktól 
messze elmaradó méretű épületekben 
működik. Ennek következtében a leg

alacsonyabb szintű kölesönkönyvtári 
funkciót is csak szinte elviselhe
tetlen zsúfoltság és túlterhelés árán 
tudják ellátni, gyakran a többi funk
ciók kárára.

b) A könyvtárfejlesztésre ren
delkezésre álló összegek rendkivül 
alacsonyak, többnyire csak a kurrens 
kölcsönzési anyag szűkös beszerzésé
re elegendők. Jelentős részük al
kalmi juttatások formájában jelentke
zik, ami tervszerű állománygyarapí
tást nem tesz lehetővé. Ilyen körül
mények között az állománygyarapítás 
kultúrálatlan és szinte kizáróla
gosan a könyvkereskedelmi forgalom
ban beszerezhető müvekre korlátozó
dik. Még a megyei könyvtárakban is 
kivételszámba megy a Magyar Nemzeti 
Bibliográfia rendszeres állománygya
rapítási használata, más külföldi 
források szóba sem jönnek. Ritka 
könyvtárnak van gyűjtőköri szabály
zata.

c) A könyvtári személyzet létszá
ma elégtelen. Mindenekelőtt segéd— 
személyzet (raktáros, ruhatáros, ta
karító) nincs elegendő, de kevés a 
könyvtáros is. Sok helyen a jelenle
gi létszám még a napi feladatok el
látását sem biztosítja. A nyitvatar
tási idő meghosszabbításának a lét
szám elégtelensége a legfőbb akadá
lya, Az elégtelen feldolgozó kapaci
tás miatt sok helyen évtizedek óta 
feldolgozatlanul állnak jelentős ér
tékű és mennyiségű könyvanyagok. Nem 
kielégítő a könyvtárosgárda színvo
nala sem: sok a képzetlen, vagy ala
csony szintű képzettséggel rendelke
ző könyvtáros, az idegen nyelvek isme
rete közművelődési könyvtárainkban 
kivételes ritkaság.

d) Hiányoznak a tájékoztató mun
ka legfontosabb segédeszközei: az or- 
szágos méretű bibliográfiai vállalko- 
zások szórványosak és elégtelenek, 
egyéb referensz-anyag terén sem sok
kal jobb a helyzet. Hosszú időn át 
elhanyagolták a magyar nyelvű kézi
könyvek, bibliográfiák, enciklopé
diák és lexikonok, adattárak stb. 
rendszeres, tervszerű fejlesztését,
s az utolsó évek is csak részleges 
javulást hoztak (az újonnan megje
lent lexikonok leggyengébb pontja ál
talában éppen a bibliográfiai appará
tus ).

e) Hiányoznak a tervszerű tá
jékoztató-bibliográfiai munka szer
vezeti keretei: tájékoztató részleg 
létesítősére a közművelődési könyvtá
rak jelenleg érvényben lévő szerve-
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zeti szabályzata nem ad lehetőséget.
Az adott körülmények között a 

tájékoztató munka fejlesztése határozott központi intézkedéseket kö
vetel. Ezek alapelveit nagyjából a következőkben lehetne körvonalazni}
1. A közművelődési könyvtárak tájékoztatási funkciójának az eddiginél jóval nagyobb súlyt kell adni.Ez kihat a közművelődési könyvtárak egész funkciórendszerére, mert a tájékoztatási funkció előtérbe állításának számos szemléletig szervezeti, állománygyarapítási és személyzeti következménye van.
2. A tájékoztatási funkció erősítését határozott és egyértelmű könyv
tárpolitikai irányelvekkel és intézkedésekkel kell alátámasztani.
Az irányelveknek meg kell határoz- niok az egyes könyvtaraipüsokvtájékoztatási funkcióit, az intézkedéseknek pedig meg kell teremteniük az e funkciók ellátásához szükséges szervezeti, anyagi és szemé
lyi fel¥óTelek'et.. ...........
3. Tájékoztatási funkció szempont
jából a közművelődési könyvtárak négy csoportba sorolandók:

a) Nagyvárosi központi könyvtárak és kiemelt megyei 
könyvtárak,

b) a 25.000 lakoson felüli vá
rosok központi könyvtárai,

c) kisebb települések főhi
vatású könyvtárossal működő könyvtárai,

d) egyéb kiskönyvtárak.
4. Mint minden más területen, a tá
jékoztatás terén is a nagy egységek fejlesztése a leggazdaságosabb, mind a szolgáltatások hatásfoka, mind az anyagi eszközök felhasználása szempont
jából. Ezért a fejlesztéshez rendel
kezésre álló erőforrásokat az a) és a b) tipusba tartozó könyvtárak tájékoz
tató munkájának erősítésére kell koncentrálni. (Ez összesen 41 város könyvtárait érinti.)
5. Az a) tipusu könyvtárakban független tájékoztatási-bibliográfiai cso-
ortökat kell szervezni, felsőfokú épesitésü és idegen nyelveket is ismerő munkaerőkből. A csoport tájékoztatási munkáját fokozatosan fel kell fejleszteni a régi terminológia sze

rinti '‘általános tudományos könyvtáraknak" megfelelő szintre, ehhez ki

kell épiteni a szükséges apparátust is. Ezeknek a csoportoknak közre kell működniük bibliográfiák és más referensz—eszközök országosan ko
ordinált elkészítésében is.
6. Ab) tipusu könyvtárakban bizto
sítani kell a teljes nyitvatartási 
idő alatt a tájékoztató szolgálatot, legalább egy felsőfokú kép
zettségű, idegen nyelveket is ismerő munkatárs beállításával.
'7. A c) tipusu könyvtárakban biztosítani kell a legfontosabb magyar referensz-eszközök beszerzését és az ezek alapján nyújtható alapszintű tájékoztatást. A d) tipu
su könyvtárak, ahol nincs főfoglalkozású könyvtáros, valójában 
nem tekinthetők könyvtárnak, ezért 
tőlük érdemi tájékoztató munkát vár
ni nem lehet.
8. Meg kell szervezni az a) és b) kategória számára a tájékoztató könyvtárosok képzését és rendszeres továbbképzését. Gondoskodni kell az ehhez szükséges tankönyvek 
és kézikönyvek elkészítéséről, illetve újrakiadásáról (Szentmihályi- 
Yértesi, Hutchins, 3tb.)
9. Központi erőkkel, országos szinten, erélyesen és tervszerűen elő kell mozdítani magyar referensz- müvek szerkesztését és kiadását.
10. Az a) kategória könyvtárai számára fokozatosan biztositani kell, azokat a modern technikai eszközöket, amelyekkel szolgáltatásaikat korszerű formában nyújthatják (mik
rofilm felvevő és leolvasó beren
dezés, Xerox, stb.).

Ennek a konkrét koncepciónak 
egyes részletei természetesen vi
tathatók, az is nyilvánvaló, hogy alapos, részletes kimunkálásra szo
rul, s hogy megvalósitása hosszabb időt vesz igénybe. Egészében azon
ban jól illeszkedik a magyar közművelődési könyvtárügy fejlesztésének mind inkább megszilárauxo uj 
koncepciójába, mely - reméljük - hamarosan hivatalos irányelvekben és intézkedésekben fog munkánknak a világfejlődéshez igazodó, modern kereteket biztositani.
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HÉT KÖNYVTÁRTUDOMÁNYT DISSZER
TÁCIÓT védtek meg 1968 első felében 
a leningráüi Krupszkaja Népművelési 
Főiskolán. Az uj kandidátusok: K.V.
LJUTÓVÁ (Bibliográfiai és egyéb tá
jékoztató anyag a nemzetközi tudo
mányos kongresszusokról), A.V. BLEK 
(A koordinált indexelés módszere és 
optimális felhasználási lehetőségei), 
T.N. KÖLTIPINA (Ipari vállalatok és 
szervezetek információtárának adat
kart otékai), Sz.I. VOLKOVA (Az OSzFSzK 
közművelődési könyvtárainak fejlődése 
és megerősödése, 1933-1937} V.M. PILEC- 
KIJ (A fiatal munkások olvasási érdek
lődése), M. I, CSüSZ.OVITYINA (A gyer
mekkönyvtárak fejlődése és az olvasók
kal való foglalkozásuk fő problémái), 
M.I. GÜBANOVA (Az alsó tagozatosok ol
vasási kultúrára nevelése a gyermek- 
könyvtárban). (Szovetszkaja Bibliogra- 
fija, 1968, 6. no.)

KÖNYVKIADÁS, BIBLIOLŐGIA (Izda- tel’azkoe delo. Knigovedenie) cimmel 
uj időszaki kiadvány indult 1968-ban a Szovjetunióban, a Minisztertanács Sajtóbizottságának orgánumaként, A ki adóvállalatok, szerkesztősének, a könyvkereskedelem, a könyvtarak dolgozóinak szól. Állandó rovatai: "A 
bibliológia általános problémái. Könyvtörténet", "A szerkesztés elmélete és gyakorlata", "A könyvkiadás szer vezése, gazdaságossága és tervezése", "A könyv külső kialakitása", "Az állami bibliográfia és sajtóstatisztika elmélete és gyakorlata", "A könyvkereskedelem elmélete és gyakorlata", "Könyvkiadás és bibliológia külföldön". 1968-ban három kötete jelent meg, ugyanannyinak a kiadását tervezik 1969-re is. (Naucsn. i Tehn. Bibi SzSzSzR, 1969, 4. no.)
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