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MILYEN KÖNYVET HOL KERESSÜNK?
A NYOMDÁK a világ minden részén ,enne a nagy könyvtárak valamelyikét

valósággal ontják nap nap után a köny- felkeresnie. Például' Gerő Lászlónak Az
veket. Számukat nem is tudjuk. Nincs építészeti stílusok című m unkáját a Fö
lóluk pontos statisztikánk, m ert az egyik városi Szabó Ervin Könyvtár bármelyik
országban könyvnek számítják a vékony fiókjában pár perc alatt megkaphatja, vi-
füzeteket is. másutt viszont csak a 100 szont az Egyetemi Könyvtárban esetleg
lap terjedelmen felüli művek szerepel- félórát kell várnia, míg az egymillión
nek a hivatalos kimutatásokban. Ha csak felüli állományból kikeresik száméra,
a nagyobb terjedelmű nyomtatványokat
vesszük figyelembe, az évi könyvtermelés *
okkor is eléri a negyedmillió művet. Ha
lejjebb szállítjuk a mértéket, megközelíti Minden Magyarországon megjelent és 
a félmilliót. Ehhez járulnak még a folyó- magyar vonatkozású külföldi nyomtat- 
iratok, 'hírlapok, a különlenyomatok tíz- ványt a teljesség igényével gyűjti nem- 
ezrei és százezrei! Ha ezt a sok nyomda- zeti könyvtárunk, az Országos Széchényi 
term eket polcokra raknánk és egymás Könyvtár. 1952. január elseje óta a ma
mellé tennének, a sor hosszúsága mégha- gyár nyomtatványokból' kötelespéldányt 
laana a tíz kilométert! kap a debreceni Egyetemi Könyvtár is.

Magyarország — lélekszámúhoz viszo- Régebben azonban a nyomdák sokszor 
nyitva — előkelő helyet foglal ebben a hiányosan tettek eleget a  kötelespéldá- 
statisztikában. 1957-ben 2407 könyv je- nyok beszolgáltatását elrendelő jtörvénv- 
lent meg. Ha hozzávesszük a brosúrákat, nek, s  ezért sok régi m agyar könyvet 
jegyzeteket, zeneműveket, különlenyoma- hiába keresünk a Széchényi Könyvtár- 
tokát, ez a szám 12 286-ra emelkedik. bán. Ilyen esetben elsősorban a budapesjf 

Könyvtáraink nagy többségében az álló- Egyetemi Könyvtár és az Akadémiai 
rnány tízezer kötet a la tt marad. A száz- Könyvtár katalógusait érdemes megnézni, 
ezer kötetes gyűjtemény m ár nagy könyv- Ha itt is hiába járunk, próbál junk sze- 
tár, a milliós állományt pedig csak az Or- rencsét a debreceni vagy a sárospataki 
szágos Széchényi Könyvtár és  a buda- református könyvtárban, 
pesti Egyetemi Könyvtár éri el. A nyár folyamán jelent meg az Orszá-

Az évente megjelent müvek számát S°s Könyvtárügyi Tanács rendelete a 
összevetve a könyvtárak állományával. könyvtárak gyűjtőkörének elhatárolásá- 
láthatjuk, hogy a világ könyvtennésének ról. Eszerint országos jellegű, általános 
összegyűjtésére egyetlen intézmény sem gyűjtőkörű könyvtár a négy ludomany- 
vá Hal kozhat. Nem győzné sem  pénzzel, egyetemé (Budapest, Debrecen, Szeged, 
sem személyzettel, sem férőhellyel! De Pécs) és a  Magyar Tudományos Akadé- 
még a magyar anyagnak a teljesség igé- miáé. Ebben az öt gyűjteményben meg 
nyével történő gyűjtése is igen nagy fel- kell találni minden fontosabb, hazai meg
adat: a  gyarapodás tíz év alatt felülmúlná jelenésű, tudományos jellegű könyvet. Az 
a százezres kötetszámot! Akadémia emellett Igyekszik beszerezni a

Ilyen körülmények között nem lehetett legjelentősebb külföldi müveket is. A má
n iás megoldást találni, mint a könyvtá- sik négy könyvtár m ár erősebben válo- 
rak közötti együttműködést, a gyűjtőkö- gat: külföldről csak az egyetemeken ta
rok megosztását. nított tárgyak szakkönyveit hozatja meg-

Annak, aki valamilyen könyvet könyv- Így tehát itt a siker reményében keres- 
tárból akar megszerezni, először tájéko- hetünk például idegen nyelvű jogi rnü- 
zódnia kell, hogy hol kezdje a keresést. veket, de mezőgazdaságiakat m ár nem.
Ellenkező esetben napokat tölthet el az- A rendelet kilenc intézmémyt kijelöl 
zal. hogy feleslegesen és eredménytelenül cgv vagy több tudományág szakmai 
végigjár egy sor intézményt. • könyvtárává. Ez azt jelenti, hogy a kije-

ILYEN TÁJÉKOZÓDÁSRA természete- lölt inté*nényeknek a hozzájuk tartozó 
sen nincs szüksége annak, aki egy nemrég hálózattal (így az egyetemi könyvtárak- 
megjelent magyar nyelvű ismeretterjesztő nak a tanszéki könyvtárakkal) együtt „« 
vagy szépirodalmi művet keres. Ezt meg- teljesség igényével” kell gyüjteniök „az 
találhatja a közművelődési hálózat akár- illető tudományág köréből megjelent ha- 
melyik (megyei, járási, városi, községi zai és a gyűjtőkörhöz tartozó jelentósebu 
könyvtárak, illetve az üzemek szakszer- külföldi kiadványokat”. 
vezeti könyvtárai) könyvtárában. Kar a  gyűjtőköri megosztás a következő:
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Eötvös L. Tud. Egyetem Könyvtára

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Marx K. Közgazd. Tud. Egy. Könyvtára 
M. Tudományos Akadémia Könyvtára

Országgyűlés Könyvtára

Országos Pedagógiai Könyvtár 
Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtára

Országos Műszaki Könyvtár 
Országos Mezőgazdasági Könyvtár

filozófia, középkori és újkori történelem, 
földrajz,

társadalomtudományok 
közgazdasági tudományok 
ókori történelem, nyelv- és irodalomtudo

mányok, orientalisztika 
legújabbkori történelem, állam- és jogtu

dományok, államigazgatás, politika 
neveléstudomány
fizika, kémia, matematika, műszaki tudo

mányok
műszaki tudományok 
mezőgazdasági tudományok

GyűjtőköreK önyvtár neve

A Könyvtárügyi Tanács ezen túlmenően keresést* bál-melyik szakkönyvtárban meg- 
egyes intézményeket szőkébb szakterüle- kaphatja a szükséges felvilágosítást, 
tok gyűjtésével is megbízott. Így a terv- A felsorolt és fel nem sorolt intézmé- 
gazdaság irodalmát az Oiszagos Tervhi- nyék közt vannak nyilvános jellegűek, te-
vatal, a munkásmozgalomét a Párttörté- hát bárki számára könnyen hozzáférhe-
neti Intézet, a ‘pénzügyét a Nemzeti Bank. tőek, de akadnak olyanok is, amelyeket
a könyvtártudományét az Országos Szó- csak az intézmény, iskola, (hivatal dolgo-
chényi Könyvtár gyűjtőkörébe utalta. A zói. hallgatói használhatnak. Például az
bányászat, kohászat és vegyészet szak- Eötvös Loránd Tudományegyetem egyes 
könyvtára .1 három vidéki műszaki egye- tanszékei igen sok. más könyvtárban nem 
ttin lett (Sopron, Miskolc. Veszprém), a találgató művet Őriznek (embertan, föld- 
szépművészeteké, az ipái művészeté, tér- rajz, német irodalomtörténet, nemzetközi 
mészetrajzé, néprajzé a megfelelő mű- jog). Komoly kutatóknak azonban ezeken 
zeumok. a levéltárügyé az Országos Le- a helyeken is szívesen engedélyezik a 
véltár stb. könyvtár használatát vagy átkölcsönzik a

Néhány tudományágnál még nem. tör, kérl müv<* <H <®'. "yilváno. könyvtárba,
térit meg a szakmai könyvtárak kijelö- A vidéki olvasok jóval hátrányosabb
lése. Legfeltűnőbb ez az orvostudomány- helyzetben vannak, mint a budapestiek,
nál. A központi orvosi könyvtár most van mert a legtöbb könyvtár a fővárosban
kialakulóban a budapesti Orvosegyetem összpontosul, a tudományos kutatás itt
könyvtárának, az Orvostudományi Doku- aránytalanul könnyebb. A könyvtárközi
mentációs Központnak és az Országos Or- kölcsönzés rajtuk is segít. A posta na-
vostörténeti könyvtárnak az egyesítése ponta sok csomagot kézbesít a megyei,
által ’ ’ járási, községi könyvtáraknak, vidéki is

koláknak, amelyekben a fővárosi könyv- 
NINCS VISSZAMENŐ HATÁLYA a tárak küldik el az ott használni kívánt 

rendeletnek, de többnyire tekintetbe veszi műveket.
a korábban kialakult gyűjtőköri megosz- A könyvtárközi kölcsönzésnek van egy 
lást. A Szabó Ervin Könyvtár például szabálya, amely az olvasót sokszor kelle-
alapításától, 1907-tól kezdve igyekezett metlenül érinti: magánszeméiv nem kap-
elsó igazgatójának és későbbi névadója- hat kölcsön könyvet, csak azon a könyv-
nak elgondolása szerint beszerezni min- táron vagy intézményén keresztül, amely-
den jelentősebb társadalomtudományi nek tagja, és a megküldött könyvet a
munkát. könyvtár, iskola stb. épületéből elvinni

A régebbi állapotokra vonatkozóan csak a kölcsönadó intézmény kifejezett
némi tájékozódást ad a Magyar Minerva engedélyével lehet.
című kiadvány. Utolsó kötete ugyan elég VANNAK OLYAN MÜVEK, amelyeket 
régen jelent meg. 1932-ben (az új kiadást egyetlen könyvtár sem ad szívesen köl-
most készítik sajtó alá), s azóta sok át- csőn. Ilyenek a különböző ritkaságok,
szervezés, sok új alapítás történt. Mind- mint: ősnyomtatványok, értékes kézira-
azonáltal vannak benne ma is jól frász- tok, kódexek, és ilyenek az illető könyv-
nálható adatok. Ha valamelyik nem em- tárban is állandóan (használt könyvek,
litett tudományszak kutatójának mégis folyóiratok, olvasóterembe beosztott műn-
kétsége volna afelől, hogy hol kezdje a kák. Ilyenkor mikrofilmet lehet kérni,
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A mikrofilm hasonlít a rendes mozi- hozzátartozó intézmények, tanszékek di
fiimhez. 35 mm széles. Mindegyik kocká- lományát is bejelenti. A Központi Cíin
jára a keresett mű egy vagy két lapját jegyzék ma a Széchényi Könyvtárihoz
filmezik. A nagyobb könyvtárak rendel- tartozik. Múzeum utca 3. szám alatt van.
keznek olyan olvasókészülékekkel, amc- Kezelői percek alatt tudnak felvflágosí-
lyek a filmkockákat az eredeti méretre tást adni a keresett könyvek lelőhelyéről,
nagyítják fel. A mikrofilmek olvasása így sőt az érdeklődőknek telefonon is rendel
nem okoz különösebb fáradságot. kézésére állnak (135—420).

Ha az olvasó nem talál egy könyvet Gyakran megtörténik, hogy valakinek 
abban a két-három könyvtárban, ahol an . egyetlen magyar könyvtárban sem talál
nak a gyűjtőköri megoszlás szerint első- ható műre van szüksége. Ilyenkor a Szó-
sorban lennie kellene, akkor forduljon a chényi Könyvtár könyvtárközi kölcsönzési
Központi Címjegyzékhez. Ezt 1924-ben osztálya segít (Pollack M. tér 10.). amely
állította fel az Országos Könyvforgalmi és készséggel meghozatja a keresett művet
Bibliográfiai Központ a külfiijdi irodalom külföldről. Természetesen ebben az eset
nyilvántartására. Eleinte csalf a 20 lógna- ben fokozottabb mértékben érvényesek a
gvobb könyvtár jelentette be ide gyara- könyvtárközi kölcsönzés szabályát, vagyis
podását. ma már 89. A 89 szám azonban az így megkapott könyvek csakis valamc-
lényegesen több könyvtárt jelent, mert lylk könyvtár olvasótermében használha-
sok köztük a hálózati központ, amely a tók.

A  KATALÖ Q USO K H A S Z N Á L A T A

A kisebb könyvtárak közül sokban a címleírás hátraveti a keresztnevet, mint-
szépirodalmi könyveket a szerzők betű- ha magyar név lenne. (Kari Marx helyett
rendjében helyezik el, az ismeret terjes/- Marx, Kari.) Az uralkodók, középkori
töket pedig szakok szerint. Az egyes sza- írók, szentek müveit azonban keresztnév
kokon belül a szerzők betűrendje az szerint találjuk. Pl. Janus Pannonius.
irányadó. így raktározzák anyagukat a Sok munka névtelenül jelenik meg, a 
Szabó Ervin Könyvtár fiókjai, a megyei, szerzőt nem lehet kinyomozni. Ilyenkor a 
a járási, a  városi és a községi könyvié- katalóguscédula a cím első szavával kez- 
rak. Itt eleg, ha az olvasók a címet (es clődik; és a  katalógus betűrendjébe is cn- 
esetleg a szakjelzetet) közük a könyvtó- nek megfelelően keiül be. (Megjegyzen- 
rossal vagy felírják a kérőlapra. dö, hogy a névelőt nem vesszük tekin-

Nagy gyűjteményeknél más a helyzet. tetbe a beosztásnál, tehát pl. A kapila-
A könyvek beérkezésük utón nem szakok lizmus válsága a második világháború
szerint, hanem nagyságuknak megfele- után című cikkgvüjteménv a K betűnél
lően kerülnek polcokra, a  feldolgozás sor- keresendő.) A könyvtárosok ezt az első
rendjében. Eszerint kap minden könyv szót tárgyi rendszónak nevezik. Tárgyi
külön raktári számot,^ úgynevezett jel- rendszó alatt tüntetik fel a könyvet a ka-
/e l°V Iu  a katalógus nélkülözhetetlen. Azt talógusban akkor is. ha azt háromnál
a feladatot tölti be, amit a telefon haszna- több szerző írta.
lóinál az előfizetők névsora. Belőle kell ki- . .  ' ■/.„ „ i, „„„ _____, •
keresni, kiírni a  számot. Raktári jelzet « c t a k m anak esy hamiad.k fa -
nélkül á sok tízezer és százezer kötet kü- S S . ,
/ü l a kért művet éoDúev nem lehet meg- Közismert ien> ugjanis, hog> e„y címet 
S j L J J L s o k k a l  nehezebb megjegyezni, mint egy találni, mint ahogy a telefonszám isme- . A P , . .  rS _ .®r, J r i .j i ,  u - i t u .___ . . nevet. Annak erdőkében, hogy a nche-
W m i f  t a  á t í á f  P B  Va!alU « «  megjegyezhető címek a l t i já n  kere-

. izív«,r.rt>4rko« sendő könyvek számát csökkentsék, egy
sereg mű á kiadó intézmény, hatóság, hi- 

i k  n; ^ S S ’f vatal, párt, iskola neve alá kerül. Ilyenek
\^gv  S i g  a / t  keiSsi ho"v a /  ő fé r d e k ő  a kü:önféle testületek alapszabályai, évi 
S T̂ y e n ^ i t ^ M h a l i  l ^  jeterUéreei. b e sz ó rn a k  körlevelei utasitá-

roidu'- sma, a masoaiKoan a tárgyinoz. helye hclyettesJtl P1 Győr, Megyei
* könyvtár, Magyar Szocialista Munkás-

A leíró katalógus — amelyet inkább P^rt. 
betűrendes katalógus néven ismernek, — A katalóguscédulák készítésének és 
az anyagot ABC rendben csoportosítja, sorbarakásának sok különleges szabálya
Ide a cédulák beosztása legtöbbször az van. Ezeket az olvasó nem ismerheti
író családneve alatt történik. Ezért ide- mind. de nem is szükséges, hogy ismerje,
gén neveknél a katalóguscédulán levő A tájékoztatást ugyanis különféle utalók
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segítik elő. Például, ha egy író neve kü- középkori költő művei után találjuk
lönböző formában szerepel, valamennyi- Walter, Kari író müveit, 
ml utaló készül a  katalógusban használt A leíró katalógus akkor is útbaigazítja 
alakra. (Csezmicei János Ld: Janus Pan- az olvasót, ha egy személyről szóló élet-
nonius.) rajzot, irodalmi m éltatást, támadást, em-

Vannak azonban olyan szabályok is, lékkönyvet keres. Ilyen esetben ugyanis
amelyek a könyvtárosok előtt annyira az ünnepelt, méltatott, tanulmányozott
magától értetődők, hogy fel sem hívják íróról, tudósról, politikusról stb. utaló —
rájuk a közönség figyelmét, noha a hasz- hivatalos szóhasználattal melléklap — ké-
nálatban sok nehézséget okoznak. Közü- szül. Ezek a művek a leíró katalógus fol-
lük legfontosabb az ARC rendje. sorolásában az illető személy által irt

A tudományos könyvtárakban sok á mdvek ulan találhatók,
külföldi könyv és jóformán minden Meg kell jegyezni, hogy a katalógusba 
nyfelvnek külön ABC-je van. Ez régeb- váló beosztás alapját képező rendszót —
ben sok problémát okozott. Nézzük csak a  könnyebb áttekinthetőség érdekében —
m indjárt az első betűt! A magyar a és á a legtöbb könyvtárban színes irónnal tör-
mellett előfordul az a, ó és a alak is. A ténő aláhúzással emelik ki a könyvtáro-
beosztásnál öt betűnek vegyük ezt vagy s°k- Az olvasónak tehát a válogatáskor
egynek? A m agyar cs egy betű, de egy erre  kell ügyelnie,
angol szóban egymás mellé kerü lt c és s *
kettő. A kettőt kétféleképp kezeljék?

Ezeknek a kérdések nek a megoldd- , A f '  érdeklődök, kutatók sokszor arra
sara  a Szabványügyi Hivatal vállalkozott. kiváncsiak, hogy a szerszámgépekről, ne-
Kidoigozta a katalógusba való beosztás hez hidrogénről, a neorealizmusról vagy
kötelező szabályait. Ennek alapja a 29 egyéb őket érdeklő tárgyról milyen
betűből álló, kiegészített, módosított ma- könyvek találhatók. Ilyenkor a szükséges
gyár ABC: a d b c d e ^ g ' h i j k l m n o  felvilágosítást a könyvtár könyveit to rta-
ö p q r s t u  ü  v w  x  y z. Tehát az !om szerint csoportosító tárgyi katalógus
ékezetes betűk közül csupán az tí-t, ö-t ac,ía mcí?-
és ü-t vesszük külön betűnek. A kétjegyű Könyvtáraink túlnyomó részében a tár- 
mássalhangzók két különálló betűnek gyi katalógus az Egyetemes Tizedes Osz-
számítanak. Csokonai neve tehát nem a tályozás (rövidítve ETO) alapján készül.
C betűvel kezdődő nevek után  található, Ez Mclvil De-.vey amerikai könyvtáros
hanem a C betűsök közt, Crusius és szakrendszerének módosítása, és tovább-
Cfesias között. fejlesztése. Sok hiányossága mellett sok

A beosztás rendjét az ABC mellett, a/- eIön>e. Különösen szerencsés a  jel-
másodsorban a szóhatárok, .szóegvségek zetalkotasa, a tízes számrendszer felhasz-
szabják meg. Egy Nagy Zoltán nevű szer- náíasa. Nemzetközi elterjedéséi főleg ez
ző munkája a katalógusban megelőzi a tette lehetővé.
Nagybákay Antalét, m ert a Nagy névben Az ETO a  tudományszakokat tíz fő- 
az y  betűnél szóhatár van. A kettős csa- osztályra bontja és ezeket 0-tól 9-ig ter-
ládv.evek közösen számítanak egy szó- ^ d ő  számokkal jelöli. A 0 szakba az ál
nak, — különösen, ha kötőjel van köz- taiános müvek tartoznak, az 1-be a filo-
tük, — így a Magyar -Mannheimer Gusz- lélektan, a 2-be a vallásról, ateiz-
távróI szóló katalóguslapot megelőzi a tu s r ó l  írt művek, a 3-ba a társadalom-
Magyar Zoltán, Magyart Béla stb. cé- tudományok stb. Minden főosztály to-
dulája. m ert itt a  vezetéknév képezi a vábbi tíz osztályra tagozódik. Ezek jelze-
szóhatárt. fát úgy kapjuk meg, hogy a főosztály

Az azonos hangértékű szavakat a lég- g g g j * ®  í™” k-
több könyvtár szófaiak szerint külön <alkalmazott íudo-
csoportosítja, külön veszi az egyformán ' ■ * tagozódása,
hangzó személynevet, tárgyi rendszót, «
földrajzi fogalmat. A Gorkij név esetén
például a következő lehet a sorrend: 60 általános m ű v ek 'az  alkalmazott tu-

I. Gorkij em lékkönyv  és m ás Gorkij dományokról. 
tárgyi rendszóval kezdődő sokszerzős 61 orvostudomány, 
művek. 62 mérnöki tudomány, technikai, m ű

tőm k i a d v á n y a i ) ^  ^  3 * * * *  * * *  erd6gazdaság' vadá’
■i. Gorkij, M axim  munkai. 64 házigazdaság, háztartás.
Ilyen csoportosítás esetén a kereszt- ------------------------------------------

nevek megelőzik az azonos hangzású csa- 69 építőipar, épületszerkezetek, ópítő- 
ládneveket. Walter von dér Vogehveide anyagok.
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Ugyanígy oszlik m inden osztály további A tárgyi katalógusok különleges faj- 
tíz alosztályra. Pl.: tá ja  a tárgyszókatalógus. (Itt nincsenek

631 a mezőgazdaság általános kérdései számok.) Nagy előnye, hogy bárki m utató
632 növényvédelem, növénybetegségek. nélkül használhatja. A kartonok a  mű

kártevők elleni küzdelem. tárgyát kifejező fogalmak betűrendjében
633 növényterm esztés követik egymást, hasonlóan a lexikonok-
stb. hoz. Itt is tanácsos azonban a szőkébb és
További számjegyek hozzáadásával a tárgyszavait megnézni.

rendszer elviles a v é g te le n s é g  finomít- ttíhat az elobbl t>elda aiapjján a  gabona- 
ható. P l 633 888 31 ó p iu m S to lm ú  ‘ nö- '  a növény té v e sz té s ,
vények. Kisebb könyvtárak megeléged- “ g"® ,s.tb‘ termesztós cím
nek 2 - 3  ETO számmal, de a nagyobbak k?VC8 kon>;v'
6 - 8 ,  sőt még több számból álló szakokat ‘t ™ *  S S 222  ,a -
is használnak. így egy-egy szakcsoportba daixsti Egvetemi Könyv .arc. ^Jost xeszoil
csak kevés m unka kerü l és az olvasók a Ko/^adasag. Egyetem K önyvtaráé Ez
ham arább m egtalálják a  nekik szüksé- £  'Í 2 S K 2 2 &  íolyóirato|kíkekr61ges müveket. 18 felvilágosítást ad.

Ez a szakkatalógus laikusok *BTta1 csak A katalógusok egy része csak egy-egy 
m utató segítségével használható. (Ahol különgyűjtem ény  anyagát tartalm azza,
m utató nincs, ott a  könyvtár tájékoztató Például az olvasótermi kézikönyvtáréi,
osztályától, vagy az olvasóterem, köl- aprónyom tatványokat, térképeket. A leg-
csönzés valamelyik tisztviselőjétől kell több helyen ilyen külön címjegyzék tart-
Útbaigazítást kérni!) A m utatóban ABC Ja nyilván a folyóiratokat. Ezek a  kata-
rendben sorakoznak a  fogalmak, mellet- lógusok néha különleges szempontok sze-
tük a megfelelő ETO szám. A gabona- rtn t csoportosítják anyagukat. Az ős-
termesztés címszó m ellett pl. a 633,1 nyomtatványkatalógusok például az
szakszámot találjuk. 1500-ig megjelent könyveket a  szerzők

Az ETO-ban a szakokat a  számsor neyén és a művek tárgyán kívül felsorol-
szerint osztják be, de úgy, m intha a szán! .hatjf k a  a 1m e*Jeleaes
tizedes tö rt volna. Vagyis a 6 után ném a  a n%on.lf ak stb- ^zenr’ti csopoito-
7 .következik, hanem előbb a 6 alosztá- utasban,^ továbbá az ősnyomtatvanyok- 
lyai, a  60, 61, 62 stb. és a  61 után  nem a ban evő bejegyzések, m iniatűrök es a
62. hanem  a  610, 611, 612 stb. (M intha 0,6. rcsi tulajdonosok szerint.
0.610, 0,611. 0,612, stb. volna a  sorrend.) Általában minél többféle katalógus 

Ha valaki a keresett szaknál nem ta- van, annál könnyebben találhatják  meg
Iái megfelelő művet, akkor tanácsos, ha az olvasók az őket érdeklő dolgokat. Mikor
megnézi a  szőkébb és tágabb fogalma- a budapesti Egyetemi Könyvtár régi,
ká t is. T ehát — az előbbi példát véve hiányosan feldolgozott anyagáról újabb
alapul, — ha a  633,1 a la tt a gabonater- katalógusokat kezdett készíteni, egyik
mesztésről nincs megfelelő könyv, néz- kutató, Ráth-Végh István, a  ritkaságok
zük meg az egy számjeggyel rövidebb és különlegességek gyűjtője tréfásan meg-
szakot, a  633-at, am ely általánosságban jegyezte, hogy ennek nem örül. Sok olyan
foglalkozik a növénytermesztéssel. I tt  va- m unka van, am it addig nagy szakisme-
lószinüleg akad olyan terjedelm esebb ké- cetével csak Ö tudott megtalálni. Ezután
zikönyv, amelynek egyik fejezete a gabo- is hozzá tud férni, kevesebb lesz az
naterm esztést tárgyalja. De nézzük meg álta la  feldolgozható ism eretlen ritkaság, 
a  633,1 alszakjait is, m ert a 633,11 a la tt Az olvasóknak, kutatóknak — sa já t ér- 
a búza, 633,12 a latt a  hajdina, 633,13 a la tt dekükben — fel kell használniok azt a
a zab termesztéséről szóló m üvek sora- körülményt.- hogy szocialista könyvtár
koznak. ügyünk erősen fejlesztette az anyag sok-

Néhány könyvtár m ás szakrendszert oldalú feltárást. Ha beiratkoznak egy
használ. Ebben az esetben az olvasó fel- könyvtárba, mindig érdeklődjenek a  ka-
tétlenül kérjen tájékoztatást róla és talógushálózat felől. Ha megismerkednek
ugyanezt tegye akkor is. ha az ETO ezzel, kevesebb idő ala tt sokkal több
használatában nehézségei vannak. használható m unkát fognak találni.

*
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KÖNYVTÁRAINKBAN a  m últban a pesti Egyetemi Könyvtár több, mint
könyvek tárolását tekintették alapvető 10 000 kötetes segédkönyvtára.
feladatnak, a főbb tisztviselőket őröknek A legtöbb különleges, m ásutt nem
hívták, s ezzel is jelezték, hogy legfonto- található különgyűjteménnyel az Orszá-
sabb ténykedésük a könyvek őrzése. Ez gos Széchényi Könyvtár rendelkezik,
a felfogás az utolsó másfél évtizedben Ezek — a  könyvtár gyűjtőkörének meg-
teljesen megváltozott. Az őrökből könyv- felelően — elsősorban magyar és magyar
tárosok lettek, m unkájuk pedig nagyon vonatkozású anyagot gyűjtenek. Ilyenek
megsokasodott. Továbbra is éber ügye- a Térképtár, a Zeneműtár kéziratos és
lemmel őrzik a könyveket, de emellett nyomtatott kottákkal, a Színháztörténeti
ism ertetőíüzetekkel, tárlókkal, anké- gyűjtem ény  súgókönyvekkel, színlapokkal
tokkal, személyes rábeszéléssel és a színházi irattárakkal. A plakátokat, röp-
propaganda egyéb eszközeivel csalogat- lapokat, alkalmi beszédeket, árjegyzéke-
ják  az olvasókat a könyvtárakba, s ott kü- két, zárszámadásokat, különféle üzleti
lönlcges katalógusokkal. bibliográfiai nyomtatványokat, menetrendeket, gyász-
kiadványokkal. a tájékoztató szolgálat jelentéseket és más aprónyomtatványokat
kifejlesztésével könnyítik meg munká- a Plakát és aprónyomtatványtár őrzi. A
jukat. Zártanyag-gyűjtemény-ben találhatók a

Mégis, még ma is sok olyan érték, fasiszta és egyéb, ideológiai szempontból
katalógusfajta és egyéb szolgáltatás van, káros könyvek, folyóiratok. Ezeket a  ku-
amelyet a könyvtárak rendszeres látó- tatók csak akkor használhatják, ha ille-
gatói sem ismernek. Ilyenek a külön- tékes szerv (Magyar Tudományos Aka-
gyűjtemények. Ezek könnyen rejtve ma- dómia, Pártközpont. Belügyminisztérium)
radhatnak az olvasók előtt, m ert kataló- igazolja a használat tudományos célját,
guscéduláik igen gyakran nincsenek AZ AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁBAN
beosztva az alapkatalógusba. elsősorban a  Keleti G yűjtem ény  emlí-

A különgyűjtem ények  egyes fajtái tendő meg. Különösen gazdag a turkoló- 
minden nagyobb könyvtárban megta- gia i (török népek nyelvével és történeté-
lálhatók, mint például a  folyóirat- Vel foglalkozó) és a sinológiai (kínai vo-
osztályok. Ezekről az olvasók általában natkozású) anyag. Állománya 1750 kó-
tudnak, de azt kevesen sejtik, hogy dex. 14 300 egyéb kézirat. 140 fanyomat
egyik-másik helyen milyen gazdag az és 33 000 kötet könvv. A könyvtár 117
anyag. Az Akadémiai könyvtárba — külföldi akadém iával áll cserekapcsolat
nem említve a régi, megszűnt kiadványo- bán. Ezeknek kiadványait — főleg akták,
kát — jelenleg 299 m agyar és 3116 kül- évkönyvek és más időszaki, sorozatos
földi folyóirat és egyéb időszaki kiad- művek — az Academica gyűjtemény
vány jár. a budapesti Egyetemi Könyv- őr / i_
tárba pedig 402 magyar és 1209 külföldi. Az újítok és feltalálók keressék fel az 
Az Országos Műszaki Könyvtárban kö- Országos Műszaki Könyvtár szabadalmi
ríilbelül 2200 műszaki, az Országos olvasóját! Több m int ötmiUió magyar és
Mezőgazdasági Könyvtárban 1100 mező- külföldi szabadalmi leírást használhat- 
gazdasági jellegű szakfolyóirat várja az, n ak itt.
érdeklődőket. A főváros múltjával, jelenével és fej-

Különgyűjteményekben őrzik a  könyv- lődésével, irodalmával, művészetével,
tárak  a kéziratokat, az ősnyomtatványö- társadalm i és egészségügyi viszonyaival
kát, az 1711 előtt megjelent magyar foglalkozók elsőrendű forrásanyagot
könyveket és általában a régi és ritka találnak a  Szabó Ervin Könyvtár köz
műveket. pontjában levő Budapest gyűjtemény-

IGEN JELENTŐSEK az úgynevezett ben. 40 000 könyv, 80 000 aprónyomtat-
segédkönyvtárak. I tt  sorakoznak a  szó- vány és 85 000 lapkivágat közt válogat-
tárak. enciklopédiák, lexikonok, biblio- hatnak.
gráfiák, nyom tatott könyvtári katalógu- • A vidéki könyvtárak közül sok gyűjti 
sok, adattárak, életrajzgyűjtemények, a székhelyére és környékére vonatkozó
kézikönyvek és hasonló jellegű munkák. irodalmat. Ezek nagysága természetesen
Ezekben bőven talál anyagot mindenki, nem hasónlítható össze a Budapest gyűj-
akinek a kutatáshoz tájékoztató jellegű töménnyel, de a Gyöngyösi Tudományos
könyvekre van szüksége. Minden na- Könyvtár Gyöngyösnek és a M átravidék-
gyobb könyvtárnak van ilyenféle gyűjte- nek, a  zirci Reguly /Vntal Könyvtár a
ménve. Közülük a legjelentősebb a buda- . Bakonynak és a legtöbb megyei könyv-

K Ü LÖ N Q YO JTEM ÉN YEK , KÜLÖNLEQES SZO LgÁ LT A T Á SO K
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tá r a megyéjének helyismereti könyv- zett anyaga szerepel a központi kataló- 
tára. Sőt néhány nagyobb járási könyv- gusban, de négy évvel ezelőtt megkezd- 
tá r (Sopron, Baja) is gyűjt tájanyagot. ték a  katalógusok kiegészítését a  régebbi 

A helyismereti kutatónak érdem es ta- beszerzések céduláival. Az Eötvös Lo-
nulmányozni a vidéki egyetemi könyvtá- ránd Tudományegyetem tanszéki és kari
rakat is. Ezek 1944-ig m egkapták az könyvtáraiban kb. 600 000 kötetet őriz-
ügyészségi kötelespéldányokat, a  felsza- nék. Itt a  központi katalógusba egyelőre
badulás óta pedig tervszerűen gyűjtik a csak a legújabb külföldi beszerzések ke-
tágabb környékükre vonatkozó irodai- rülnek, bár van olyan tanszék (Szerves
mát, Pécs a Dunántúlét, Debrecen a Ti- kémia), amelyik m ár bejelentette a teljes
szántóiét, Szeged az Alföld déli részéét. anyagát. Az Egyetemi Könyvtár az Or-

Néha igen jó szolgálatot tesznek a  kü- szágos Könyvtárügyi Tanács rendeleté
lönleges katalógusok és bibliográfiák. értelm ében íöldrajztudom ányi szak-
Például többször előfox-dul — különösen könyvtár. Földrajzi vonatkozású mű
szerkesztőknél, rajzolóknál — hogy vala- azonban nagyobb számban található a
milyen cikkhez az abban tárgyalt sze- Földrajzi Tanszék 37 000 kötetes könyv
mély vagy személyek arcképe szükséges. tárában, mint a központi könyvtárban.
Ilyenkor tanácsos a budapesti Egyetemi Ezért különösen fontos, hogy az érdeklö-
Könyvtár portrékatalógusát megnézni! dök tudják: a tanszéki anyag teljes cím-
Körülbelül 30 000 könyvben megjelent jegyzékét egyelőre csak a  tanszékeken
arcképről és 5300 ritkaságban őrzött met- találhatják  meg.
szetröl ad felvilágosítást az ábrázolt sze- AZ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 
mélyek betűrendjében. A magyar múlt KÖZT emlékezzünk meg a Műszaki
nagyjairól sok művészi arcképet találunk  Könyvtár ingyenes szaktanácsadásáról és
a Magyar Nemzeti M úzeum Történeti tolmácsrendszerérői. A könyvtár délután,
Képcsarnoka bán. meghatározott időben külső szakembere-

A KÜLÖNLEGES KATALÓGUSOK k?1 05 fordítókat foglalkoztat, akik  íel-
KÖZÉ tartoznak azok, amelyek a  folyó- yilágosítast adnak a műanyagokra, táv 
iratcikkeket tá rják  fel. Ilyen elég sok közlési technikára stb. vonatkozó íro-
intézményünknek van. A Széchényi dalomról, Illetve elm ondjak az olvasok
Könyvtár a  Magyar Folyóiratok Repertó- áltál kiválasztott angol, cseh, lengyel,
riwm-ának egyes tételeit vágja ki és eb- olasz és orosz nyelvű folyóirat
ból készíti a  magyar folyóiratok betüren- cikkek, könyvrészletek tartalm át, 
des és szakosított cikk-katalógusát. A Azok a könyvtarak, amelyek dokumen- 
Közgazdaságtudományi Egyetem Könyv- *;;clos szolgálatot végeznek, (Műszaki,
tá ra  a külföldi és magyar közgazdasági Mezőgazdasági stb.) vállalják azt is, hogy
vonatkozású cikkeket ta rtja  számon a a gyűjtőkörűknek megfelelő e v e k e t
tizedes osztályozás és -  újabban -  a meghatározott áron m agyarra fordítat-
tárgyszavas csoportosítás rendszerében. jak’ -v»t lektoraltatják is és így ad jak  at
Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár az a megbízónak.
Agrárirodalmi Szemle című referáló lap lc/ \  nagy°bb könyvtárak többségében
tételeit osztja szakrendbe. Az Irodalom- (Széchényi, Akadémiai, Szabó Lrvin)
történeti Intézet megkezdte a XX. szá- fotolaboratormm működik Ezek az ol-
zadi m agyar folyóiratokban és hírlapok- va®°K kérésére a hu lapok, íol> onatok
bán m egjelent irodalmi és irodalomtör- cikkeiről, könyvek címlapjairól, mellek-
téncti cikkek kicédulázását. Egyelőre slb - mikrofilmet fotókópiát,
csak a század első 4 - 5  évének anyagé- nagyítást es )8yorsmásolatot készítenek, 
val készültek el, de így is m á r sok tele A mc^ el könyvtárakban folyamatban 
fiók szolgáltat becses adalékokat az iro- van a  szinm utargyak m epzervezése. Ez
dalomtörténetíróknak. *«en Jelentős segítséget jelent az üzemek,

A magyar könyvtáraknál a hálózati hivatalok, művelődési otthonok szm ját-
elv, a hálózati összetartozás kiépítése szo esopoi tjainaK.
csak pár évvel ezelőtt kezdődött meg. Á Szabó Ervin Könyvtár fiókhálózata. 
Ennek következtében a hálózati közpon- valam int a megyei, járási, városi könyv
tok nagy része még nem  ta rtja  nyilván tárak , sőt néhány üzemi könyvtár is, leg-
a hozzájuk tartozó könyvtárak anyagát. újabban újfajta kölcsönzést vezetett be:
Ez a helyzet többek közt a M agyar Tudó- diafilmeket is vihetnek haza az olvasók,
mányos Akadémia könyvhálózatánál. A A szombathelyi megyei könyvtár úttörő
felszabadulás után alapíto tt M arx Ká- kezdeményezésként nyomtatásban adta
roly Közgazdaságtudományi Egyetemen ki a diafilmek katalógusát,
viszont kezdettől fogva a központi könyv- Ezeknek a különféle szolgáltatásoknak 
tá r dolgozta fel a tanszékek állom ányát, a száma állandóan szaporodik. Jóformán
ezt tehát m egtaláljuk a központi könyv- minden esztendő tartogat a könyvtár
tá r katalógusaiban. A budapesti Műszaki látogatóknak valami újítást, valami
Egyetemen a tanszékek 1950 óta beszer- meglepetést.
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KÖNYVTÁRAINKBAN a  m últban  a pesti Egyetemi K önyvtár több, m int
könyvek tárolását tek in tették  alapvető 10 000 kötetes segédkönyvtára.
feladatnak, a főbb tisztviselőket őröknek A legtöbb különleges, m ásutt nem
hívták, s ezzel is jelezték, hogy legfonto- talá lható  különgyűjtöm énnyel az Orszá-
sabb ténykedésük a  könyvek őrzése. Ez gos Széchényi K önyvtár rendelkezik,
a felfogás az utolsó m ásfél évtizedben Ezek — a könyvtár gyűjtőkörének meg
tel jesen megváltozott. Az örökből könyv- felélőén — elsősorban m agyar és m agyar
tárosok lettek, m unkájuk  pedig nagyon vonatkozású anyagot gyűjtenek. Ilyenek
megsokasodott. Továbbra is éber figye- a Térképtár, a Zenem űtár  kéziratos és
lemmel őrzik a könyveket, de em ellett nyom tatott ko ttákkal, a  Színháztörténeti
ism ertetőfüzetekkel, tárlókkal. anké- gyű jtem ény  súgókönyvekkel, színlapokkal,
tokkal, szem élyes rábeszéléssel és a színházi ira ttá rak k al. A plakátokat, röp-
propaganda egyéb eszközeivel csalogat- lapokat, alkalm i beszédeket, árjegyzéke-
ják  az olvasókat a  könyvtárakba, s  ott kü- két, zárszám adásokat, különféle üzleti
1 önleges katalógusokkal, bibliográfiai nyom tatványokat, m enetrendeket, gyász-
kiadványokkal, a tá jékoztató  szolgálat jelen téseket és  m ás aprónyom tatványokat
kifejlesztésével könnyítik meg m unká- a  Plakát és aprónyom tatványtár  őrzi. A
jukat. Zártanyag-gyűjtem ény-ben  ta lá lhatók  a

Mégis, még m a is sok olyan érték , fasiszta és egyéb, ideológiai szempontból
katalógusfajta és egyéb szolgáltatás van, káros könyvek, folyóiratok. Ezeket a  ku-
am elyet a  könyvtárak  rendszeres látó- tatók csak akkor használhatják , ha ille-
gatói sem  ism ernek. Ilyenek a  külön- tékes szerv (M agyar Tudom ányos A ka-
gyűjtem ények. Ezek könnyen re jtve  m a- dómia, Pártközpont, Belügym inisztérium )
radh a tn ak  az olvasók előtt, m e r t ka ta ló - igazolja a használat tudom ányos célját,
guscéduláik igen gyakran  nincsenek AZ AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁBAN
beosztva az alapkatalógusba. elsősorban a  K eleti G yű jtem ény  emlí-

A killöngyüjtem ények. egyes fa jtá i tendő meg. Különösen gazdag a  turkoló- 
m inden nagyobb könyvtárban m egta- gja i (török népek nyelvével és történeté-
lálhatók, m in t például a  folyóirat- vei foglalkozó) és a  sinológiai (kínai vo-
osztályok. Ezekről az olvasók á lta láb an  natkozású) anyag. Állom ánya 1750 kó-
tudnak, de az t kevesen sejtik , hogy dex. 14300 egyéb kézirat. 140 fanyom at
egyik-m ásik helyen m ilyen gazdag az ős 33 000 kötet könyv. A könyvtár 117
anyag. Az Akadém iai könyvtárba — külföldi akadém iával á ll cserekapcsolat
nem  em lítve a  végi, m egszűnt kiadványo- bán. Ezeknek kiadványait — főleg ak ták ,
ká t — jelenleg 299 m agyar és 3116 kül- évkönyvek és m ás időszaki, sorozatos
földi folyóirat és egyéb időszaki k iad- m űvek — az Academ ica  gyűjtem ény
vány já r, a  budapesti Egyetem i Könyv- őrzi.
tá rba  pedig 402 m agyar és 1209 külföldi. Az ú jítok  és feltalálók keressék fel az 
Az Országos M űszaki K önyvtárban kö- Országos M űszaki K önyvtár szabadalm i
rülbelül 2200 m űszaki, az Országos olvasóját! Több m int ötm illió m agyar és
Mezőgazdasági K önyvtárban 1100 mező- külföldi szabadalm i le írást használhat- 
gazdasági jellegű szakfolyóirat várja  az , nafc itt.
érdeklődőket. A főváros m últjával, jelenével és fej-

K ülöngyűjtem ényekben őrzik a  könyv- lődésével. irodalm ával, művészetével,
tá rak  a kéziratokat, az  ősnyom tatványö- társadalm i és egészségügyi viszonyaival
kát, az 1711 elő tt m egjelent m agyar foglalkozók elsőrendű forrásanyagot
könyveket és á lta láb an  a  régi és  ritka ta lá ln ak  a  Szabó Ervin K önyvtár köz

m űveket. pontjában levő Budapest gyűjtem ény-
IGEN JELENTŐSEK az úgynevezett ben. 40 000 könyv, 80 000 aprónyom tat-

segédkönyvtárak. I tt  sorakoznak a  szó- vány és 85 000 lapkivágat közt válogat-
tárak . enciklopédiák, lexikonok, biblio- hatnak.
gráfiák , nyom tato tt könyvtári kataiógu- • A vidéki könyvtárak  közül sok gyűjti 
sok. ada ttá rak , életrajzgyűjtem ények. a  székhelyére és környékére vonatkozó
kézikönyvek és hasonló jellegű m unkák. irodalm at. Ezek nagysága term észetesen
Ezekben bőven ta lá l anyagot m indenki, nem  hasónlítható  össze a  Budapest gyűj-
akinek a kutatáshoz tájékoztató  jellegű töm énnyel, de a Gyöngyösi Tudom ányos
könyvékre van szüksége. M inden na- K önyvtár Gyöngyösnek és a  M átravidék-
gyobb könyvtárnak van ilyenféle gyűjte- nek, a  zirci Reguly Antel K önyvtár a
ménye. Közülük a  legjelentősebb a  buda- . Bakonynak és a legtöbb megyei könyv-

K Ü L Ö N Q Y Ü JT E M É N Y E K , KÜLÖ N LEG ES S Z O L G Á L T A T Á S O K
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tár a megyéjének helyismereti könyv- zett anyaga szerepel a központi kataló-
tára. Sőt néhány nagyobb járási könyv- gusban, de négy évvel ezelőtt megkezd- 
tár (Sopron, Baja) is gyűjt tájanyagot. ték a katalógusok kiegészítését a  régebbi 

A helyismereti kutatónak érdemes ta- beszerzések céduláival. Az Eötvös Lo-
nulmányozni a vidéki egyetemi könyvtá- ránd Tudományegyetem tanszéki és kari
rakat is. Ezek 1944-ig megkapták az könyvtáraiban kb. 600 000 kötetet őriz-
ügyészségi kötelespéldányokat, a felsza- nék. Itt a központi katalógusba egyelőre
badulás óta pedig tervszerűen gyűjtik a csak a legújabb külföldi beszerzések ke-
tágabb környékükre vonatkozó irodai- rülnek, bár van olyan tanszék (Szerves
mát, Pécs a Dunántúlét, Debrecen a  Ti- kémia), amelyik már bejelentette a  teljes
szántúlét, Szeged az Alföld déli részéét. anyagát. Az Egyetemi Könyvtár az Or- 

Néha igen jó szolgálatot tesznek a  kü- szagos Könyvtárügyi Tanács rendelete
lönleges katalógusok és bibliográfiák. értelmében földrajztudományi szak-
Például .többször előfordul — különösen könyvtár. Földrajzi vonatkozású mű
szerkesztőknél, rajzolóknál — hogy vala- azonban nagyobb számban található a
milyen cikkhez az abban tárgyalt sze- Földrajzi Tanszék 37 000 kötetes könyv
mély vagy személyek arcképe szükséges. tárában, mint a központi könyvtárban.
Ilyenkor tanácsos a budapesti Egyetemi Ezért különösen fontos, hogy az érdeklő-
Könyvtár portrékatalógusát megnézni! dők tudják: a tanszéki anyag teljes cim-
Körülbelül 30 000 könyvben megjelent jegyzékét egyelőre csak a tanszékeken
arcképről és 5300 ritkaságban őrzött met- találhatják meg.
szélről ad felvilágosítást az ábrázolt sze- AZ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
mélyek betűrendjében. A magyar múlt KÖZT emlékezzünk meg a Műszaki
nagyjairól sok művészi arcképet találunk Könyvtár ingyenes szaktanácsadásáról és
a Magyar Nemzeti Múzeum  Történeti tolmácsrendszerérői. A könyvtár délután,
Képcsarnokában. meghatározott időben külső szakembere-

A KÜLÖNLEGES KATALÓGUSOK ket 05 fordítókat foglalkoztat, akik fel-
KÖZÉ tartoznak azok, amelyek a  folyó- világosítást adnak a műanyagokra, táv
iratcikkeket tárják  fel. Ilyen elég sok közlési technikára stb. vonatkozó iro-
intézményünknek van. A Széchényi dalomról, illetve elmondják az olvasók
K önyvtára Magyar Folyóiratok Repertó- által kiválasztott angol, cseh, lengyel,
rúm -ának  egyes tételeit vágja ki és eb- német- olasz és orosz nyelvű folyóirat
ból készíti a magyar folyóiratok betűren- cikkek, könyvrészletek tartalmát,
des és szakosított cikk-katalógusát. A , A?ok a könyvtárak, amelyek dokumen- 
Közgazdaságtudományi Egyetem Könyv- tációs szolgálatot végeznek, (Műszaki,
tára a  külföldi és magyar közgazdasági Mezőgazdasági stb.) vállalják azt is, hogy
vonatkozású cikkeket tartja  számon a a gyűjtőkörüknek megfelelő műveket
tizedes osztályozás és — újabban — a meghatározott áron magyarra fordítat
tárgyszavas csoportosítás rendszerében. sót lektoráltatják is és így adják át
Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár az a megbízónak.
Agrárirodalmi Szemle című referáló lap A nagyobb könyvtárak többségében 
tételeit osztja szakrendbe. Az Irodalom- (Széchényi, Akadémiai Szabó Ervin) 
történeti Intézet megkezdte a XX. szá- fotólaboratórium működik. Ezek az ol- 
zadi magyar folyóiratokban és hírlapok- vasók kérésére a hírlapok, folyóiratok
bán megjelent irodalmi és irodalomtőr- cikkeiről, könyvek címlapjairól, mellék-
téneti cikkek kicédulázását. Egyelőre létéiről stb. mikrofilmet, fotókópiát,
csak a század első 4 - 5  évének anyagá- nagyítást és gyorsmásolatot készítenek,
val készültek el, de így is m ár sok tele A megyei könyvtárakban folyamatban 
fiók szolgáltat becses adalékokat az iro- van a  színmutárgyak megszervezese. Ez
dalomtörténetíróknak. igen jelentős segítséget jelent az üzemek,

A magyar könyvtáraknál a hálózati hivatalok, művelődési otthonok színját
ék', a hálózati összetartozás kiépítése szb csoportjainak.
csak pár évvel ezelőtt kezdődött meg. A Szabó Ervin Könyvtár fiókhálózata, 
Ennek következtében a hálózati közpon- valamint a megyei, járási, városi könyv
tok nagy része még nem tartja  nyilván tárak, sőt néhány üzemi könyvtár is. leg-
a hozzájuk tartozó könyvtárak anyagát. újabban újfajta kölcsönzést vezetett be:
Ez a helyzet többek közt a Magyar Tudó- diafilmeket is vihetnek haza az olvasók,
mányos Akadémia könyvhálózatánál. A A szombathelyi megyei könyvtár úttörő
felszabadulás után alapított Marx Ká- kezdeményezésként nyomtatásban adta
roly Közgazdaságtudományi Egyetemen ki a diafilmek katalógusát,
viszont kezdettől fogva a központi könyv- Ezeknek a különféle szolgáltatásoknak 
tá r dolgozta fel a tanszékek állományát, a száma állandóan szaporodik. Jóformán
ezt tehát megtaláljuk a központi könyv- minden esztendő tartogat a könyvtár
tár katalógusaiban. A budapesti Műszaki látogatóknak valami újítást, valami
Egyetemen a tanszékek 1950 óta beszer- meglepetést.

9



D O K U M EN T Á C IÓ . FO R D ÍT Á SN Y ILV Á N T A R T Ó

A XX. SZÁZADBAN A KÖNYV- ÉS jogi kari könyvtár Lenin-katalógust állí-
FOLYOIRATTERMELÉS szinte az átte- tolt össze. Ebben a Lenin által ír t cikkek,
kinthetetlenségig megnőtt. Az egész vilá- fejezetcímek és kisebb fejezetrészek cí-
gon jelenleg 80 000 folyóirat jelenik meg. mei m ellett m egtaláljuk a tartalom  ie '-
A műszaki vonatkozású cikkek szám a dolgozását is. M arxista katalógust sok
m eghaladja a hárommilliót, a kém iaiaké könyvtárban találunk. (Szabó Ervin bu-
a kilencszázezret. V annak olyan szaktérü- dapesti Egyetemi s tb )
letek, ahol egy-egy év  term ésének lelkiis- A könyvtárak tájékoztató osztályai az 
m eretes átolvasása negy-ot évet venne üzemek, tanszékek, szerkesztőségek ku-
igenybc. A könyvtárak régi tájékoztató tatók kérésére egy-egy tém a részletes
szolgálata nem  tudott megbirkózni ezzel irodalomjegyzékét is összeállítják. Ezeket
az anyaggal, noha a kutatóknak továbbra — a kérdés megismétlődésére számítva
is szükségük van, sőt fokozottabb m érték- — megőrzik és valam iféle rendben táro l
ó n  van szükségük a legújabb irodalom- ják. A budapesti Egyetemi Könyvtár
bán való eligazodásra. Különösen fontos tárgym utatóval ellátott tájékoztatási nap-

gypis tájékozódás a m űszaki-újítások- lót vezet, a legtöbb könyvtár pedig a ti-
nal es az orvosi kutató m unkában. Ezért zedes szakrend szerin t rendezi az elké-
napjam kban dokumentáció  néven új tájé- szü lt bibliográfiákat. Lássunk néhány
koztato szervezet alakutt ki. példát a különféle tém ákra: A vérbosszú.

Dokumentációnak nevezzük a doku- H ivatali bűncselekmények. M agyar anti-
m entumokon alapuló tudományos tájé- klerikális hagyományok. Viselettörténet.

Dokumentum lehet a legkülön- A hortobágyi hidi vásárok (Egyetemi
bözobb írott és nyom tatott term ék: köny- Könyvtár). Korszerű akkum ulátorok
v® ,»jgyártasi leírások, prospektusok, ki- gyártása. Az izzólámpa és fénycsőgyártás
selleti jegyzőkönyvek és legfőképp a elmélete és technológiája (Műszaki
gombám odra szaporodó folyóiratok. Ezé- Könyvtár). A gyermekbénulás. A szülési
r í !  - ° rendezni és használatra lűjdalom csillapitás m agyar bibliográfiája
feltárni. Cél az, hogy mindenki hozzájut- (Orvostudományi Dokumentációs Köz
hasson az ot érdeklő anyaghoz, de úgy, pont).
hogy minél kevesebb felesleges anyagot K önyvtárainkban nagyszámú egyéb, 
kaPJ®n-, , , sokszorosításban meg nem  jelen t iroda-

A dokumentáció sok és változatos esz- lomjegyzék található. Csak példaképp
közzel dolgozik. Ilyen például az Orszá- említem meg az Akadémiai Földrajztudo-
gos Műszaki Könyvtár tém akartolékja. mányi Kutatócsoport által összeállított.
Húsz fo- (vegyészet, közlekedési eszkö- kb. 9000 címet tartalm azó városföldrajzi
zok, épülettervezés stb.) és szám talan bibliográfiát.
m elléktém ára oszlik. Például a háziipar Sok könyvtár vezette be a figyelőszol- 
(otémán belül az érdeklődő ú tm utatást gálatot. A budapesti Műszaki Egyetem
kaphat arra, hogy hogyan kell otthon könyvtára például figyelőcédulán értesí-
gyümölcsbort készíteni, gyertyát önteni, ti a tanszékeket a szakjukba vágó új
mesterséges patinát előállítani, kandis- könyvek érkezéséről. Az Országos Mü-
cukrot csinálni. Az egyes kartonokon szaki Könyvtár bizonyos meghatározott
részben folyóiratcikkek címei találhatók, tárgykörökre — jelenleg 820 ilyen tárgy
részben a szakkönyvek egyes fejezetei, kör van, — előfizetéseket fogad el s en-
olyan esetekben, ahol a könyv címéből nek megfelelően havonta megküldi az e
nem lehet következtetni arra. hogy ilyen tái gykörökben beérkezett dokum entu-
fejezetet is tartalm azhat. Sok, a Műszaki mok kivonatát, illetve cím leírását. Az el-
Kónyvtárban nem  található m unka cédu- küldött értesítések m ásolatait a könyvtár
la ja  is szerepel benne, ilyen esetben a le- az ETO szakrendjében megőrzi,
löhely feltüntetésével. A figyelőszolgálat kiterjesztésére és mi-

Hasonló jellegű a Mezőgazdasági nél nyilvánossabbá tétele érdekében
Könyvtár targyszókatalógus jellegű tém a- egyes könyvtárak referáló lapokban is-
kartotékja. Csak a legújabb, leghasznál- m ertetik  a szakfolyóiratok tartalm i kivo-
hatóbb irodalm at tartalm azza. K iterjesz- natait. Az Agrárirodalmi Szem le  évente
kedtk a könyvtárban nem található m ű- mintegy 25 000 folyóiratcikk kivonatát
vekre is. közli. A M űszaki Lapszemle 1 200 külföl-

A megyei könyvtárakban az időszerű di szakfolyóiratot kisér figyelemmel. Ti- 
kerdésekrol találunk tém akatalógust. Az zenkét részben jelenik meg a  következő 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen a tárgykörökben: 1. Bányászat. 2. Elektro-
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technika, híradástechnika. M érés és m ű- A papírtakarékosság és a  kiadások 
szertechnika. 3. Energia. 4. Élelm iszer- csökkentése céljából nem minden tárgy
ipar. 5. Építőipar, építőanyagipar. 6. Gé- körből je len ik  meg dokum entációs szem-
pészet. 7. Kémiai szemle. 8. Kohászat, le. Például a  Széchényi K önyvtár feldol-
öntöde, alum ínium ipar. 9. Közlekedés, gőz m inden olyan cikket, am ely könyvtá-
niély- és vízépítés, hidrológia. 10. P apír- raink és könyvtárosaink érdeklődésére
és nyom daipar, faipar. 11. Textil, bőr és igényt ta rtha t. Ez a  kéziratos cikk-gyűj-
bőrfeldolgozó ipar. 12. Üzemszervezés. tem ény a  m ódszertani osztályon bárkinek 

Az Orvostudományi Dokumentációs rendelkezésére áll. (U gyanitt készül a
Központ legújabb folyóiratában, a  N em - sokszorosításban is megjelenő K önyvtár-
zetközi K linikai Referáló Szem lé-ben 10— tudom ányi Fordítások Jegyzéke.)
15 soros referáló  cikkekben hív ja  fel a
gyakorló orvosok figyelm ét a legjelentő- Á DOKUMENTÁCIÓS SZOLGÁLAT 
sebb külföldi orvosi lapok anyagára. Ré- fontos része az Országos Műszaki Könyv-
gebbi folyóiratai: M agyar Orvosi Bibliog- tá r fordításnyilvánító  csoportja. Ez a
ráfia. am ely a könyveket analitikusan  is nagyjelentőségű intézm ény a  párhuzamos
feldolgozza és kiterjeszkedik a m agyar fordításokkal já ró  többszöri kiadások és
orvosok külföldön m egjelent cikkeire is többszöri m unka m egakadályozását cé-
és a Szovjet Orvosi Bibliográfia, m agyar- lozza. 1949-ben létesült. Azóta állam i pén-
nyelvű cím fordításokkal. Ez utóbbi cikk- ® n  csak úgy szabad fordításokat készit-
fordításokat is tartalm az. tetni — s ez vonatkozik a nem  műszaki

A Közgazdaságtudományi Egyetem tárgyúakra i s —,h a  a ny ilvántartó  meg-
könyvtára a legfontosabb külföldi köz- á llapítja , hogy a szóban forgó cikket
gazdasági tárgyú cikkekről havonta ad vagy könyvet még nem fordították le m a
igen részletes ism ertetéseket Tájékoztató  gyárrá.
a K ülföldi Közgazdasági Irodalomról cím- Az elkészült fordításokból, közérdekű 
mel. A Közgazdasági és S tatisztikai Iro- felhasználás céljára, kötelespéldányt kell
dalm i Tájékoztató, tém akörök szerin t adni. A beérkezett példányok közül a m ű
csoportosítja és cím fordítással lá tja  el a  szaki tárgyúakiat a  M űszaki K önyvtár
könyveket, folyóiratcikkeket. (A Közgazd. m aga őrzi meg, a többit pedig tárgykörök
Egy. K önyvtára és a M. Tud. Akad. Köz- szex in t  szétosztja. A szétosztás rendje a
gazdaságtud. Intézet szerkesztésében.)______ következő:_________ __________________

a fordítás tárgya könyvtár
jogi vonatkozású anyag, rendeletek  Állam és Jogtudom ányi Intézet
irodalom történet, esztétika Irodalom történeti Intézet
közgazdasági művek, statisztika Közgazdaságtud. Egyetem könyvtára
politika, ideológia, filozófia, m odern tör- Országgyűlési Könyvtár 

ténelem
mezőgazdasági anyag Orsz. Mezőgazdasági Könyvtár
pedagógia, lélektan, tanrendek  és egyéb Orsz. Pedagógiai K önyvtár 

oktatási program m
könyvészet, színház, zene. filmművészet. Orsz. Széchényi K önyvtár 

térképészeti anyag, földrajz, közép- és 
ú jkori történelem

orvostudom ány, orvosi vonatkozású lélek- Orvostudományi Dók. Közp. 
tani művek

régészet, ókori történelem  Központi Régészeti K önyvtár
sport nevelési és Spo rt Tanács

N éhány tárgykörnek, így például a m ű- lön katalógusok készülnek a lefordított 
veszetnek, nincs gazdája. Ezeket egyelőre szabadalm akról, szabványokról, idegen 
a  M űszaki K önyvtár kezeli. országok törvényeiről, rendeletéiről. A tá-

Az egyes intézm ények a kapott anyag- jékozódás érdekeit szakkatalógus is szol
ról különféle katalógusokat készítenek, gálja.
de a Műszaki K önyvtár katalógusai az A fordítás-kötelespéldányok segítségé- 
áladott anyagot is számon tartják . A fo- vei a legfontosabb külföldi irodalm at, az 
lyóiratcikkekről olyan ny ilván tartás is idegen nyelvű folyóiratok legjelentősebb 
van, am ely a folyóiratok betűrendjében, cikkeit azok is elolvashatják, akik  csak 
ezen belül pedig az egyes számok m egje- m agyarul tudnak.
lenésének sorrendjében tarta lm azza az A m unka m éreteire jellemző, hogy a 
anyagot. T ehát, ha valaki csak a rra  cm- nyilvántarto tt fordítások szám a m egha- 
lékezik, hogy például a  Bibliotekar'-bnn, lad ja a 20 000-t.
1957 első felében olvasott valam it a A fordításokat a könyvtárakban bárki 
könyvtárosok továbbképzéséről, úgy en- elolvashatja, sőt m ásolatokat is rendel
nek alap ján  m egtalálhatja  a cikket. Kü- hét róluk.
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Könyvtáraink különféle szolgáltatásai- vasokért", nem csupán jelszó. A közönsé- 
nak felsői olását folytathatnék. De talán gc-n múlik, hogy ezeket a változatos, nagy
ennyi is ízelítőt ad annak bizonyítására. áldozatokkal járó szolgáltatásokat saját
hogy milyen sokoldalú tevékenységet fej- munkájának megkönnyítésére minél na- 
tenck ki, hogy jelszavuk, „mindent az ol- gyobb mértékben vegye igénybe.
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