
AZ ANKÉT MEGNYITÁSA 

Sebestyén Géza, az Országos Széchényi Könyvtár h. főigazgatója, a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ vezetője 

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ nevében szeretettel 
üdvözlöm ankétunk résztvevőit, köztük a Művelődésügyi Minisztérium képvi
selőit, különösen pedig a jelenleg hazánkban tartózkodó német könyvtáros
delegációt, élén Kurt BRÜCKMANN-nal, a Német Demokratikus Köztársaság 
tudományos könyvtárait irányító Főiskolai Államtitkárság Könyvtárosztá
lyának vezetőjével. Az ankét szervezése során felvetődött az a gondolat, hogy 
hívjuk meg a szocialista országok könyvtártudományának képviselőit közös 
kutatási és kutatásszervezési problémáink megvitatására. Mivel azonban anké
tunk még csak az első ilyen irányú kezdeményezésünk, úgy döntöttünk, hogy 
szűkebb keretek között tartunk vitát a könyvtártudomány kérdéseiről. Annál 
nagyobb örömünkre szolgál, hogy alkalmunk nyílik német barátainkat körünk
ben üdvözölni, akik kifejezték szándékukat, hogy ankétunkon résztvegyenek. 

Ismeretes, hogy milyen hatalmas uta t te t t meg könyvtárügyünk az el
múlt tizenöt esztendő alatt. Közművelődési és tudományos könyvtárak ezrei
nek megszervezése, az olvasók táborának rohamos növekedése, az 1956. évi 
könyvtárügyi törvény és annak végrehajtása jelzik a nagyarányú fejlődés út
ját, a könyvtári gyakorlat kibontakozását hazánkban. Nem követte azonban 
ezt a fejlődést kellőképpen az elmélet, a könyvtártudomány; lemaradása a 
gyakorlat mögött egyre érezhetőbben fékezi könyvtárügyünk további előre
haladását. 

Ankétunk célja a könyvtártudományi kutatás hiányosságainak tudato
sítása és felszámolása. Hangsúlyozni szeretném, hogy az ankét tárgyát a szoros 
értelemben vett könyvtártudományi kutatások kérdéseire korlátoztuk, és nem kíván
juk jelen alkalommal megvitatni azokat a könyvtárainkban folyó tudományos 
kutatásokat, amelyek más tudományágakra (történettudomány, irodalom
tudomány stb.) vonatkoznak. Ugyanígy nem tartoznak az ankét tematikájába 
a könyvtár szolgáltatásai sem. A könyvtárakban folyó szaktudományi kutatá
soknak és a könyvtárak tudományos szolgáltatásainak kérdéseit a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtártudományi Bizottsága rendezésében külön 
konferencia fogja megvitatni. 

Szekeres Pál, a Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárosztályának vezetője 

A Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárosztálya nevében üdvözlöm az 
ankétot, amely a könyvtártudományi tevékenység szervezettebb fejlődésének 
megindulását jelzi. Az ankét tehát nem befejezés, összegezés, hanem kezdet. 
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Nem az a célja, hogy már tisztázott, lényegében kiérlelt kérdéseket tárgyaljon, 
hanem hogy vitát kezdeményezzen, eszmecserére ösztönözzön. Nagy szükség 
van erre, mert — teljesen igaza van SEBESTYÉN Gézának — jelentős gyakor
lati eredményeink mellett még tisztázatlanok munkánk elméleti alapjai. L E N I N 
mondotta a természettudományokkal kapcsolatban, hogy a filozófia fejlő
dése elősegíti a tudomány fejlődését. Vonatkozik ez a megállapítás a könyvtár
tudományra is. Eljutottunk már arra a pontra, ahol megfelelő gyakorlati ta
pasztalatok halmozódtak fel mögöttünk. Előrehaladásunkat az elmélet terén 
is biztosítani kell. A Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárosztálya nevében 
sok sikert kívánok az ankét résztvevőinek és rendezőinek: bízom abban, hogy 
konstruktív vita fog kialakulni, és hogy az ankét eredményei sem fognak elma
radni. 

Kurt Brückmann, az NDK Felsőoktatási Államtitkársága Könyvtárosztá
lyának vezetője 

Mindenekelőtt megköszönöm SEBESTYÉN Géza üdvözlő szavait, és tolmá
csolom a Német Demokratikus Köztársaság könyvtárosai köszöntését az ankét 
résztvevőinek. Ez az ankét is bizonyítéka annak, hogy milyen komoly jelentő
séget tulajdonítanak a szocialista államokban a könyvtárügy kérdéseinek, a 
gyakorlati könyvtári munkának és a tudományos kutatásnak egyaránt. 
Örülök, hogy résztvehetünk ezen az ankéton, bár — sajnálatos módon — 
nem állt módunkban kellőképpen felkészülni a vitára. Munkájukhoz magam és 
a német könyvtáros delegáció minden tagja nevében sok sikert kívánok. 


