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REKOMENDACINES BIBLIOGRAFIJOS PERSPEKTYVOS
STASYS TOMONIS
Rekomendacinė
bibliografija, susiformavusi ir plačiai išsivysčiusi tarybiniais metais, atliko didelį vaidmenį keliant plačiųjl! darbo žmonių masių politinį-idėjinį bei bendrą kultūrinį lygį,

propaguojant politines bei mokslines
žinias, populiarinant mokslinę, grožinę,
meno literatūrą. Susikūrė rekomendacinių priemonių sudarymo metodika,
išryškėjo įvairūs jų tipai, susikaupė
nemaža rekomendacinės bibliografijos
efektyvumo, jos poreikio įvairioms
skaitytojų kategorijoms analizės patirtis.
Spaudoje pastaraisiais metais buvo
gana plačiai nagrinėjami rekomendacinės bibliografijos teorijos klausimai.
Dabar nekyla abejonių, kad bibliografija sudaro rimtą mokslinio tyrimo objektą,
atskirą,
savarankišką
mokslo
sritį. Siuo atžvilgiu vertas dėmesio
J. Tugovo straipsnis, išspausdintas žurnale «CoBeTcKaH 6H6.l\HorpaqmH»I. Jo
autorius teigia, kad rekomendacinė
bibliografija yra žymiai sudėtingesnis
reiškinys, negu tai traktuojama teorinėje literatūroje. Dėsninga, jog atskiros rekomendacinės bibliografijos problemos kelia nemaža diskusijų. Vienas
iš principinių klausimų yra rekomendacinės bibliografijos paskirtis. Nemaža autorių, jų tarpe N. Krupskajos
kultūros instituto dėstytojas A. Barsukas 2, teigia, kad negali būti tik specia-

listams skiriamos rekomendacinės bibliografijos jų profeSIjos tematika. Tuo
tarpu kiti, pavyzdžiui, to paties instituto dėstytoja M. Bronštein 3, atvirkščiai, įrodinėja, kad egzistuoja specialistams skiriama rekomendacinė bibliografija ir kad ji turi plačias perspektyvas toliau vystytis. M. Bronštein
tvirtina, kad negali būti einamosios rekomendacinės bibliografijos, kas bū
dinga tik mokslinei-informacinei bibliografijai, o V. Lenino bibliotekos atstovė S. Kuznecova 4 tame pačiame
rinkinyje visą straipsnį skiria einamajai rekomendacinei bibliografijai ir jos
perspektyvoms. Taigi, dabartinėje teorinėje literatūroje dėl rekomendacinės

bibliografijos, ypač atskirų jos klausimų, susiduria skirtingi požiūriai ir nuomonės. Tai suprantama.
Rekomendacinės bibliografijos problematika bus ypač aktuali ateityje.
Mūsų šalies gyvenimui sparčiai žengiant į priekį, vystantis mokslui ir
technikai, kylant darbo žmonių kultū
riniam lygiui, kinta rekomendacinės
bibliografijos veiklos aplinka, visuomenės poreikiai šiai bibliografijos rū
šiai. Dėl šių priežasčių turės kisti taip
pat rekomendacinės bibliografijos leidinių pobūdis ir tipai bei jų sudarymo
metodika.
Pagrindiniai jau susiformavę rekomendacinės
bibliografijos principai,
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matyti, išliks ir artimoje, ir tolimesnė
je ateityje. Tai - darbo žmonių marksistinės-lenininės pasaulėžiūros formavimas, naujausių mokslo, meno, literatūros pasiekimų propagavimas. Nekis
tam tikras rekomendacinės bibliografijos pedagoginis-šviečiamasis pobūdis.
Siuo atžvilgiu įvairių autorių nuomonės iš esmės sutampa.
"Pagrindinė rekomendacinės bibliografijos paskirtis - prisidėti prie komunistinio auklėjimo, visapusiško visuomenės narių išsivystymo, jų mokslinės pasaulėžiūros ir komunistinės moralės
ugdymo" ,- nurodo A. Barsukas 5. M. Bronštein, apibūdindama pagrindinius rekomendacinės bibliografijos bruožus, pažymi, kad "pedagoginė funkcija, kurią įgyvendina ištisa
gama bibliografinių priemonių, yra ta
esminė rekomendacinės bibliografijos
savybė, kuri padeda išaiškinti daugelį
jos reiškinių ir nubrėžia tolesnio jos
tobulėjimo kryptis" 6. Buvęs V. Lenino
bibliotekos direktorius I. Kondakovas 7 pagrindinę rekomendacinės bibliografijos funkciją sieja su savišvieta.
Tos bibliotekos bendradarbės B. Smirnovos nuomone, rekomendacinės bibliografijos pą.grindinis uždavinys "pagelbėti
plačiosioms
liaudies masėms
kelti savo idėjinį-politinį, bendrą kultūrinį ir kultūrinį-techninį lygį, prisidėti prie visapusiško asmenybės išvystymo" 8. Tokie uždaviniai išliks rekomendacinei bibliografijai ir ateityje.
Tačiau akivaizdūs ir esminiai pakitimai. Juos sąlygoja, pirmiausia, pasikeitęs šios bibliografijos rūšies vartotojas - skaitytojas. Savo išsivystymo
pradžioje rekomendacinė bibliografija
buvo skiriama mažai išsilavinusiam,
didžiausia dalimi - nebaigusiam vidurinio mokslo skaitytojui. Todėl ir už-

davinys buvo propaguoti šiam skaitytojui ne sudėtingiausias mokslo žinias,
bet padėti jam savišvietos būdu įsisa
vinti mokyklinės programos minimumą. Siandien - kitas skaitytojas. Mūsų
respublikoje yra tūkstančiai mokslinių
darbuotojų, dešimtys tūkstančių aukštąjį mokslą baigusių specialistų, mokosi arba studijuoja kas penktas šeštas žmogus. Kiekvienoje, net mažiausioje,
kaimo
bibliotekoje,
nuolat
gausėja skaitytojų specialistų, studentų-neakivaizdininkų. O artimoje ateityje vaizdas dar labiau pasikeis. Svarbiausias rekomendacinės bibliografijos
uždavinys ir bus pateikti kvalifikuotam
skaitytojui reikšmingiausią kitų mokslo sričių, ne jo specialybės, literatūrą.
Čia tenka pritarti tų autorių nuomonei,
kurie mano, kad galima ir rekomendacinė bibliografija specialistams jų profesijos tematika, atrenkant kasdien
naudojamą parankinę ir naujausią literatūrą; ateityje šis uždavinys, matyti, žymiai išsiplės.
Be rekomendacinės bibliografijos
kvalifikuotam skaitytojui liks taip pat
plati šios bibliografijos sritis vaikams
ir moksleiviams, bet ir čia tobulėjanti
mokymo, auklėjimo, užklasinio darbo
sistema iškeIs nemaža naujų problemų.
Rekomendacinės bibliografijos vartotojo pasikeitimas nulems daugelį pakitimų rekomendacinių leidinių struktūroje ir sudarymo metodikoje. Pirmiausia, iškyla atrankos problema. Bus,
kaip ir dabar. atrenkama aktuali, naujausius mokslo duomenis skelbianti, literatūra. Bet ateityje rekomendacinė
bibliografija jau turės nurodyti žymiai
daugiau literatūros, negu daugelis dabartinių leidinių. Žymiai sustiprės informacinis rekomendacinių leidinių pobūdis. Kvalifikuotas skaitytojas, o taip

5 Ten pat: p. 19.
6 Ten pat: p. 37.
7 K o H A a K o B 11. n. PeKoMeHAaTeJl.hHaH 6H6AHorpaqlHH B nOMOIIĮh caMoo6pa30BaHHIO H BcecTopoHHeMy pa3BHTHIO AH'IHOCTH.- «COB. 6H6JU1orpacPHHlI, 1963, Ng 3, c. 5.
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pat ir moksleivis, bus suinteresuotas
gauti kuo platesnę informaciją apie jį
dominančią
literatūrą. Todėl ateityje
atkris daugelis sąrašų ir primityvių atmenų, juos pakeis didesnės apimties ir
ilgesnę išliekamą vertę turinčios rekomendacinės rodyklės, kur skaitytojas galės iš plačiau pateikiamos literatūros pasirinkti tai, kas jam labiausiai
tinka.
Si tendencija ryškiai pastebima jau
ir pastaruoju
metu. Visasąjunginė
V. Lenino biblioteka ir kitos didžiosios
šalies bibliotekos leidžia didesnės apimties rekomendacines rodykles. Tas pats
pastebima ir mūsų respublikoje. Didesnės apimties rodyklės ilgiau panaudojamos, apie jas teigiamai atsiliepia
skaitytojai. Itin efektyviai naudojamos
tokios rodyklės, kaip "Tarybų Lietuva" 9, "Tarybinė lietuvių literatūra" 10,
"Grožinė
literatūra
studijuojantiems
TSKP istoriją" II ir kitos, į kurias
įtraukta daug literatūros - knygų bei
straipsnių, kas suteikia skaitytojui platesnę pasirinkimo galimybę.
Sitokio pobūdžio
rekomendacinės
bibliografijos leidiniai žymiai priartėja
prie mokslinių-informacinių. Sio tipo
teminėse bibliografinėse rodyklėse taip
pat daroma atranka - net stambiausios
bibliografijos negali apimti visos nepaprastai plačios tam tikro laikotarpio
literatūros vienu kuriuo nors klausimu,
atmetama mažiau reikšminga, mokslinės vertės neturinti medžiaga. Rekomendacinėje
bibliografijoje atrankos
principai skyrėsi ir skirsis. Čia visada
atsižvelgiama į literatūros populiarumą, prieinamumą. Bet abiejų šių bib-

liografijos ruSiŲ suartėjimas labai akivaizdus. Pavyzdžiui, neseniai išleistose
ir spaudai ruošiamose rekomendacinėse
rodyklėse, kaip antai "Medžiotojui ir
žvejui" 12, "Buities kultūra" 13, skyrelių
pabaigoje nurodomi netgi pri einamesni
socialistinių šalių leidiniai, būtent tai,
kas anksčiau buvo pateikiama tik
mokslinėse-informacinėse rodyklėse.

Kitokia vadinamos mažosios bibliografijos padėtis. Kol masinėse bibliotekose yra didesnis skaičius mažesnio išsilavinimo skaitytojų, tol bus
reikalingi nedidelės apimties rekomendaciniai sąrašai ir lapeliai, kuriuos panaudodamas, bibliotekininkas rekomenduoja jiems paskaityti kelias populiariausias knygas aktualiu klausimu.
Mažoji bibliografija gali būti naudinga
ir labiau kvalifikuotam skaitytojui, ypač
supažindinant jį su naujausia literatū
ra kuria nors tema. Tačiau greitai, matyti, smarkiai keisis mažosios bibliografijos formos: vietoje atskirų leidinėlių
bei jų serijų mažoji bibliografija daugiausia bus spausdinama periodikoje,
populiarių knygų pabaigoje, skelbiama per radiją, teleYiziją.
Nauji skaitytojų poreikiai veikia, o
ateityje dar labiau paveiks, rekomendacinių leidinių anotavimą. Senesniuose rekomendacinės bibliografijos leidiniuose kai kada, ypač išryškinant
pedagoginį momentą, būdavo supaprastinta.i pabrėžiamas knygos aktualumas,
kartojami tie patys teiginiai, anotacijos dažnai būdavo nuobodžios, vienodos. Tokio pobūdžio anotacijos rekomendacinėje
bibliografijoje nyksta.
Svarbus anotacijos uždavinys - sudo-

9 Go/das M., Lagauskienė E. Tarybų Lietuva (1940-1965). Literatūros rodyklė. V.,
1966. 204 p. (LTSR Valst. Resp. b-ka).
10 Buiienė T. Tarybir.ė lietuvių literatūra. Teminiai
rekomend. literatūros sąrašai.
V., 1966. 166 p. (LTSR Valst. Resp. b-ka).
:1 MikeJinskailė P. Grožinė literatūra studijuojantiems TSKP istoriją. Rekomend. literatūros rodyklė. V, 1965. 111 p. (LTSR Valst. Resp. b-ka).
12 ManeJienė 2., Rimavičius J. Medžiotojui ir žvejui. LiteratūlOs rodyklė. V., 1971.
95 p. (LTSR Valst. Resp. b-ka, Lietuvos medžiotojtį ir žvejų d-ja).
13 Marlinailienė R., Venclovailė V. Buities kultūra. Rekomend. literatūros rodyklė. V.,
1971. 66 p. (LTSR Valst. Resp. b-ka).
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minti skaitytoją vertinga knyga ir
duoti jam naudingą informaciją, tuo
paclU žymiai veiksmingiau propaguojant aktualią literatūrą. Vis plačiau rekomendacinėse rodyklėse panaudojamos įvairios grupinės anotacijos, įžangėlĖ's skyrelių pradžioje su pagrindiniais statistiniais ir faktiniais duomenimis. Šitokio tipo anotacijos panaudotos Respublikinės bibliotekos išleistoje
rodyklių serijoje apie užsienio šalis:
"Europos šalys" 14, "Amerikos šalys" 15,
"Afrikos šalys" 16. Atskirai šaliai skirti
skyrelio pradžioje spausdinami trumpi
faktiniai duomenys apie šalies teritoriją, gyventojus, gamtines sąlygas, poliUnę bei ūkinę padėtį, o toliau nurodoma atitinkama literatūra, trumpai
apibrėžiant atskirų knygų bei straipsnių turinį ir paskirtį. Šie leidiniai skaitytojams naudingi ne vien kaip literatūros rodyklės, bet ir kaip minimalios
apimties informaciniai žinynai.
Ginčytina, kad rekomendaciniai leidin iai turi būti tik anotuoti. Rekomendacinis momentas jau susijęs su literatūros atranka ir jos išdėstymu. Neanotuotos (vien su trumpomis informacinėmis
anotacijomis prie atskirų
aprašų)
rodyklės geriau informuoja
skaitytojus, yra jų mėgstamos. Tai rodo, pavyzdžiui, gausūs atsiliepimai apie
Respublikinės bibliotekos išleistas tokio tipo rodykles: "Tarybų Lietuva",
"Tarybinė lietuvių literatūra", "Leninas ir Lietuva" 17, "Vaikų auklėjimas
šeimoje" 18, "Tarybinis Vilnius" 19 ir kt.
Pedagoginis pobūdis labai būdin14

gas rekomendacinei bibliografijai ir
Joje visada išliks. Tačiau jis turės
reikštis sudėtingiau ir naujau. Kai kuriuose seniau išleistuose rekomendaciniuose leidiniuose ypač akivaizdžiai
buvo jaučiamas sudarytojo "vadovavimas", "globa", įkyri skaitytojui. Žymiai efektyvesni, keliant skaitytojo
idėjinį-politinį, kultūrinį bei profesinį
lygį, tie rekomendaciniai leidiniai, kuriuose pedagoginis momentas ne taip
ryškiai krinta į akis, kurie savo surinkta medžiaga ir jos pateikimu patraukia
lr sudomina sk~itytoją.
Pastaraisiais metais žymiai pasikeitė
rekomendacinių
leidinių
tipai, jų
struktūra. Visai atmirė tokie rekomendacinių leidinių tipai, kaip skaitymo
programos. Vis mažiau pasirodo pasikalbėjimų apie knygas, atmenų. Labai
diskutuotinas ir skaitymo planų, bent
ligšioline forma, likimas. Ryškėja įvai
rių minėtlĮ priemonių tipų (kurie dažnai iš esmės mažai kuo skiriasi) vienodėjimo tendencija. Vis labiau, kaip
pagrindinis rekomendacinės bibliografijos knyginio pobūdžio leidinių tipas,
išsiskiria rekomenduojamosios literatūros rodyklės.
Plačias vystymosi

perspektyvas turi
ir neknyginė rekomendacinė
bibliografija, apimanti, kaip minėta,
dabartinę mažąja bibliografiją. Tai popu1iarilĮ mokslinil!, o taip pat ir grožiniq knygų pabaigoje spausdinamos
nedidelės apimties rodyklės ir sąrašai,
periodiniuose leidiniuose skelbiamos
įvairaus pobūdžio bibliografinės apanalizinė

Bufienė T. Europos šalys. Rekomend. literatūros rodyklė. V., 1964. 83 p. (LTSR

Valst. Resp. b-ka)

Siupšinskienė K. Amerikos šalys. Rekomend. literatūros rodyklė. V., 1966. 95 p.
iliustr. fL TSR Valst. Resp. b-ka).
I~ Zižiūnailė V. Afrikos šalys. Rekomend. literatūros rodyklė. V., 1962. 138 p. su
iliustr. (LTSR Resp. b-ka).
17 Galdas M. Leninas ir Lietuva. (Bibliogr. rodyklė). V., 1969. 71 p. (LTSR Valst.
Resp. b-ka).
18 Plekavičienė B., GaIdas M. Vaikų auklėjimas šeimoje. Rekomend. literatūros rodyklė. V., 1966. 95 p. (LTSR Valst. Resp. b-ka).
19 Krillk(>Jjenė O., Daunaravičiūtė E.. Siaur1mienė K. Tarybinis Vilnius. Rekomend.
literatūros rodyklė. V., 1966. 157 p. (LTSR Valst. Resp. b-ka, Vilniaus viešoji A. Mickevičiaus b-ka).
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žvalgos; mokslo darbuotojų, rašytojų
ir kitų profesijų žmonių pokalbiai per
radiją ir televiziją apie įdomiausias atitinkamos srities knygas ir pan. Tai bū
tlĮ vis daugiau plintančios neknyginės
rekomendacinės bibliografijos formos.
Tenka paliesti ir einamosios rekomendacinės
bibliografijos klausimą.
Reikia sutikti su tais bibliografais, kurie teigia, jog einamoji rekomendacinė
bibliografija egzistuoja. Imkime įžy
miųjų datų kalendorius. Jie neabejotinai priskirtini rekomendacinei bibliografijai. Čia trumpai pažymimi su data
susiję duomenys, o paskui pateikiama
rekomenduojama literatūra. O juk kalendoriai leidžiami periodiškai, kas mė
nesį, kas ketvirtį. Tą patį galima pasakyti apie "Bibliotekų darbe" periodiškai skelbiamas bibliografijos naujienas.
Einamajai rekomendacinei bibliografijai taip pat priskirtini ir įvairioje periodikoje skelbiami knygų naujienų są
rašai (dažniausiai anotuoti). Žurnalas
«B MHpe KHHr» didžiausia dalimi yra
rekomendacinės
bibliografijos, ypač
einamosios rekomendacinės bibliografijos, organas. Einamoji rekomendacinė bibiiografija, mūsų nuomone, turi
plačias perspektyvas toliau vystytis ir
ateityje.
Įvairūs rekomendacinių leidinių pakitimai keičia ir juose panaudoj amą
aprašą. Rekomendacinėje bibliografijoje visada naudotas kiek suprastintas
aprašas, glaustesnis, negu kitose bibliografijos srityse, ypač registracinėje bibliografijoje. Žymi dalis paantraštinių
duomenų (knygos tipo, paskirties nusakymas ir kt.) perkeliama į anotacija.
Vis dėlto aprašas būdavo dažniausiai
gana detalus. Pastaruoju metu pastebima tendencija aprašą dar labiau prastinti (nepriskaičiuojami iIiustruoti lapai, nenurodomi redaktoriai, trumpinami antraštiniai duomenys). Naujausiose V. Lenino bibliotekos rekomen-

dacinėse rodyklėse, kaip antai 1970 m.
išleistoje rodyklėje «3eM.I\.H - POAI-IOH:
AOM Qe.l\.OBeQeCTBa»20 , visiškai atsisakoma nuo antrašinių duomenų - serijos ir kitų nurodymų. Si aprašo supaprastėjimo ir trumpėj imo tendencija
visai racionali. Skaitytojui užtenka pačių pagrindinių aprašo duomenų. Sitaip aprašyta knyga rekomendacinėje
bibliografijoje geriau įsimenama; ištęs
tas, detalus aprašas tam tikra dalimi
stelbia pagrindinius duomenis. Detalus
aprašas reikalingas valstybinėje registracinėje, iš dalies ir mokslinėje-pagal
binėje bibliografijoje, kur svarbu pateikti apie leidinį daugiau duomenų,
atskiriančių jį nuo kitų leidinių. Rekomendacinėje
bibliografijoje to nereikia.
Trumpai palietėme kai kuriuos rekomendacinės bibliografijos vystymosi
metodinius klausimus. Verta keliais žodžiais apibūdinti dabartinę rekomendacinės bibliografijos padėtį respublikoje, tolesnes konkrečias jos perspektyvas ir uždavinius.
Rekomendacinės
bibliografijos raidos prad:iia Tarybų Lietuvoje - 19481949 metai, kada pasirodė pirmosios
rekomendacinės rodyklės. Nuo to laiko išleista daugiau kaip 300 įvairių
rekomendacinių priemonių visuomeninės-politinės,
grožinės
literatūros
ir
meno, gamtos mokslų - ateistinės, žemės ūkio, techninės literatūros tematika. Sios bibliografijos pradininkas,
pagrindinis leidėjas ir koordinacinis
centras yra Lietuvos TSR Valstybinė
Respublikinė biblioteka. Tačiau nemaža tokių leidinių paruošė taip pat
Mokslinė medicinos, Centrinė mokslinė techninė ir kai kurios kitos bibliotekos.
Rekomendacinė
bibliografija
prisidėjo prie aktualiausios įvairių sričių literatūros propagavimo, masinių
bibliotekų fonduose sukaupti jos leidiniai sudaro vieną reikšmingiausių bib-

20 Ii o r a T o Baf. A. 3eMMI - POAHOH AOM '1eAOBeą:eeTBa. PeK. yKa3aTeAh JI.lITepaTYPbI AMi MOAOAe:>KH. M., 1970. 80 e. (foe. 6-Ka CCCP IIM. B. VI. AeHHHa).
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liografinio aparato dalių, padeda bibliotekininkams kvalifikuotai aptarnauti
skaitytojus.
Tačiau paanalizavus Tarybų Lietuvos
didžiųjų bibliotekų suvestinius bibliografinių leidinių planus ir jų vykdymo
rezultatus, matyti, kad rekomendacinės bibliografijos išleidimas respublikoje pastaruoju metu lėtėja. Jei prieš
dešimtmetį suvestiniuose planuose dominavo rekomendacinė bibliografija,
tai dabar į pirmąją vietą iškilo mokslinė-informacinė
bibliografija. Netgi
rekomendacinės
bibliografijos centro - Respublikinės bibliotekos - planuose vis didesnis dėmesys skiriamas
mokslinei-informacinei
bibliografijai,
o kitos bibliotekos paruošia vos vieną
kitą rekomendacinę priemonę. Mokslinės-informacinės bibliografijos spartų
augimą sąlygoja realūs gyvenimo poreikiai. Tačiau rekomendacinės bibliografijos reikšmė nemažėja, ir jai būti
na skirti labai rimtą dėmesį. Ne be pagrindo po atitinkamo visasąjunginio
nutarimo Lietuvos TSR Kultūros ministras ir Spaudos komiteto pirmininkdS 1970 m. išleido jungtinį įsakymą
dėl rekomendacinės bibliografijos tolesnio išvystymo.
Vienas iš svarbiausių uždavinių yra
rekomendacinės bibliografijos racionali sistema, jos sudarymas respublikoje,
leidinių paruošimo tobulinimas ir leidimo gerinimas. Į rekomendacinių priemonių
paruošimą,
be Respublikinės
bibliotekos, turi žymiai aktyviau, negu
iki šiol, įsijungti Kauno, Vilniaus, Siaulių, Klaipėdos, Panevėžio viešosios bibliotekos. Jos palaiko glaudžius ryšius
su masinėmis bibliotekomis ir plačiau
siais skaitytojų -- rekomendacinės bibliografijos vartotojų - sluoksniais. Be
to, pagal savo fondų apimtį ir pajėgu
mą tos bibliotekos gali aktyviau ruošti
rekomendacinius leidinius, negu stambias mokslines-informacines bibliografijas. Centrinė mokslinė techninė,
Mokslinė medicinos bibliotekos ir nau10

jai įsteigta Centrinė žemės ūkio biblioteka turėtų intensyviau ruošti rekomendacines priemones techninių,
medicinos ir žemės ūkio profesijų darbuotojams. Iki šiol išleistoji rekomendacinė bibliografija respublikoje turi
nemaža spragų. Trūksta leidinių filosofijos, estetinio auklėjimo, biologijos
ir kitais klausimais.
Lietuvos TSR Kultūros ministro ir
Spaudos komiteto pirmininko įsakymas
įpareigoja leidyklas populiarių knygų
pabaigoje spausdinti rekomenduojamus sąrašus "Ką skaityti toliau?", periodinių leidinių redakcijas spausdinti įvairią rekomendacinės bibliografijos medžiagą, siūlo per radiją ir
televiziją sistemingai ruošti literatūros
apžvalgas. Visa tai tik pradžia. Ypač
sunkiai paveikiamos leidyklos. Dar nė
vienos respublikoje išleistos knygos
pabaigoje nebuvo skelbiamas sąrašas
"Ką skaityti toliau?" Nedaug rekomendacinės medžiagos spausdinama periodikoje. Palyginti sėkmingi bandymai
buvo padaryti per televiziją: paruoštos
kelios teminės apžvalgos ir kelios bibliografinių žinių propagavimo priemonės, supažindinant televizijos žiūrovus
su reikšmingiausiais rekomendacinės
bibliografijos leidiniais. Sios visos formos, kaip minėta, yra perspektyvios,
bet kol kas padaryta tik pradžia. Ateityje turi žymiai pasikeisti rekomendacinių leidinių platinimas. Dabar 8090% jų patenka į bibliotekas ir tik labai maža dalis į knygų p.rekybą. Bet
faktai rodo, jog rekomendacinių leidinių knygynų darbuotojai nemėgsta ir
nepropaguoja, nors skaitytojai mielai
juos perka. Komiso pagrindais knygų
prekybai atiduodama rekomendacinė
bibliografija išperkama visa arba beveik visa. Ateityje nepalyginamai didesnė jos dalis turės pasiekti skaitytojų asmenines bibliotekas per knygų
prekybos tinklą. Todėl turi žymiai padidėti ir rekomendacinių leidinių tira-

Artimiausiu metu reikia pasiekti !й
zj, propaguojant rekomendacines ЫЬ
liografijos priemones. Iki sio! nedaug
pasirodo rесепzijч apie jas, mazai jos
propaguojamos per spaudq, radijq ir
te!evizijq. Ak.tyvi ir sisteminga rekomendacines bibliografijos propaganda
Хушш padidins jos naudingq poveikj.
Dide!es reik5mes turi rekomendacines bibliografijos !еidiпiч efektyvumo
tyrimai, susij~ su skаitytоjч iпtеrеsч
sociologine analize. Jie parodo, kurios
tematikos ir kuriч tipч rekomendaciniai !eidiniai !аЫаи panaudojami ir
skaitytоjч megstami. Tai !abai svarbu,
planuojant rekomendacin~ bibliografijq ir tobulinant jos paru05imo metodikq. Pastaraisiais metais respublikoje
sie tyrimai jau pradeti. Ateityje jie
turеtч buti organizuojami Zymiai р!а-

ciau, negu iki sio!, panaudojant jvailius metodus: interviu su skaitytojais,
anketas skaitytojams ir bibliotekininkams, apdorojant апkеtч rezu!tatus
masininiu budu, tyrimus pasirinktose
kaimo, rajoninese ir kitose bibliotekoБе - tyrimo bazese ir kt.
Tokios rekomendacines bibliografijos ateities perspektyvos. Veliau, kai
Ыbliоtеkiniч-Ыbliоgrаfiпiч darbo proсеsч mechanizavimas ir automatizaviшаБ taps kasdieniniu reiskiniu, rekomendacineje bibliografijoje, matyti,
jvyks ir Zymiai daugiau раkitimч. Та
ciau rekomendacine bibliografija, nepaisant jos formч kitimo, visada liks
veiksminga aktualiausios ir рпеша
miausios literatйros propagavimo priemone.

Lietuvos TSR Valstybine
RespubIiktne biblioteka

1971
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ПЕРСПЕК1ИВЫ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ БИБЛИОfPАФИИ
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RECOММENDATORY ВIВИOGRAPНУ

S. TOMONIS

Summary
Recommendatory bibJiography p]ays ап important role in ri::l.ising the working peop]e's
роlШса], ideologica] and сu]tш"аl level, in the
propaganda оС political. popular-scientific literatше
and fiction. At present method.ics of
compiling recommendatory editions have formed, and various types of them сап ье distinguished. Тhere is an interes1ing ехрепепсе in
analysis of their effect in use.
Тhe stormy development of our life, 5cientшс progress, tlle rise in cultural level of the
working people has а great iпПuепсе оп the
evolution о( recommendatory bibliography in
the fllture.
ТЬе main already formed principles о! recOl"nmendatoгy bibliography shall Ье retained. in
the nea.rest a.nd fшthest future. Hs tasks of cultivating the Marxist-Leninist outlook of the
working people, of propagaLing the newest
12

achievements in science, litеrаtше and art will
Ье rptained. But essential changes ате obvious
too. Rесошшепdаtоry bibliograhy а1 the begining оС its evolution was principally dedicated
for the use о! readers with а primaтy education.
In the future the main function of recommendatory bibliography will Ье to recommend litе
rature from various fje!ds о! science and the
most important literature, conceming theirs specialities, to highly quаlШеd specialists. It is
obvious that in шапу савез recommendatory and
sciепtiСiс-infоrmaLiопаl bibliographies a.re dJowing together.
Changes in the strucLure of recommendatory
еdШопs are inevHable. Тhey are rеПесtеd in
the selection оС literature. Principles о! the
Party spirit and scientific character of recommended literature shall Ье retained but in the
future mисЬ more literature shall Ье included

into recommendatory editions than it was in
some of them at present. The informative
moment shaH be intensified in them. The qualified reader shall be able to select the most
sUitable literature from a wider repertory. In
connection with this, types of recommendatory
editions are changed. Even now some of the
types are torpid, such as reading programrns. The
talks about book species, leaflets are gradually
diminishing. Tendencies of their unification are
becoming clear. The most important of them
probably shall be indices of literature in greater
volume. But, eVidently, parallel to it miniature
bibliograpby shall be retained which shall
mostly be printed in periodicals, at the end of
books, broadcasted by radio and television.
There shall be changes in annotation too.
Boring, short annotations proving the present
interest of the book will die off. Instead of them
group annotations, short introductions to the
chapters oC the indices with the data of facts
shall be ll$ed more widely. ReCDmmendatory
indices without annotations (with short annotations of the informative character only) are
perspective too.

There is a tendency to shorten the data o(
description in recommendatory indices. In
fact, shortened descriptions better emphasize the
clata of a book and they are fully sufficient to
the reader.
In the Lithuanian SSR recommendatory bibliography has developed rather widely, but lately
a slackening tendency of development is noticeable. In the plans of the libraries scientificinformational bibliographies take the first place.
This is natural but it is very important not to
lessen attention to recommendatory bibliography.
Besides the Republic library, public and other
libraries must take an active part in the development of analytic and other than book
forms of recommendatory bibliography, and make
more active propaganda and better distribution
of them through trade.
In the futUre it is very important to study
effectiveness of recommendatory editions which
has recently begun in the republic, applying
various methods of research and establishing
close lin.1c:.s with the sociological investigations
in the reader's interests.

