
Speer Haas?
IFJÚ TECHNIKUSOK KLUBJAI AZ ÜZEMEKBEN 

/Kivonatos fordítás/

A technikai propaganda egyik legérdekesebb módszere a fiatalemberek 
és leányok tevékenykedése ifjú technikusok klubjaiban. Ezek a klubok, 
amelyeknek felelős szervezője a "Szabad Német Ifjúság”, amelynek kezde
ményezésére hivták is őket életre, máris egész sereg népi tulajdonba 
vett üzemben dolgoznak* Mintaképük a fiatal technikusok szovjet klubjai, 
amelyek már sok tapasztalatot gyűjtötték és a technikai propagandában 
nagy eredményeket értek el*

A klubok eredményes munkája elsősorban attól a támogatásától fog 
függni, amelyet számukra az üzem biztosit. Az üzemvezetőség, a kiképzés 
vezetősége, az üzemi szakiskola és az üzemi "Szabad Német Ifjúság” veze
tősége mellett az üzemi könyvtárvezetője van abban a helyzetben,,hogy a 
klub munkáját támogassa és segítsen annak megjavításában. A "Szabad Né
met Ifjúság” Központi Tanácsa által kiadott brosúrában ez áll: "Hogy az 
ifjúságot a technikai irodalom tanulmányozásához hozzásegítsék és megta
nítsák őket a szakkönyvvel való bánásra, a klub könyvmegbeszéléseket, 
egyes technikai müvek problémáiról vitaesteket, ankétokat és szakkönyvek 
szerzőivel való találkozásokat rendez. A könyvekből való tanulás, előadá
sok hallgatása a körök minden tagjának adjon sokoldalú ösztönzést a műnké 
ra és nyisson számára messzi perspektívákat reális és tisztán látott fel
adatok felé. Emellett különleges szerepet játszik a technikai irodalom 
kollektív tanulmányozása és a technikai irodaiam további fejlesztése a 
klub tagjai között."1/ Ki más tudná jobban végezni ezt a munkát, mint az 
üzemi könyvtáros? Eléggé ritkán kimálkozik a könyvtárosnak olyan iggató 
feladat, a nevelomunkának oly szép lehetősége, mint a klub támogatásával 
kapcsolatban. Ez a nevelői gondozás, amelynek előfeltétele a technikai 
irodalomban való megfelelő jártasság, mindenesetre nagy érdeklődést kö
vetel meg az ifjú technikusok feladata és munkája iránt.

A klubokban folyó könyvtárosi munkának feladata, hogy közvetítse 
és feltárja azt a technikai irodaimat., amely a klub munkájához szükséges.
A könyvtár eme támogató közreműködésének már a tudományos-technikai iro
dalomból álló kis könyvtár, a klub kézikönyvtára állományának felépíté
sével kell megkezdődnie. Nem minden fiatal technikus lesz mindjárt olva
só, vagy olyan, akit érdekel a technikai irodalom. Ezért az a cél, hogy 
ezt az érdeklődést az irodalompropaganda minden alakjának alkalmazásával 
felkeltsük. Ajánlatos rendszeres k i á l l í t á s o k a t  szervezni 
Jelentős tudományos-technikai könyvekből, mindenekelőtt az uj beszerzé
sekből. Arra a még túlságosan kevéssé figyelemre méltatott lehetőségre is 
rá akarok mutatni, hogy technikai irodalomról szóló könyvekből, folyóira-
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tokból és újságokból vett ajánló cikkeket tárlókban, faliújságokon, stb. 
állítsunk ki. Szükséges lesz, hogy állandóan gyűjtsük az újságok és fo- 
lóylratok közleményeit technikai problémákról és azokat közvetítsük a 
fiatal technikusokhoz, hogy ilymádon azok állandóan tájékozódjanak idő
szerű technikai kérdések, a technikának a Szovjetunióban elért fejlődése, 
stb. tekintetében.

Eddig a könyvtári gyakorlat majdnem kizárólag csak szépirodalmi jel
legű szerzői esteket ismer. De meg kellene kísérelni, hogy szakkönyvek 
szerzőit nyerjük meg e l ő a d á s o k r a  a klubokban. Ez a módszer 
olvasásra ösztönöz és a könyvek fokozottabb megértését segíti elő. Ebben 
az összefüggésben említsük meg az olvasókonferenciákat is, amelyek vitaeat- 
jsllegüek lehetnek egyes technikai könyvek nehéz problémáiról, vagy bizo
nyos témákkal foglalkoznának. Tematikai jellegű megbeszéléseken megfelelő 
szépirodalmi könyvekre is helyes lenne kitérni^ például "A bányász munká
ja a szépirodalomban" cimü témánál Scibor-Rylski "Szén”,-Igise "Bányászok” 
és Marchwitza könyveire lehetne utalni. - .

Említsük meg a k o l l e k t í v  o l v a s á s  módszerét is, amely 
különösen a Szovjetunióban játszik nagy szerepet. A kollektív olvasásról a 
"Hogyan dolgozik a fiatal technikusok egy klubja a Szovjetunióban" cimü 
műben ez állt "Ez az általánosan felhasználható módszer nem kiván,nagy 
előkészületet és az ifjúságot megismerteti a tudomány és technika legújabb 
vívmányával. A közös olvasást a tanitó, a mester, a könyvtáros.«. vezet
heti. Először cikkeket olvasnak fel a termelés műhelyeiről, sztahanovis
ta módszerekről, feltalálók életrajzairól stb. Ezután megbeszélik az ol
vasottakat. £s a módszer azért előnyös, mert nagyszámú résztvevővel az 
esti szabadórákban, szállásokon, vörös sarkokban és olvas őszobákbaa lehet 
alkalmazni. Ilyen és hasonló olvas óórákon *.. felhasználhatunk újságokból 
és folyóiratokból vett kivonatokat és cikkeket, amelyek a tanulókat rend
szeres feldolgozás esetén állandóan tájékoztathatják a szovjet technika 
és termelés újdonságairól* Világos, hogy a vezetőnek a felolvasás anya
gát előbb figyelemesen fel kell dolgoznia. Legalább kétszer át kell ol
vasnia azt, a nehéz helyeket még hozzá különösen gondosan, hogy a tanu
lók minden kérdésére kimerítő feleletet tudjon adni. Ezért helyén való 
dologi ha idegen szavak, technikai kifejezések magyarázatát, valamint a 
szükséges adatanyagot lexikonból, vagy hasonlóból kiírja. Földrajzi tér
képeket, különböző illusztrációkat stb. is lehet használni. A felolvasás 
a résztvevőkben lassankint az önálló olvasás utáni vágyat kelti fel. Erre 
is törekedni kell.”2/

A közvetlen irodalom ismertetésén kivül a könyvtárosok feladata 
abban áll, hogy az ifjú technikusoknak, akik többnyire járatlanok biblio
gráfiai segédeszközök használatában, i r á n y í t á s t  a d j o n  a z 
ö n á l l ó  t a n u l m á n y o z á s h o z ,  az irodalom megkereséséhez.
A könyvtáros a fiatal embereket meg fogja ismertetni Német Demokratikus 
Köztársaságunk általános nyilvános könyvtáraival és nagy tudományos könyv
táraival, berendezésükkel, bibliográfiai segédeszközeikkel és azok haszná
latával?, felhívja a figyelmüket a könyvkereskedések és kiadóvállalatok ke
fe a lág«i»ira é»sz«ÉköByvjagy%éite'lre, a szakfdLy óirat okra és azok •bJt»Aicgiai'Mia® és 
a könyvekben levő forrásmunka-Jegyzékekre. *z irodalowközyetitós eme segéd-
^  D.O. 28-?9.lap.
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©szközelsele ismerete támogatja a fiatal technikusokat abban* hogy önálló
an dolgozzanak és az irodalomról szakmájuk területén tájékozódjanak* A 
könyvtárosi támogatás eme lehetőségei mutatják* hogy mennyire szükséges 
ai üzemi könyvtárosok közreműködése* A Szovjetunióban egészen magától ér- 
tetődő dolog , hogy az üzem könyvtárosai a klubokban folyó munkának támo
gatását az irodalom közvetítésével vállalják*

De az üzemi könyvtárosok közreműködése,magában véve nem elégséges,A könyvtári szakintézményeknek is segiteniök kell a fiatal technikusok 
klubjait munkájuk megjavításában. Amig például a fiatal agronomusok klub
jai aránylag egységesen a képzés szükségletei szerint dolgoznak, a fiatal 
technikusok munkamődja még magukban az azonos termelési ága üzemekben is 
nagyon különböző. Először is meg kell állapítani az irányvonalakat a terv
szerű kiképzési folyamat számárai ehhez hozzátartozik, hogy a klubokban a 
technikai irodalomnak egy bizonyos sorozatát elolvassák éa alaposad feldől' 
gozzák. A Központi Könyvtárügyi Intézet megbízásából és a Szabad Német 
Ifjúság Központi Tanácsával egyetértésben a brandenburgi Tartományi Köz
pont /Landesstelle/ jelenleg bibliográfia előkészítésén dolgozik a klubok
ban folyó tervszerű irodalmi munka támogatására. Ez fel fogja ölelni az 
általános technikai képzés, fémfeldolgozás és gépgyártás, kémia, építés 
és fa, valamint elektrotechnika szakterületeit, de csak alapvető, tehát 
agy meghatározott szakterület elsajátításához nélkülözhetetlen müveket 
fogja tartalmazni. Egyes kluboknak, vagy egy bizonyos üzemnek különleges 
szükségleteit a bibliográfia nem veszi figyelembe. Ez a bibliográfia 
összeállitásában különbözni fog a szokásos szakkönyvjegyzékektől, a fia
tal technikusok kiképzése menetének fog megfelelni és tartalmazni fogjara 
könyvek jellemzését. A kiválogatott tárgyi területek Brandenburg tartomány 
ipari súlypontjaihoz alkalmazkodnak. Természetesen szükség van arra, hogy 
más szakterületeket is feldolgozzanak, Így például a szászországi Tartomá
nyi Központ nagyon hasznosan dolgozhatná fel a bányászat és textil, a 
meeklanburgi Tartományi Központ a hajógyártás csoportját. A Tartományi 
Központok munkája csak előkészítői a bibliográfia átdolgozása éa köraadá- 
sa a Központi Könyvtárügyi Intézet ügye.

e e o e e e

Eddig csak ifjú technikusoknak az üzemekben levő klubjairól beszéltünk. 
Ilyen klubok azonban vannak üzemeken kívül is, például a szakiskolákban.
Az a követelés, hogy a fiatal technikusok klubjainak munkáját támogassuk, 
tehát épenugy áll a nyilvános könyvtárakra is, mint az üzemi könyvtárakra. 
A fiatal technikusok klubját, mint a technikai propaganda egyik formáját 
igen nagy jelentőség illeti meg. Ennélfogva szükséges, hogy a könyvtáro
sok legjobb tudásuk szerint hassanak oda, hogy a fiatalok elméleti ismere
teiket kibővítsék és ilymódon a klub munkáját előrevigyék,

» Dér Bibliothekar. évf, 1953. J.sa, 248-251, lap.


