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Wayerhöfer H0s
BIBLIOGRÁFIAX TÁJÉKOZTATÓSZQLGÁLAT A BRNOI ÁLLAMI MŰSZAKI KÖNYVTÁRBAN

Cikkemben azokat a tapasztalatokat adom közre , amelyeket 33 éves könyv
tári működésem ideje alatt, egyazon beosztásban szereztem* Figyelemre méltó 
mindenesetre azoknak a dolgozóknak a csekély száma, akik bibliográfiai tá
jékoztató munkát végeztek* 1921 óta - amikoris a könyvtárnak csupán 30*000 
kötete és 3 dolgozója volt - az állomány máig 195*000 kötetre, a dolgozók 
száma 15 főre emelkedett, vagyis egy személy jut 10-15*000 kötetre® A lét
számban minden munka ellátása benne van, még a takarítás is. Az olvasók, min
dig elégedettek voltak munkánkkal* ezt szóban és Írásban egyaránt kinyilvá
nították. Pedig olvasóink között voltak főiskolai tanárok és kutatók* akik 
igen magas követelményeket támasztottak* voltak diákok* akik kisebb igénnyel* 
a gyors kiszolgálás követelésével jöttek - különösen a záróvizsgák idején 
voltak az iparból jött műszaki dolgozók* akik mindig a legjobb irodalmat 
akarták* voltak művezetők és munkások* akikkel különleges módon kellett 
bánnunk a beszélgetéseknél * mert nem óhajtották elárulni újító ötletük tit
kát, amellyel éppen foglalkoztak.

Ezek az olvasók csak akkor nyugodtak meg* amikor biztosítottuk őket* 
hogy a könyvtáros ugyanolyan diszkrét az olvasóval* mint az orvos a páciens
sel szemben.

Bibliográfiai tájékoztató szolgálatunk behálózza az egész Köztársasá
got. Miben rejlik bibliográfiai tájékoztató szolgálatunk sikereinek "titka*? 
Abban, hogy mindig arra törekedtünk, hogy minden egyes olvasónk problémáját 
úgy oldjuk meg, mintha saját problémánk lenne. Kimerítettük a könyvtáradta 
összes lehetőségeket úgy, mintha saját magunk számára dolgoztunk volna* El
vünk az, hogy sohasem hagyjuk csalódottan, üres kézzel távozni az olvasót a 
könyvtárból. Ha nem állt rendelkezésünkre az az anyag, amit az olvasó éppen 
kért, mást ajánlottunk neki kutatásának területérőlo Ha ezt sem tudtuk meg
tenni, legalább tanácsot adtunk neki, hová forduljon a problémájával, sőt 
telefonon megbeszéltük a helybenlakö szakemberekkel való találkozását®

Munkamódszerünk egyszerű és világos volt: mindenkor a tájékoztató szol
gálat gyorsaságára, készségére és megbízhatőságára helyeztük a súlyt, & 
ügyeltünk arra, hogy díjtalan szolgálatunk állandóan magas technikcí ?:zin
vonalon legyen. Anélkül, hogy tudtuk volna* Ugyanúgy végeztük ezt a munkát, 
mint a Szovjetunió könyvtári tájékoztató szolgálata. Ennek igazolását meg
találhattuk a "Novoszti Tehniki" című referáló folyóiratban, amelyet csere 
formájában 1953 óta kapunk.

A bibliográfiai tájékoztató szolgálat feltételei
Az az olvasó, aki a könyvtárban egy bizonyos témára vonatkozó irodai- 

mát kér, a k ö n y v -  é s  f o l y ó i r a t i r o d a l o m r a  v o 
n a t k o z ó a n  szerez be adatokat a könyvtár tájékoztató osztályáról®
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Az olvasó olykor csak elemi felvilágosítást kér,, olykor viszont részlete
sebb, sőt néha egészen speciális tájékoztatást tár szolgálatunktól* A tá
jékoztatás magadásakor o könyvtárosnak mindig meg kell kérdeznie , hogy a 
jelent késs® olvasó áttanulmányoztam már az idevonatkozó címszót valamely 
lexikonban* Ez az elsődleges felvilágosítás a kevésbé igényes olvasót már 
teljes mértékben kielégíti, s igy a könyvtáros mentesül a további kutatás
tól* $3om szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy ezt a kérdést felte
gyük as igényes és tapasztalt olvasónak is* Szinte meglepő, hogy hány olyan 
■szakember vas, akik megfeledkeznek erről az alapvető ismerettárról, avagy 
egyáltalán nem tudnak rólao Sok esetben kielégítő választ ad valamely ál
talános lexikon, például az Otto-féle, és főleg annak pótkötetai, ezek 
azonban sajnos nincsenek befejezve* Igen értékes forrás a Nagy Szovjet 
Enciklopédia, amely most jelenik meg folyamatosan és amelynek címszavai 
közül több mih;t ötvea százalékot ölel fel a természettudományos és műsza
ki területe Egyes címszavak Igen terjedelmesek és részletesek, sok képet 
közölnek., e a címszó végén megtalálhatjuk a legfrisebb irodalom felsorolá
sát léo Ezek az irodalmi adatok biztos utat mutatnak azokhoz a könyvekhez, 
amelyek a könyvtárban megtalálhatók, sőt olykor ez az egyetlen ut a további 
kereséshez* A nagyobb könyvtárakban idegennyelvü enciklopédiák is találhatók 
Sok függ természetesen ettél is, hbgy milyen nyelvtudása van az .olvasónak*
A könyvtáros tehát mindig megkérdi o kutatót, hogy milyen nyelveken beszél* 
Az általános enciklopédiák mellett számos 3zak- és speciális lexikon áll az 
olvasók rendelkezéséré* Ilyen például a Műszaki Lexikon, a Gyakorlati Orvos 
Enciklopédiája, Erdészeti Lexikon, Kertészeti és Gyümölcstermesztés! Lexikon 
Közigazgatási Lexikon /a nemzeti bizottságok funkcionáriusai számára készült 
kézikönyv/, stb* etb* Saját lexikonjainkon kívül felba?'Shálhat?k természete
sen a különböző ismeretágak területével foglalkozó ijjegennyolvü ezakaneik- 
lopédiák is* Ezek részletesen foglalkoznak speciális kérdésekkel és további 
könyv- éa folyóiratszakiroöalmat közölnek* Itt az alábbi analógiát kell 
szem előtt tartanunk: ha az idézett irodalomban azt olvassuk, hogy egy bi
zonyos szerző clkket.irt a szóbanforgé problémáról valamely folyóiratba, 
valószínű, hogy ugyanez a szerző ugyanerről a problémáról egy más cikket 
is irt valamely másik folyóiratbao Az is valószínű, hogy az idézett folyó
iratban más szerzők is Írnok a szőbanforgó kérdésről* Gyakran nár az a meg
állapítás is nagyon értékes, hogy egyáltalán tudjuk, mely folyóiratban Írnak 
problémánkról, különösen ha u.1 dologról van szó*

Hangsúlyoznom kell itt azt is, hogy érteni kell a lexikonban való ke
reséshez* Ha az olvasó ehhez nem is ért, a könyvtárosnak feltétlenül jár
tasnak kell lennie* Nem egyszer előfordult a gyakorlatban, hogy az olvasó 
kijelentette: semmit sem talált a lexikonban a problémájára vonatkozóan* 
Ebben az' esetben megmutattam neki, hogy különböző címszavak alatt hogyan 
k9ll keresni* Meglepődve tapasztalta, milyen sok anyagot talált* A könyvtá
rosnak tökéletesen kell ismernie a szak-lexikonok szerkezetét* Egyes lexiko
nok kevés címszót foglalnak magukban, de ezek nagyon részletesek és terje
delmesek, igy tulajdonképen már monográfia jellegűek* Ilyen például a né
met Enciklop&die dér Teehniechen Cfeemie /Ullmann’s/, amely ugyan betűrendben 
csoportosítja a terjedelmes címszavakat, de a 10 kötethez még külön részle
tes mutató is készült, amelyben megtalálhatjuk, hogy hol, milyen címszavak 
mellett tárgyaljak a rész'letkérdéseket„• akár eaak kisebb említésről, vagy 
egészen nagy fejezetről van sző* Ez utóbbi esetben az utalást vastag betű
vel nyomtatták ki a segédmutatóban* Egy-egy dologról néha húsz, sőt ennél 
több utalás is található* Egyes lexikonokban ezeket a kölcsönös utalásokat
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közvetlenül az egyéb feldolgozott címszavak között nyomtatják ki. Megbo- 
®sáthatatlan hanyagság lenne tehát, ha a könyvtáros nem figyelmeztetné - 
az olvasót ezekre a kisegítő mutatókra, ill. ha a szóbanforgó mutatót 
nem szerezné be az enciklopédiához.

A különböző fajtájú lexikonok rendszerint a kézikönyvtárban vannak 
és otthoni használatra nem kölcsönözhetők. Amennyiben nem a iásélköhyvtár
ban tárolnák a lexikonokat, külön katalógust kell készíteni róluk mind a 
könyvtáros, mind az olvasók számára.

Ami a saját könyv- és folyóiratirodalmat illeti, a tapasztalat azt 
mutatja, hogy az olvasók inkább a könyveket szeretik, különösen ha újabb 
adatokat tartalmaznak;. A könyv átfogó tájékoztatást nyújt az olvasónak a 
témáról, mig a folyóiratcikk rendszerint csak bizonyos szempontból és 
csak bizonyos részben foglalkozik a problémával és mintegy a könyvből ki
ragadott fejezet formájában jelentkezik. Ezenkívül a folyóiratcikk rend
szerint bizonyos előzetes ismereteket, sőt az adott terület alapvető is
meretét tételezi fel.

Ha azonban az adott témára vonatkozóan csak régebbi könyvek vannak 
a könyvtárban, vagy ha a probléma annyira uj, hogj egyáltalán nem áll még 
rendelkezésre könyv, az olvasót csak a legfrisebb folyőiratirodalommal 
elégíthetjük ki. Tudjuk továbbá azt is, hogy a könyvek és a folyóiratok 
rendeltetése és funkciója más és más. A folyóiratok ma azt az egyéni kap
csolatot pótolják, mely régebben a szakemberek között levelezés utján 
állt fenn. A különféle olvasók különféle munkákhoz mind a kétfajta iro
dalmat használják, különböző fokon. A tanulók például többnyire csak 
könyveket vesznek igénybe. Az ipari üzemek és a kutatóintézetek viszont 
főleg folyóiratirodalmat kérnek. Ezek gyakran sem a szerzőt, sem a cikket, 
sőt még a folyóirat elmét sem adják meg, hanem csak a témát közük. Az 
ilyenfajtája igényes olvasók ellátáséra teljesen másképpen kell a könyv
tárnak felkészülniej ezek az igényesebb olvasók bibliográfiákat kérnek 
szakrendi összeállításban a különböző - bármilyen nyelvű - folyóiratokból.

A könyvtár tájékoztató szolgálata tehát csak akkor működhet jól, ha 
jő szakkatalógus áll rendelkezésre mind a könyv, mind a folyóiratirodslom- 
ból. A legutóbbi időkig elhanyagolták a könyvtárakban a szakkatalógusoKat.
A folyóiratcikkekről egyáltalán nem is készültek szakkatalógusok.

A folyóiratcikkek szakkatalógusa hslyett referáló lapokkal, esetleg 
cikk-bibliográfiákkal dolgoztak. Oroszul az ilyen folyóiratokat "referá
lj Ív nüj zsttrnal”-nak nevezik, tehát ugyanúgy hívják, mint nálunk. A mai 
szovjet folyóiratok bő kivonatokat közölnek a jelentősebb idegeanyelvü 
folyóiratokból, illetve teljes szószerinti fordításokat is hoznak.

A referáló lapok meghatározott rendben csoportosítják a világ külön
féle folyóirataiban megjelent cikkek címadatait. Az elrendezés minden szám
ban ugyanaz. Az egyeséévfolyamokhoz szerzői-, tárgy-, földrajzi- és egyéb 
mutatókat adnak ki. Több évfolyamhoz /rendszerint 5-10 évfolyamhoz/ össze
sítő mutatókat készítenek. Ezért mindaddig, amlfe az évi mutató meg nem je
lenik, az olvasónak át kell néznie az évfolyam valamennyi számát. A további 
időszakban pedig át kell néznie az összes évi mutatókat. Ez persze feles
legessé válik akkor,ha megjelenik a több évről szóló Összesítő mutató. A 
címleírásokat cédulákra'készítik, amelyeket a szerkesztőség egy meghatáro
zott rendszer szerint egységesen csoportosít.
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Magétól értetődik, hogy a referáló lapok nem foglalkozhatnak a tel
jes Időszaki sajtőtérméssel, ezek a folyóiratok nem lehetnek egyetemesek* 
Egyetemességről csak bizonyos nyelvterületen beszélünk, igy adódnak a 
folyóiratanyag nemzeti bibliográfiái* Ilyear pjldáulva szovjet "Letopisz 
Zsnrnalnüh Sztatej'" ̂ /megjelenik 1926 óta/, a Oeské Casopisy /nagjelsaik 
1953 óta/, Slovenské Casopisy /1954 óta a Martinban székelő Matica- 
Slovenská adja ki/*

A referáló lapok tehát csak bizonyos ismeretágra korlátozódnak és 
itt is csak válogatott cikkeket dolgoznak fel* A könyvtárosnak és az ol
vasónak állandóan szem előtt kell tartania, hogy a referáló lapokban nem 
jelenik meg minden, ami a feldolgozott folyóiratokban megjelent*

A brnoi Állami Műszaki Könyvtár 193°-ban kezdte meg cikkatalőgusa ki
építését* A második világháború után könnyebbé vált a szóbanfogó katalógus 
készítése, mert önálló folyóiratok kezdtek megjelenni olyan ^alakban, hogy 
elég volt a perforálás utján készült lapokról a címleírásokat kivágni, 
hogy igy A/7, illetve A/6 nagyságú katalóguscédulákat nyerjünk* Az olvasók 
elő is fizethettek vastagabb papírra nyomott kész katalóguscédulákra* A 
csoportosításhoz mind nagyobb és nagyobb mértékben kezdtek használni a 
nemzetközi tizedes osztályozást* Ennek a segítségével tartották nyilván 
mind a folyóiratcikkeket, mind a szabadalmakat, a szabványokat, á pros
pektusokat és a különböző gyártó vállalatok árjegyzékeit, valamint az 
egyéb u*n* vállalati irodalmat is* Az ilyen működés jelölésére bevezették 
a "dokumentáció" elnevezést* A dokumentációs szolgálatra leginkább az 
ipari üzemeknek volt szükségük. Ezért a dokumentáció elsősorban a termé
szettudományokkal és a műszaki tudományokkal foglalkozik* Ma a műszaki 
dokumentációs szolgálat egyrészt Prágában a Műszaki Főiskola Könyvtárá
ban, másrészt Bratíslavában a Központi Műszaki Könyvtárban összpontosul* 
/Az előbbi könyvtár 5 referáló folyóiratot ad ki, az alábbi cimekens 
Bányászat, Kohászat, Gépgyártás, Energetika és Elektrotechnika, Építé
szet és Kémiai technológia*/ A címleírások egyrészt füzetalakban, más
részt cédulsalakban jelennek meg* Minden cédulát decimális számmal látnak 
el, ez lehetővé teszi a könnyű és egységes besorolását* A nemzeti vállala
tok fejlesztési osztályai és a kutatóintézetek is adnak ki hasonló biblio
gráfiai cimleÍrásokát az illető üzem termelésének speciális kérdéseivel 
foglalkozó folyóiratcikkekből*

A brnoi Állami Műszaki Könyvtárban a különböző forrásokból szármáz® 
címleírásokat - tekintet nélkül a forrás nyelvére és eredetére - a tech
nika és a természettudományok valamennyi’ 'területéről közös katalógusba 
sorolják* A szőhaüforgó katalógusnak felépítése a tizedes osztályozás el
veit követi, tehát szakrendben épül fel* Tekintettel arra, hogy ezek a 
decimális számok nagyon részletesek, a címleírásban szereplő tárgy ponto
san meghatározott helyet foglal el ugyanúgy, mint a könyvek szakkatalógu
sában* Ez annyit jelent, hogy ha valaki ebben a katalógusban valamely 
szükebb területre vonatkozó problémát kutat, mindjárt megtalálhatja a ka
talógus meghatározott helyén& ha viszont valaki valamely szélesebb terü
letről vagy a tudomány valamely csoportjából keres irodalmat, az egész 
kérdéskört is együtt találhatja a szőbanforgő katalógusban* Ugyanígy épül 
fel könyvtárunkban a könyvek szakkatalógusa is* Könyvtárunk eddig kfe*. 
300*000 folyóiratcikk cimleÍrását foglalja magában* Az évi gyarapodás el
éri az 50,000 cédulát*



A bibliográfiai tájékoztató szolgálat igénybevétele a brnoi
Állami Műszaki Könyvtárbaa

A könyvtár felvilágosítást ad szőbelilog az olvasó személyes meg
jelenése esetén, vagy telefon utján, továbbá levélben /irodalomjegyzéket 
küldünk az adott témához/ és végül saját kezdeményezésére felhívja az 
olvasók figyelmét az érdeklődési területről megjelent uj irodalomra /egyé
ni vagy kollektív figyelőszolgálat/. Ez utóbbi tájékoztatás az aktuális 
témákra vonatkozó témajegyzékek közrebocsátása utján történik, E munkánk 
során az alábbi sorrendben alkalmazzuk a fentebb ismertetett forrásokat? 
lo általános- és szaklexikonok, 2. bibliográfiák könyv- és folyóirat for
mában. /Pl. nemzeti bibliográfia/, 5. saját könyvkatalógusunk és végül
4. folyóiratcikk-katalógus.

Az olvasók vagy maguk keresik ki a szükséges cédulákat a folyóirat- 
katalógusból, vagy igénybaveszik a könyvtár szaktanácsadóját. Különbséget 
kell tennünk az olyan ügyfelek között, akik maguknak keresnek irodalmat 
és az u.n. közvetítők között, akik rendszerint a vállalati szakkönyvtáruk 
kezdő dolgozói sorából kerülnek ki. Ezek az utóbbiak nemcsak hogy nem 
rendelkeznek alapvető szakismeretekkel, de még saját üzemük termelési 
szükségleteit sem ismerik, így gyakran nem is tud'ják, mit kell beszerez- 
niőko Ebben az esetben a könyvtárosnak az a feladata, hogy önálló munká
ra szoktassa éa minél nagyobb aktivitásra nevelje őketEHangsulyoznunk 
kell, hogy propagandánkat olyan irányban kell fejlesztenünk, hogy maguk 
a konstruktőrök, kutatók vagy ujitók szakítsanak raguknak időt és keressék 
fel a könyvtárat személyesen, hogy megbeszéljék problémáikat a könyvtáros
sal. A személyes beszélgetés mindig előbbre viszi az olvasóknak nyújtandó 
szolgálatot. A beszélgetésből mind a kőt fél gokat meríthet. A látogató 
elsajátítja a könyvtári munka módjait és kiszakad az annyira káros "bib
liográfiai" müvéletlenségből; a könyvtáros viszont felbecsülhetetlen al
kalomhoz jut, hogy alaposan megismerkedjék az olvasók érdeklődési körével 
és szükségleteivel.

Még ha úgy tűnik is, hogy a műszaki irodalmat felesleges propagálni 
- hiszen akinek szüksége van rá, úgyis megtalálja a szakkönyvekhez vezető 
utat - meg kell állapituhunk, hogy ennek a látszatnak éppen az ellenkező
je az igaz. A propagandának két fokozata van. A propaganda egyik fokát 
azoknál alkalmazzuk, akik már megszokták a műszaki irodalom tanulmányozá
sát /ezek rendszerint közép- és felső műszaki káderek/, a propaganda má
sik fokával ott élünk, ahol rá kall vezetni az olvasókat a műszaki iroda
lommal való foglalkozásra /ez utóbbiak rendszerint alsó káderek/. Ma már 
elmondhatjuk, hogy mind a két fokozat képviselői számára megfelelő iroda
lom áll rendelkezésre, tehát van olyan szakirodalmunk is, amely közérthe
tő nyelven Íródott. Nagy felelősség nehezedik ránk annak a kérdésnek el
döntésénél, hogy milyen könyvet, adjunk a kezdő olvasó kezébe, hogy azzal 
megvessük a rendszeres tanulmányok alapját. Erre a munkára magának a 
könyvtárosnak Is fel kell készülnie, kellő áttekintéssel kell rendelkez
nie a technikát, a műszaki irodalmat illetően és odaadóan kell foglalkoz
nia az ilyen kezdő olvasóval. Ba nehéz, számára érthetetlen könyvet kap 
kézbe a kezdő olvasó, talán el is riasztja őt a könyvtár további látoga
tásától.
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A műszaki irodalom hathatós propagálásának kiindulópontja és első
rendű momentuma az, hogy a könyvtár önmagát propagálja az olvasónak nyúj
tott gyors, készséges szolgálatával. A személyes érintkezés esetében a 
gyorsaság magától értetődó, da hangsúlyoznom kell azt ja, hogy az írás
beli érintkezésnél sem szabad sokáig várni a válasszal. Ha nem tudunk 
azonnal pozitív választ adni az olvasónak, értesítsük őt, hogy tovább 
kutatunk. Amint valamilyen konkrét adat birtokába jutunk, tudomására 
hozzuk az olvasónak.

Megjegyzendő továbbá, hogy igen szoros együttműködésre van szükség 
a könyvtár egyes osztályai között. Különösen fontos ez a kölcsönző-osz
tály és a tájékoztató osztály viszonylatában. Kifejezett formalizmus 
lenne, ha a kölcsönző-osztály mereven elutasítaná az olvasót. Ehelyett 
segítségül kell fordulni a tájékoztató osztályhoz, sőt esetleg a könyv
tár vezetőjéhez is, hogy megfelelő anyagot nyújthassunk az olvasónak. 
Amennyiben ilyen anyag nem volna a könyvtárban igénybe kell venni a 
könyvtárközi kölcsönző-szolgálatot. Az olvasó problémája ma már nem ma
gánügy, hanem mindannyiunk problémája, az olvasó szakképzettségének 
ügye a termelés, a műszaki fejlesztés ügye. Alapvető elv tehát a biblio
gráfiai tájékoztató szolgálatban és a könyvtári munkában egyaránt, hogy 
az olvasóban mindenkor az embert lássuk.

I r o d a l o m ;
A brnoi Állami Műszaki Könyvtár munkájára, elveire és a bibliográ

fiai tájékoztató szolgálat működésére vonatkozóan a szerző alább követ
kező cikkeiből szerezhetünk részletesebb adatokat;

1. Az üzemi könyvtárak és tudományos könyvtárak együttműködése. » 
Dokumentace a Desetinné Trideni - a továbbiakban DDT - l.köt. 
19^9.6/9 szám, 92-98. lap. - A vállalati szakkönyvtárak segít
sége az ötéves terv teljesítéséhez, Prága, 19*9, 20-26.lap.

2. Csereszolgálat a brnoi Állami Műszaki Könyvtárban. » DDT 2.köt# 
19.51. 4/6.szám, 92. lap,

3# Az uj technikának szentelt könyvtári napok a brnoi Állami 
Műszaki Könyvtárban. ■= DDT. 2.köt. 1951* 41-42.lap.

4. A brnoi Állami Műszaki Könyvtár és a nyilvánosság. » Knihovna, 
2.sz. 1947. 113. lap.

5. A műszaki könyvtárak feladatai. = •■nihovna, 3®az. 1948. 82-84#lap
6. Áttérés a dokumentáció- szolga'-tr 1 bibliográfiai t-jékoztatő 

szolgálatra. = Knihovna, 6, sí-. 1933# 42-44. lap.
7. A műszaki irodalom, annak oro’v-g •' 's elhasznál ás a a könyv

tárakban. = Példaképünk a szovjet könyvtárügy. 1953, 169-192* lap
8. A műazaki irodalom bi-1iográfiája és a műszaki tudományok rendese 

rezesének problémai. = Knihovna, 19c3. 6.sz. 206-210. lap,
9* Modern irodai segédeszközök alkalmazása a könyvtárügyben.

* Casopis Ceskych Knihovnikú, 1931* 17-21# lap.
- Citatél* 1954. 7-8.8*, 344-350. lap.


