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A* AZ IRODALOM LELŐHELYEI
II« A könyvkereskedelem és különösképp az antikváriumok szerepe

Az Irodalom lelőhelyei között klasszikusainknál a könyvtárak után 
a könyvkereskedések, nevezetesen az antikváriumok játsszák a főszere- 
Pét, - főként azért, mert az akkori Angliában még nem volt olya® könyv
tárközi kölcsönzés, mint 1924 éta az Németországban szokás® Persze nem 
szervezési vagy technikai okokból /plo kladől katalógusok, vagy aatfkvár
jegyzékek felkutatása céljából/ keresték fel a könyvesboltokat, hanem 
azzal a szándékkal, hogy a munkájukhoz szükséges irodalmat megszerezzék® 
Különösen Engels használta fel a könyvkereskedelmet Írországra vonat- 
Kozó ritkább müvek megszerzésére® Manchesterben "saját” könyvkereskedő- 
Ja volt, akinél ismételten olyan könyveket rendelt meg, amelyekre sttr- 
85sea szüksége volt, de vagy elfogytak,vagy a manchesteri könyvtárak
ban nem voltak találhatók® így tett Marx ia Londonban® Dyakran kérték* 
egymás londoni.111, manchesteri"könyvkereskedőinek” segítségét® Az er~
**• vonatkozó klasszikus passzust Engels l869o november 17=1 manchestori



levelében oXy.98S.Uk* "PreadeygasiCroiair«lllatt,?ettlement .1® out ot print* 
.rprandsrgast Crom^elllaa Settlemeht ja elfogyott*), . Nagyon ‘leköteleznél* 
ha antikvár u$qu mindjárt megrendelnéd számomra; Butia Xriah peopies 
nőne la  London® {[Bút ts írlak peopíe o* müve ni nos’ megLondonbaftoj'Má® 
ír pemfletefcet'^ • plo' Lord Ro8se~ét■ é®Lord.Litford-étí oaanot fiad*
(Nem találom^ -Szt válaszolt® a ..könyvkareskedőm londoni'megbizoitJénák 
tájékoztatása alapján és. agyba®‘azt 1® mondta, hogy ,az' angol könyvke
reskedelem nem foglalkozhat Írországban könyvbeszerzé®®®3̂  ®»*t rsadaze- 
rint niaoa dublini megbízott juk* osak Londonban tartanak levelezőket? 
így hát egyenesen Duffyjjek írok Bubllnbáo®’3-̂ Akár pedig- E&göXs agy má~ 
eik levele 1870,, máreitta 7°éről£-"Néhány nappal ezelőtt könyvkereskedőm 
váratlanul megküldi nekem a Senohaa Mor=t a- régi ir törvényeket * de 
nem az aj* hapem az oiaő kiadásba#®’Ezt sikerült hát kitaposnom haldia* 
Ilyen nehézségek üdédnek agy olyan'könyvnél'* amelynek ©imlaaján a lon
doni Longmans eég szerepelj, • éa amely a kormány kiadványai®2/ Uanoheste- 
rl "házi" könyvkereskedője* a némát' Fraaz Thiaan révén Engels külföldről 
érkező könyvazállitinányokat kapotto

Káresett és megrendelt antikvár könyvek mellett'.előfordul történe
ti forrásirodalom:beszerzése is* aminek jelentőségéről egymást tájékoz-*. 
tátják* illő. megküldik a szóbanforgd könyveto így pl-« -l86fo november _ . 
3-án Marx arról értesíti Engelst *. hpgy rábukkant egy is? pamfleteket tár- ' 
talmozó kolligátumra'és .elküldi neki*■ vagy Engels l88g® november 22-éa 
nagy örömmel ír arról* hogy a: "öesehiohtssareiber dér deutseben Toráéit’’
c® forrásgyűjteményre antikvár-utón Maneheatérben,sikerült azért tennie*}Kojdhogjr világtörténeti„ jelentőségű az irodalom antikvár utón való 
beszerzése amarxizmusaién! a izmus közgazdaságtudományi alapművének* a 
“főkének” megírásánál® Itt arra a fontos szerepre gondolunk* amit & 85 
füzetből. álló angol hivatalos kiadványsorozat* aá úgynevezett "kék fcöey- - 
vek" játszottak a.kapitalista termelési mód*"az agrár- és az ipari pro- 
letáriátua helyzetének tanulmányozása és bemutatása szempontjából a " T ő 

ke" első kötetében- Marx az első kötet bibliográfiájában felsorolja eze
ket a kiadványokat éa az előszóban az európai szobi álakat Isset ika számá
ra példámutatónak nevezi őket-

Annak alapján* amit a forrásokból és a kortársak-visszaemlékezései- 
bői tudunk* Marx az angol parlamenti vizsgálóbizottságok nyomtatott -je
lentéseit D a kék könyveket * túlnyomórészt antikvár utó® vásárolta, és 
nem » Brttiah'llugeum-.ban olvasta-Az á kérdés* hogy vájj ob azért kény
szerültbe Marx a joTantósék antikvár vásárlására-** s-mert azok a Ibis éráiban 
nem voltak meg* vagy pedig más okból* nagy jelentőségű a "Musenm beszer
zési politikájának jellege és terjedelme szempontjából® Nagy jelentősé-, 
’gtt azonban abból a szempontból la* hogy hogy használták fel az iroda:!-, 
aato A..rendelkezésre álló források alapján egyértelmű választ nem adha 
tunk e Mégig talán Paul Lafargue mér említett emlékiratainak adatai a 
leginkább egyértelműek;
i/ ; - *"> Marx<=>Engblas Briefwechselo Berlin* lybjc bekötő 28f0lapo
2/- Ide ml* bekötő 3béolap«
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"Marx gazdag tényanyagot merített ezekből a kék könyvekből ama- 
lyeket az alsőház és a lordok házának tagjai, akik között kiosztották, 
csak céltáblának használtak, ős az átlyukasztott'lapok számán mérték 
le puskájuk átütőerejéto Mások viszont makulatúrának adták el, és ez 
Tolt a legokosabb, ©mit tehettek, mert ez a «yakorlaVtgtte lehetővé 
Marisak,, hogy *bct long-acre-1 pápirhulladekkereske^^l» ahov^MLŐSről 
Időre eljárt„ olcsón megvehesse.* Beesly professzor kijelentette, hogy 
Marx volt az, aki az angol hivatalos kiadványokat a legjobban felhasz
nálta, sőt aki azokat az egész világgal megismertette, Beesly professzor 
persze nem tudta, hogy Engels 1845 előtt ezekből a kék könyvekből számot 
adatot merített, amit az angol /munkásosztály helyzetéről szőlő .-.munkájá
nak megírásánál felhasználtok’'

íehát nem egy egykorú tudományos könyvtára hanem az angol antikvár 
könyvkereskedelem tette lehetővé, hogy Marx egy addig még ki nem akná- 
zott irodalomfajtát, az ángol parlamenti bizottságok hivatalős vizsgá
lati jelentéseit az 186^-et megelőző 20 évről elsőként, széles körben 
felhasználhassa,. Hogy ezek a jelentések a British Museum állomány éh él 
hiányoztak, nem az angol nemzeti könyvtár beszerzési politikájának ro- 
vására Írandó, hanem az angol kormányéra, amely a kötelespéldány beszól- 
géltatást még nem rendelte el« Ez a klasszikus eset mégis azt mutatja, 
-végső elemzésben - milyen fontos szerepet játszik egy tudományos 
könyvtár beszerzési politikája a .tudomány fejlődésében, s hogy éppen & 
hivatalos kiadványokban található tényanyag miatt az állam és minőén 
nyilvános szerv tevékeny és nagyszabású támogatására szoruló Németor
szágban ugyanis a hivatalos kiadványok bscszolgáltatási kötelezettsége 
a Deutsche Btleherel félé csak néhány évvel 1918 után lépett életbe*

Csak mellékesen kívánunk arra,utalni, hogy az antikvár köayvkeres- 
kedelem fontos szerepet játszott a marxizmus korai történetében és az 
orosz munkásmozgalomban is0 Az illegális márxista tanulókörök Marx és 
Engels müveit igen gyakran olyan orosz könyvkereskedőktől szerezték be, 
akiknek a kereskedés mellett kölesönkönyvtáruk is volto Az ifjú Sztálin- 
nak egytifliszi antikvárium teát© lehetővé a Tőke tanulmányozását« 
Gorkij müvei /pl, Az én egyetemeim/ érdekes utalásokat tartalmaznak 
forradalmi antikváriumok szerepéről a cári Oroszországban-^

IIIo Harcostársak és barátok segítsége az irodalom megszerzésében

Az irodalom megszerzésének ez a módja különösen jellemző Marxra 
és Ehgelsreo Jellemzi azt a vezető .szerepet, amit a két klasszikus a 
korai imperializmus korszakában a forradalmi munkásmozgalom megterem- 
késében és irányitásábaa játszott, azt a nemzetközi bizalmat, amivel 
irántuk viseltettek és á /gyakran Illegalitásban végzett/ kollektív 
együttműködés Szelleméto

Azonkívül, amit Marx és Engels küldött egymásnak /fölöttébb 
ügyelve i szállítás biztonságára/, angol, német és más külföldi har
costársaik küldöttek nekik kéretlenül vagy felkérésre könyveket, f©~
V  ~ ~

Erinnerur.gen un Kari lűarxo Berlin,' 195?* 161-lSSolapo
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lyóiratokat0 újságokat„ röpiratokat0 jegyzőkönyveket stb* Az utolsó 
időkben Msrac és Engels orosz és amerikai pártmunkatársai ás barátai 
küldözték ezeknek az országoknak a hivatalos kiadványait8 amelyekre a 
klasszikusoknak tudományos munkájukhoz különösen szükségük volta- 26 
példa az irodalomnak Németországból Londonba való küldésére Marx hanno
veri barátjának dr<> Ludwig JCugelaannak monografikus és időszaki kiadvá
nyokból álló küldeményeio ' Ezek a példák -azt mutat ják.0 -mennyire mások 
Marx és Engels tudományos munkásságának alapjai a szokottnála s milyen 
mértékben vo.lt a két barát a legjobb és iegszélesabbkörü információk 
k ö z é p p o n t ,

* Dér BiblÍothekar9 1?55° fo'azo 443-445<,lap.

AZ ÁLLAMI NYILVÁNOS SZÓLTÜK0V-SCSEDR1N KÖNYVTÁR ÉS AZ 
ÁLLAMI NYILVÁNOS TÖRTÉNETI. KÖNYVTÁR TUDOMÁNYOS TANÁCSA

Az OSzSzSzK Művelődésügyi Minisztériumának Kollégiuma 195-5o május 
5-én jóváhagyta a két könyvtár tudományos Tanácsának összetételét*-

Az Állami Nyilvános Szaltükov-Scssdria Könyvtár Tudományos Taná
csának tagjaivá letteki BarasenkoVj, V» M0 9 a könyvtár igazgatója /a 
Tudományos Tanács elnöke/; GoXubeva,, 00.Do0 a filológiai tudományok 
kandidátusai, tudományos igazgató helyettes^ Firszov0 Go Ö«i9;a pedagó
giai tudományok kandidátusai, könyvtárügyi igazgat ó-helyettes,, valamint 
a könyvtár több vezető dolgoz5jao A Tudományos Tanács tagjainak sorá
ban helyet foglalnak továbbá a tudományos élet képviselői les Nalivkin, 
D0 Vop akadémikus; Bsrkov0 P* N c a filológiai tudományok doktora,, a ' 
lenlngrádi Állami Egyetem -professzora; Andreev0 Ao Xo a történeti tu
dományok doktora és másoko

Az Állami Nyilvános Történeti Könyvtár. Tudományos Tanácsának 
tagjai közé tartoznak? Xeazjuk 0 Ec To, a könyvtár igazgatója /a Tudo
mányos Tanács elnöke/,, valamint a könyvtár vezető beosztása,, irányitő 
munkakört végző dolgozői0 A tudományos világ képviselői közül a Tudo
mányos Tanácsban foglalnak helyet? Panks-atova,, Ao Me akadémikus 
Szkezkin9 Sz0 Do a Tudományos Akadémia ievelezotagja és mások®

• Biblí ot©kar% 1955« 7o»a* 47«lap*

T F ^ . -------- rr—
Marx Briefe au Kugelmann* Berlin „ 19$3o 9Ha0 llColapo
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&Ü3ZÖBÖLJÜK KX A MŰSZAKI IRODALOM PROPAGÁLÁSÁBAN MUTATKOZÓ HIBÁKAT

. A Szovjetunióban a műszaki könyv a dolgozók millióinak vált..-élet
szükséglet évé» így természetesen különleges szerepét játszik a könyv
táros D aki a keresett műszaki könyvet kézbeadja9 a jő és szükséges mű
szaki könyveket propagáljao Azonban helytelen volna azt gondolni„ hogy 
ezzel csak a szakkönyvtárak foglalkozhatnak« A közművelődési könyvtárak 
szerteágazó hálózata az iparig híradástechnikai,, szállításig mezőgazda- 
sági dolgozók széles körét szolgálja ki9 s ez kötelezi a könyvtárosokat 
a termelési irodalom rendszeres és tervszerű térjesztésére0 A szovjet 
munkások^ technikusok és mérnökök szakadatlanul fejlesztik a technikát„ 
elsajátítják és alkalmazzák a munka leghaladóbb módszereit „ a ebben se
gítséget kell kapniok nemcsak a szakkönyvtárak „ hanem a közművelődési 
könyvtárak részéről is»

Néhány élenjáró közművelődési könyvtár már eredményeket is tud 
ezen a téren felmutatnio

• Pl„ Felső-üfalej /Cseljabinszk terület/ városi könyvtára különös 
gondot fordít a termelést segítő könyvek terjesztésére és az utóbbi 
években jelentősen növelte a műszaki kiadványok kölcsönzési idejét® 
/l£4$-től 1954-ig 1*8 %-ról„ 9 ^-ra/o.A Városi Ifjúsági Könyvtárban 
AS&ü&f'fj, az 'olVasők 59 #-a olvas rendszeresen műszaki könyveket® Ebben 
a könyvtárban állandóak rendeznek kiállításokat,, falitáblákat és ajánló 
jegyzékeket állítanak össze a technika legújabb vívmányait ismertető 
müvekről az ifjúmunkások segítségére „ stb® Az i® V« Sztálin Könyvtár 
/Moszkva kievi kerületében/ a műszaki könyvek propagálására mintegy 20 
mozgókiállitást szervezett a körzetébe tartozó vállalatoknál és építke
zéseknél®

Még sok .példát hozhatnánk fel annak az aktiv tevékenységnek bizo
ny it ás ára 9 melyet a közművelődési könyvtárak a termelési irodalom ter
jesztésé érdekében kifejtenek„ - -.emellett azonban sajnálattal kell azt 
iá megállapítanunk,, hogy a műszaki könyvekkel való foglalkozás átlagos sziQv0iaaia bizony alacsonyabb,, mint amit az aktuális feladatok megköve-. 
lelnek® Sok könyvtáros nem veszi eléggé figyelembe9 hogy a haladé tech
nika és technológia bevezetése az Iparba„a munlcaszervezés és iparszer
vezés tökéletesítése erősen megnöveli azokat az igényeket„ amelyeket * 
dolgozók szakképzettségével kapcsolatban támasztunko A műszaki könyv 
kel való foglalkozás váljék szerves “éa jelentős részévé a közművel' 
könyvtárak munkájának és feleljen meg az ipar további fejlődése állt 
meghatározott feladatoknak?



; Megkíséreljük feltárni a munka hiány ossága Inak -i,volna a .fennálló hibákért kizárólag a közmüvelődési könyvtara*. aclcr.:- 5it; 
felelőssé tenni ,aklk => el kell ismernünk - igen sokat tesznek a . társada
lomtudományi politikai,, szépirodalmi és természet tudományos iredalor i r 
Jésztése érdekében,

/é közművelődési könyvtári dolgozók többsége humán műveltségű*, n«r. 
rendelkezik a műszaki alapismeretekkel és nehezen tájékozódik a »■"*" ‘ í
műszaki irodalomban, A könyvtárosképző főiskolák és technikumok r "3 - 
fordítottak kellő gondot arra* hogy növendékeiket a műszaki irodc^n-rt. 
vonatkozó ismeretekkel is felvértezzék, A közművelődési könyvtár 
gőzéi számára ritkán rendeznek előadásokat műszaki kérdésekről* a see- 
mináriumokban nem foglalkoznak érdeme szerint a műszaki irodalma megtár
gyalásával, A közművelődési könyvtárak nem létesítettek kapcsolatot a 
műszaki könyvtárakkal, a ennek következtében nagyon kevéssé használják 
ki a szakkönyvtárak gazdag tapasztalatát, tanácsadó segítségét* de f *' 
a könyvtárközi kölcsönzés nagyszerű lehetőségeit sem. Viszont a müsr i 
könyvtárak sem segítik a közművelődési könyvtárakat,

A szakkönyvtárak követhetnék a Központi Politechnikai Könyvtár pél
dáját* amely egyes közművelődési könyvtáraknak bibliográfiai segítséget 
nyújt , a moszkvai városi könyvtárak számára pedig irodalmi szemléket 
rendező A közművelődési könyvtárak dolgozóinak ezenkívül igen nagy szil*' 
ségük volna a műszaki irodalom propagandájának kérdéseivel foglalkozó 
módszertani segédkönyvekre is.

Örömmel üdvözöljük a szverdlovszki és cseljabinszki Állami Nyilvá
nos Könyvtár és a kujbisevl Területi Könyvtár kezdeményezését? brosúrákat adtak /ki a műszaki irodalom propagálása terén szerzett tapasztala
taikról, '

Ezenkívül azonban az utóbbi években igen kevés segédkönyv foglalkozik a műszaki irodalom propagálásával, a meglévő Útmutatókban pedig e 
kérdésre vonatkozóan úgyszólván semmit sem találunk. Vegyük pl, K» P« 
Korsunova ”A bibliográfiai kézikönyvek felhasználása a járási könyvtá
rakban" e, módszertani segédkönyvét /Az Állami Lenin Könyvtár kiadása, 1954,/, bizony nagyon kevés szó esik benne a műszaki irodalomról, A 
járási könyvtárak által megrendelendő időszaki kiadványok ajánlásánál 
/l8,old,/ egyáltalán nem említi a mindenütt keresett népszerű folyőira- tokét t m4-»t amilyen pl, a "Tehnika-Molodezsi" /Ifjúság és Technika/* a
^  Propaganda'prolzvodsztvenno-tehnicseszkoj llteraturű^ iz opüta biblio- tek Szverdlovszkoj oblaszti, /a termelési és műszaki irodalom propagá

lása* a Szverdlovszk Területi Könyvtár tapasztalataiból,/ Szverdl' * 3*r 
1954,
Vüdajuscsieszja ural9szkie izobretatelio Matéria! dija csitatel^rkoj 
konferencil, /Kiváló uráli feltalálók, Olvasóankátok anyaga,/ Szverd
lovszk* 1953o 14 lapo
Szorina B,s 0 propaganda prolzvodsztvenno-tehnlcseszkoj llteratuvü v 
Verhne-UfaleJszkeJ biblioteke, /Hogyan folyik a termelési ®s műszaki 
könyvek propagandája a Felső=»Ufaleji Könyvtárban/ Cseljabínszk*1954,
12 lap,
Rabota masszovtth hibllotek sz knigoj V0 A, Koleszova "Novüe púti" 
Kujbisev, 1953o 12 lap, /Hogyan foglalkozzanak a tömegkönyvtárak V.A. 
Koleszov "Uj utakon” c, könyvével?/ Kujbisev, 1953, 12 lap.



7

*Nauka i Zatza0™ /Élet és Tudomány/# stbo Az újságcikk-dossziék fonto
sabb témáinak felsorolása közben a segédkönyv szerzője teljesen megfe
ledkezik a technika kérdéseiről© /?3-39®lepo/ *  ̂ » • T * 'Az ajánló bibliográfiák terén az utóbbi időben kétségtelen ered
ményeket értünk el,, a kiadott segédkönyveknek javult a minősége# szé
lesedett a tematikája© A műszáki irodalom bibliográfiája azonban nem 
elégíti ki a közművelődési könyvtárak igényeit s ném is jut belőle kellő 
számú példány a könyvtárakba© A műszaki bibliográfiák összeállításáról 
é& fejlődésük irányáról külön szemle fog megjelenni© Mi csak annyit sze
retnénk itt leszögezni# hogy a közművelődési könyvtárak számára igen tevés 
műszaki bibliográfiai tájékoztatót adnak kioS ha ehhez még hozzáfűzzük# 
hogy e.z a kevés is nyomorúságosán kicsi példónyszámban jelenik meg# 
akkor megérthetjük a tömegkönyvtárak dolgozóinak nehézségeit© Azt is ki
fogásolhatják# hogy á legtöbb műszaki bibliográfiai tájékoztat óban nin
csenek annotációk# ami megnehezíti a bibliográfiák használatát©

Jelen cikkünk keretében nem foglalkozunk azzal# hogy a termelési® 
műszaki kfrdéséket. tárgyaló könyvek milyen helyet kapnak a katalógusok
ban© Ezzel a kérdéssel.külön kell foglalkozni©

A műszaki irodalommal kapcsolatos munka hiányosságainak egyik oka 
az is# hogy a műszaki irodalom hiányoorín# rendszertelenül# alkalomsze
rűen van csak képviselve a közművelődési könyvtárak állományában© Kern 
la nagyon szereznek be műszaki könyveket© t

Moszkva íujbisev kerületének vándorkönyvtár-központja 4000 munkást 
szolgál ki# s ennék ellenére összesen csak 900 műszaki könyvvel rendel
kezik© A Dosztojevszkij Könyvtárban a műszaki könyvállomány 1954-ig 
csak 180 példányra szaporodott# noha olvasói között 740 munkást talá
lunk© Sok közművelődési könyvtárból hiányoznak a nagy keresletnek Őr- 

-vendő müázaki folyóiratok© .
Meg kell'jegyezni# hogy a közművelődési könyvtárak olvasótábora 

igen sokrétű# a ez nagy nehézséget Jelent a könyvtárak dolgozói számá
ra# ezeket a nehézségeket azonban feltétlenül le kell győzniv Mig a 
vállalatig tanintézeti és tudományos kutat óintézeti könyvtárak olvasó
táborának összetétele többé-kevéabé meghatározóit# a közművelődési 
könyvtárak a lakosság legszélesebb rétegeit szolgálják'Ki;*Ebből szük
ségszerűen következik# hogy alaposan tanulmányozni kell az olvasótá
bor összetételét /foglalkozás# szakma# szakképzettség stb©/# mert csak 
igy tudja a könyvtáros a műszaki irodalmát az olvasók Igényeinek meg- , 
felelően beszerezni© v - * -

Helyesen járnak el azok a közművelődési kön'yvtárak'#" amelyek az 
állománygyarapítás' kérdéseit szakemberekkel .tanácskozzál? meg© Dl©
Moszkva Vasúti Kerületi Könyvtára# mely igen sok építőt szolgál ki# az 
Épülettatarozó Tröszt főmérnökéhez fordult tanácsért a műszaki iroda
lom beszerzéséhez# » nagyon értékes útmutatásokat kapott©'A közművelő
dései könyvtárak használják fel jobban a szakemberek segítségéti

Végül is# milyen termelési irodalmat kell széles körben propagál- 
i a közművelődési könyvtárakban?

A leghatékonyabban kell ajánlani az olvasóknak a legjobb váilale-
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tok tapasztalatait, az újítók munkamódszereit és fogásait, a technika 
vívmányait ismertető irodalmat, a politechnikai ismeretek terjesztését 
elősegítő ée a hazai technika történetét ismertető könyveket# A könyv
tárosok minden módon és minden alkalommal segítsék a versenyben álló 
munkásokat az ipar fejlesztésében, a munkatermelékenység fokozásában, 
a tervek teljesítésében és túlteljesítésében#

Az említett nehézségektől és hiányosságoktól eltekintve, az élen
járó közművelődési könyvtárak dolgozói az okét jellemző lelkesedéssel, 
a rájuk bízott ügy iránti szeretettel elég sok segítséget nyújtanak ol
vasóiknak a műszaki irodalommal való foglalkozáshoz* A termelést iroda
lom ajánlásához felhasználják a tömegmuaka valamennyi formáját és mód
szereit* / / [/ -T ,

Több könyvtárban rendeznek kiállításokat az ipari termeié® haladó 
tapasztalatai-jak népszerűsítésére, a különféle szakmája dolgozók szak
mai továbbképzésének elősegítésére* Ezeket nemcsak a könyvtárak helyi
ségeiben rendőrik, henem a vállalatoknál, a kulturparkokban és más ha
sonló helyekeií is*. A moszkvai Puskin Könyvtár egy parkban' rendezett 
nagy kiállítást :i termelési-műszaki irodalomból* A l?»áz* Moszkvai 
KSr.yvtár rend • s kiállításokat tart fenn a körzetébe tartozó épít
kezéseknél, melyeket'a következő szakmák szertat rendezett el: festő 
és rsázoió-, asztalos* vakoló-, kőműves-, kályhás-, és tetőfedő munkák.
A kiállításokat rendszeresen kiegészítik a legújabb irodalommal, a ki-:, állítás területén előadásokat tartanak a kiállít ott könyvekről*

A könyvtárak kiállításainak tematikája változatos és aktuális:
"A gyors acélöntés uj módszerei*, "Alkalmazzuk széles körben Koleszov 
módszerét", "Uj munkamódszerek az öntődében", "Fémmegmunkálás villamos 
szikrával", "Kovalev mérnök módszere a kohászatban”, technikatörténet,
a hazái technika vívmányai, stb*«

Az olvasókat nagyon érdeklik a helybeli legjobb dolgozók munkata
pasztalatait ismertető könyvkiállítások is*

Érdekes a sztálingrádi traktorgyár szakszervezeti könyvtárának: , ,
kezdeményezése, amelyik a termelési irodalem kiállitásáhak anyagát "A 
műszaki könyv segített” felirata részleggel egészítette ki* Fényképek, 
alatt helyezik el az olvasók nyilatkozatait, amelyben elmondják, miben 
"segített nekik konkréten valamelyik kiállított könyv*

De a termelési irodalom népszerűsítésére összeállított kiállítá
sok szervezésében és módszerében vannak hibák is* A könyvtárosok sok
szor elmulasztják igánybevenni az-ajánló bibliográfiákat, nem kérnek 
tanácsot a szakemberektől, a ez sok esetben elévült könyvek propagálá
sára vagy a bemutatott irodalom lényeges hézagosságára vezet# Az la 
"előfordul, hogy csak a téma kis részét megvilágító iró.dialmo.t..állíta
nak ki, míg az egész kérdéakomplexumet,ismertető müvek hiányoznak. Az 
is szükséges volna minden esetben, hog„ a kiállított könyveket anno
tációk ‘kisérjék éa annak megjelölése, hogy a könyv kinek a számára 
Íródott* Ezt sajnos sok könyvtár nem veszi figyelembe*

A műszaki irodalom népszerűsítéséhez falitáblákat is készítenek 
a könyvtárakban* Igen érdekesen állította össze pl* Aleó-Tagilban a



Városi Könyvtár-'"Ter-jad.jen el aséJea kör>»*» Epleazov módszered.a* fali
tábláját, Ezen - a módszerről szóló újságcikk-kivágásokon ás irod&l«r» 
Jegyzéken kivüt - rajosok is voltak* ai# Ív okot a könyvtár aktivistái kí-- 
sai1t8tt#ic« A* ifjúság körében nagy sikere volt a XekszSmsZki Járási 
Könyvtár. /Tul^szk térülőt/ ”A holnap technikája” cimü falitáblájának*

Számos könyvtár készít falitáblát WA termelés újítói” és *A szák
nál továbbképzés segítség éra** címnél* Kétségtelen*, hogy .ezek segítsé
get jelentenek az ölveaék számára*

A műszaki ismeretek'propagálására jól beváltak a termelés kérdései
vel foglalkozó irodalomról tartott számlák ia* A közművelődési kHu/r*t?:í«- 
rak alkalmazzák sűrűbben ezt a formátJ Helyes volna* ha az ilyen isa-erv 
tetők tart:'sáfca mérnököket és u Utakat is bevonnának, A tapasztalat b.n* 
mutatja*■hogy az Így megrendezett szemlék sikeresek szoktak lenni* Át 
kell venni annak a néhány közművelődési könyvtárnak a gyakorlatét is* 
amelyek a vállalatok üzemeiben rendeztek műszaki könyvszemléket*

Aj utóbbi években mindjobban elterjedtek a műszaki Irodalmat keg- 
vitató’orva&ó&nkőtok* Szak különösen akkor érnek el nagy sikert* ha & 
tömeg-* szakszervezeti- és műszaki könyvtárak kSzőrén rendezik* FI* igen 
nagy aikero vélt az "anyagtakarékesság* önköltségcsökkentés * minőségja
vít és” kérdéseivel foglalkozó könyvekről tartott olvas őankétnek * melyet 
a Központi Politechnikai Könyvtár Moszkva város Kujblfév kerületének 
közművelődési és szakszervezeti könyvtárainak bevonásával rendezett.
Ezen az ankétem felszólaltak a megvitatott könyvekrsze’rzői ás 520 olva
só vett részt*

wAz ipari dolgozók összozöveteégl tanácskozása résztvevőinek 
ország minden munkásához * munkássá j éhez, mérnökéhez* technikaidhoz és 
hivatalnokához Intézett • felhívása-** arra kötelezi 'a könyvtár esőket * hogy 
fokozzák a termelési-műszaki irodalom propagandáját* Egészem bizonyos* 
hogy könyvtárosaink a könyvön keresztül az élenjáró tapasztalatok ter
jesztésével* a haladó mihkaméd.azovek propagálásával segíteni fonnak a 
munkatermelékenység fokozásában* iporur-i. nagyarányú tov-ibb.fejleaztésé- 
bsn, 'm  ‘

* Bibliot^kar f 1955* 7,az* 5-8,lap.

A,
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HO&YAN SEGÍTI A BIBLIOGRÁFIA AZ ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁST? 
./V T ^ o v o sz ib irsz k  k ö n yvtárain ak  t a p a s z t a l a t a i b ó l * /

A novoszibirszki Marx Károly Központi Könyvtárnak éa a város 
egyéb könyvtárainak tapasztalatai azt mutatták , hogy a könyvállomány 
tervszert! gyarapítása elképzelhetetlen a különféle bibliográfiák szé
leskörű felhasználása és megfelelő kisegítő apparátus létrehozása nél
küle

*Könyvtáraink kartotékot vezetnek a folyamatos /kurrens/ állomány** 
gyarapítás lebonyolítására*

A beszerzendő művek kartotékjába azt az irodalmat veszik fel, a- 
mely nsitrég jelent megs illetve a közeljövőben fog megjelenni és amely** 
nek a beszerzését a könyvtár feltétlenül szükségesnek tartja*

A kartoték címanyagának rendszeres kiegészítése a NBlank dija Zs- 
kazov* o o kiadvány , az öassazövetségi Könyvkamara nyomtatott katalógus- 
cédulái„ valamint a kiadók tematikai tervei alapján történik*

A "Blsnk dija Z&kazov9* @« kiadvány, amely a könyvujdonságokről ad 
tájékoztatást , ma igen elterjedt városunk számos könyvtárában*

A Csehov Könyvtár vezetője a kölcsönző osztály és az olvasóterem 
dolgozóival együttesen tanulmányozza a Blank dija Zakazov újonnan érke
zett számait éa együttesen döntenek arról, hogy milyen könyveket kelle
ne beszerezni, a hogy a rendelés milyen példányazámbaa történjék* Ez
után Írásba foglalják a rendelést és megküldik a Könyvtárellátónak*

A következő lépés az, hogy a megrendelt könyvekről készített cé
dulákat beosztják a beszerzési kartoték megfelelő szakcsoportjába*

Amikor a Könyvtárellátó megküldi a könyveket , a címeket tartalma
zó cédulákat áthelyezzük az ^újonnan érkezett könyvek kartotékjáéba* 
Ezt az anyagot aztán arra használjuk, hogy az olvasóknak tájékoztatást 
nyújtsunk a könyvujdonságokről* A még be nem érkezett könyvekről ké
szült cédulákat wa pótlandó müvek kartotékjáéba helyezzük*

Sajnos a Kőfiyvtáréllátő csupán 40-50 #-baa teljesíti a megrendelő 
lapok utján eszközölt könyvrendeléseket* A hiányzó könyveket a könyvtá
rak a könyvesboltokban kénytelenek pótlólag megvásárolni, ami bizonyos 
nehézségekkel jár*

Az újonnan megjelenő könyvekre vonatkozólag adatokat lehet szerep1 * 
ni az Uaszszövstaégí Könyvkamara nyomtatott katalóguscédulái utján isr« 
így többejc között ezekből szerzünk tudomást a helyi könyvkiadók ált; !
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közrebocsájtott könyvekről.,
A Marx Károly Központi Könyvtár naponta mintegy 100 nyomtatott ka

talóguscédulát kap az Ösazszövetségi Könyvkamarátólo A könyvtárosok át
nézik a beérkezett katalóguscédulákat, kiválasztják ezekből a megrcndo- 
lésre érdemes könyvek céduláit - beleértve a belyi kiadók által megje
lentetett anyagra vonatkozó címleírásokat is - és.a könyveket a "Könyv- 
rendelés posta utján" elnevezésű akció keretében megrendelik.

A Marx Károly Könyytárol?^4-ben 17„különféle kiadótól kapott köny
veket. Á szállítók közt szerepeitek teningrád, Vladivosztok, Szverdlovsz 
Kiev, Habarovszk, Sztavropel, Riga és nds városok. Ez a széleskörű kap
csolat segítette a könyvtárt ahhoz# hogy tökéletesebbe' tegye állományá
nak gyarapítását, különösen a szépirodalom térén.

Az állománygyarapítás egyik rendkívül hasznos forrása a könyvkiadók 
tematikai tervei-A-központi kiadók terveinek tanulmányozása alapján vili 
gosan látják a könyvtárosok, hogy milyen irodalom beszerzésére lesz lehe 
tőség az elkövetkezendő évben. Erre a tájékoztatásra feltétlenül szükség 
van ahhoz, hogy ki tudjuk dolgozni az állománygyarapítás évi tematikai 
tervét.

A'könyvtárak külön foglalkoznak a Novoszibirszkt Könyvkiadó temati
kai kiadói ■ tervével. A tervjavaslatot először az egyes könyvtárak megbe
szélésén ismertetik, majd a város összes könyvtárai dolgozóinak együttes 
ülésén vitatják-meg.-

A folyamatos állománygyarapításon kivül azzal is foglalkoznak a 
k ö n y v t á r a k , p ó t ö l j á k  az állományban észlelt hiányokat* Igen hatha
tós segítséget nyújt a "pótlandó müvek kartotékja", amelyet föntebb r. r 
említettünk.Í9? A szóbenforgó kartoték összeállításához az alábbi bib
liográfiákat használják:

1. A járási könyvtár mintokatalógusa /2.kiadás./.
• "Z‘o "Az;:-,év”könyvei" cinü kiadvány ajánló bibliográfiái.
3. A központi könyvtárak által kiadott bibliográfiák, olvasási 

tervek, emlékeztetők.
’*4s-A párt oktatási hálózat és a különféle oktatási intézmények 

tantervei. .
5. A központi hírlapok és folyóiratok kritikai és bibliográfiai

• • • * rovata s* * “ ’"• • ’" • ” •• *
6. Könyvkiadói katalógusok é3 a könyvkereskedelmi bibliográfia 

egyéb kiadványai.
4 e « p -> q <.■ » ú « o * o *  *

Amikor megjelentek "A járási könyvtárak mintakatalógusa" 2.kiadá
sának egyes kötetei, városi könyvtáraink egybevetették saját könyvello- 
lányukat ezzel a katalógussal. Az egyeztetés eredményeképpen nagy héza
gokat találtak az állomány egyes szakcsoportjaiban. így például a min- 
takatalógus 91-es szakjában feltüntetett 247 cin közül a ííarx Károly t 
könyvtárban 40 cin hiányzott /ez megfelel 16 '„í-nck/. Ugyanígy a 
a*ak 812 könyve közül 320 könyv /40 %/ hiányzott.

A hiányzó kiadványokról cédulákat osztottak be"a pótlandó'müvek 
k*rtotckjá"-ba. "Az...óv könyvei" cinü kiadvány ajánló bibliográfiái-



sak felhasználása nagyon elenyész# volt , tekintettel arra , hogy ezr 
a bibliográfiák jóval később kerültek a könyvtárakba, mint "az általuk 
ajánlott könyvek. Ezért a szóbanforgó bibliográfiákat nem a folyamatos 
állománygyarapítás céljára használták - ahogy eredetileg tervezték « 9 
hanem csak arra, hogy meggyőződjenek, vajon a könyvtárban megvannak-e 
a legfontosabb könyvek. - . —

Egyes esetekben e könyvtárak azt is megvizsgálják, hogy milyen 
mértékben vannak meg az állományban azok a könyvek, amelyek á különféle 
fajtája bibliográfiákban ajánlott kiadványokként szerepelnek. Éhből á 
célból rendszerint egyeztetik a bibliográfiákat a könyvtár- betláréhd®® 
katalógusával. _

A Marx Károly Központi Könyvtárba®„Ilyen egybevetést hajtották vég- 
re az utóbbi időben az alábbi bibliográfiákkal^ "Mit olvassanak az 'is
kolai tanulók a. fizikáról és technikáról" /Gyermekirodalmi Kiadó-, 1954/ 
és "Hogyan magyarázza a tudomány «z ember pszihikai működését." ’/k Szov
jetunió Állami Lenin Könyvtáraj, 1954©/ .

A "pótlandó müvek k \. .ás,ja" számára jól használható anyagot nyújt 
&% olvasók kivánaáakönyveo amely minden, könyvtárban felfektetendő^

Magától értetődik, hogy a könyvtár nem szeres hé minden könyvet, 
árait az olvasók javasolnak. A  kért könyvről készült cédulát csak akkor, 
osztják be a pótlandó müvek kartotékjába, amikor közösen megvitatták a 
könyv beszerzésének célszerűségét és a megrendelésre vonatkozóan döntés 
történt. ' : 'v í ' '' j  '  ̂' :-v ■

Mind a beszerzendő, mind pedig a pótlandó müvek kartotékjának szer
kezeti felépítése a szakkatalógus szakbeosztáaát követi.

?árosi könyvtáraink tapasztalatai arról tanúskodnak, hogy az emlí
tett kartotékok rendszere^, vezetése* ne# jelent munkatöbbletet a könyv
tárosok számára, viszont segítséget nyújt az állomány tervszerű gyara
pításához.

« Bibliotekar% 195$. 7*sas* 20-21.lap.



AZ AJÁNLÓ BlBLXÖCffiÁFÍAK'NÉHÁNY KÉRDÉSE
' Irtás XéTia Loíí . . i:

a pedagógiai tudományok kandidátusa

A szovjet ajánló bibliográfia állandóan fejlődik és tökéletese
dik., A megjelenő bibliográfiák egyre változatosabbak0 emelkedik esz
mei színvonaluké Az ajánló könyvjegyzékek kiadásában a központi könyv
tárak mellett’egyre tevékenyebb részt vesznek a területi és határvidé
ki könyvtáraké

Helytelen lenne lebecsülni a szovjet ajánló bibliográfia komoly 
eredményeit?! Azonban minden siker ellenére ís0 az ajánló bibliográfiák 
nem elégítik ki az olvasók egyre növekvő igényeit és a könyvtárak fon
tos szükségleteito Ebben a cikkben megvizsgálunk néhány - véleményünk 
szerint - lényeges hiányosságot 0 melyek az Orosz Föderáció könyvtárai
nak ajánló-bibliográfiai tevékenységében tapasztalhatőko

Mj a helyzet a társadalmi-politikai kérdésekkel foglalkozó alánló bib
liográfiák terén?

Ha megvizsgáljuk az utóbbi két év folyamán megjelent ajánló bib
liográfiák tematikáját„ rögtön szembe ötlik9 hogy a politikai irodalom
ra vonatkozó bibliográfiák tekintetében nem kielégítő a helyzet.

Igen kevés az olyan ajánló bibliográfiap amely segítségére lenne 
a marxista-leninista elméletet /párttörténetet0 politikai gazdaságtant, 
filozófiát/ önállóan tanulmányozóknak. Hiányzanak az alapvető biblio
gráfiák a kommunista építés sok aktuális kérdésével kapcsolatban /pl* a 
műszaki fejlődés a Szovjetunióban,, a szűz- és parlagon heverő földek 
meghódítása„ a kommunista ©rköXös„ stbo/* Kincs bibliográfia a nemzet
közi helyzetről,, a népi demokráciákról,, a népek békeharoáről. Figyelem
be kell venni azt is„ hogy az elmúlt években megjelent bibliográfiai 
segédletek közül sok elavult és nem jelent meg helyettük uj*

A társadalmi-politikai témájú bibliográfiák kiadásában tapasztal
ható hiányosságokat jelezte az a tény is„ hogy a "Partijnaja Zsizn^ci- 
mü folyóiratban /X55* ó*szi/ megjelent N* Demidov "Több bibliográfiát 
adjanak ki’* című kis cikke. A szerző - egy villanyszerelő„ a Kommunista 
X’árt tagja - jogosan panaszolja,, hogy kevés ajánló bibliográfia jelenik 
meg* amely segítené a dolgozók politikai önképzését*

A társadalmi-politikai tárgyú bibliográfiákat hiányolják az agitá
torok,, propagandisták és mindéaki„ aki önállóan; * 1 Játitaaí
Ö  p  J o l i i ?  ÍV*-** 4  ■* ~ 4' , . >•; - q "  : 1 ^ a - r* :.rvl* k  - r ‘i v ' • v -V '• -;; V : -•
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tér kénytelen önállóan - kontár módon ajánld Jegyzékeket összeállí
tani* Nyilvánvaló, hogyez a helyzet nem normális*

Felmerül a kérdés, kinek a feladata társadalmi-politikai témájü 
segédleteket összeállítani - a központi könyvtáraknak vagy a területi
eknek? Nyilván nem ok nélkül gondolják a területi könyvtárak# hogy a 
széleskörű érdeklődésre számot tárté társadalmi-politikai' témája kihű
li ©gráfiákat a központi könyvtáraknak kell öeazeállitaniok# a elsősor- 
bán az Állami Lenin Könyvtárnak* Ez ©. könyvtár azonban mely arra hi-- 
vatott, hogy az ország ajánló bibliográfiai központja Xegyea,.. Xf5A«b®ft 
mindössze $ ilyen tárgyú bibliográfiát adott ki /kettő abból As törté
nelmi témájú/*

A Lénia Könyvtár 1955-ve szóló témátérvében - figyelmen kivül 
hagyva a társadalmi-politikai irodalom bibliográfiai ajánlása terüle
tén lévő nehéz helyzetet - sem vett© tervbe az ilyen témájú segédle
tek kiadásának lényeges növelését*

Szükség lett volna a "Bibliotéka szamoobyszovanija" /Az önképzés 
könyvtára/V©lavult első kötete helyett, mely a párttörténettel, a 
Szovjetunió történetével és egyetemes történettel kapcsolatos irodal
mat tartalmaz, uj" kiadást adni kőzre* E helyett csupán a ‘pérttörtéhét- 
tvt foglalkozó jegyzékek egyes részelnek'kiadását vették tervbe, a 
kiadás, csak 195á-ban fog .befejeződni* 1955“**© egyáltalán nem gondol
tak a "Bibliotéka szamoobrazovaai Ja" olyan köteteinek'kiadájtá^a^ amelyek 
filozófiával és politikai gazdaságtannal foglalkoznak*

A "Katalog rajonnoj biblioteki" -/A járási könyvtár katalógusa/ 
második.kötetének megjelenését, melyben szerepel társadalmi-politikai 
és történelmi irodalom, igen távoli időre tűzték ki*
‘ Ily módon a két legnagyobb bibliográfiából /"Bibliotéka szamo- 
©brazovanija” és "Katalog rajonnoj biblioteki"/ hiányoznak azok a kö
tetek, amelyek társadalmi-politikai témájúak, holott épp ezekre van a 
legnagyobb szüksége

Társadalmi-politikai tárgya ajánló bibliográfiák kiadásával az 
Állami Nyilvános Szaltükov-Sesedrih Könyvtár is foglalkozik* 1954-ben 
6 aktuális témájú jegyzéket adott kis "A természet és a társadalom 
fejlődéstörvényelnek objektív jellege", "A család a szocialista tár
sadalomban” , "A szocialista kereskedelem további fejlődéséért"* "Az 
ipari vállalat-gazdasági rendszere" £ füzet/, stb* A könyvtár-tervei
ben azonban nem irányozta elő a társadalmi-politikai tárgya biblio
gráfiai füzetek kiadásának lényeges növelését* 1955-ben csupán 5 
ilyen könyvjegyzék'kiadását vették tervbe*

Nagy szerepet játszhatna az olvasók széles körei számára készí
tendő társadalmi-politikai tárgya bibliográfiai segédletek összeállí
tásában az Állami Nyilvános .Történelmi Könyvtár a maga jól képzett 
bibliográfusaival és kiváló tájékoztató apparátusával* A könyvtár ál
tal kiadott bibliográfiák terjedelme és példányszáma azonban jelenték
telen* A vezetőség sokszorosítási lehetőségeik hiányára hivatkozik, 
azonban jóval több bibliográfiai anyagot lehetne publikálni, ha fel
használnák erre a célra a"folyóiratokat és a különböző kiadók lehető-

4



-  15 -
\

sógeit«
így hat könyvtáraink jelenleg igen korlátolt számban készítenek 

társadalmi-politikai kérdésekkel foglalkozó ajánló bibliográfiákat* A 
legrövidebb időn belül lényegesen meg kell erősíteni ezek publikálását * 
és a központi könyvtárak bibliográfusai segítségével különböző biblio
gráfiai segédeszközöket kell összeállítani * amelyek elősegítik a szov- 
Jet .olvasók esnmet i-politikai neveléséto

Az ajánló blblloKr.üfj.ák .jellege
A könyvtárak által kiadott ajánló bibliográfiai segédletek több

sége egyes témákkal foglalkozó kisebb ajánló bibliográfia,, Jegyzék* 
emlékeztető0

A tapasztalat azt mutatja* hogy az ilyen kis bibliográfiai segéd
letek használata sok nehézséggel jár a könyvtárakban® A könyvtárosok 
nincsenek abban a helyzetben* hogy figyelemmel kisérhetnék az emlékez
tetők és röplapok tömegét* belevesznek ezek a könyvtár állományába és 
nem közkedveltek sem a könyvtárosok* sem az olvasók között*

Véleményünk szerint arra kell törekedni* hogy minél szélesebb té
májú ajánló bibliográfiákat készítsünk^ a különböző ismeretágakkal fog
lalkozó általános bibliográfiákat kell. kiadsaio Az Ilyen kiadványok a 
könyvtáros állandó utitársai* kézikönyvei lehetnének munkájában*

Nem véletlen* hogy olyan népszerűek - könyvtárosok és olvasók kö
zött egyaránt - á Lénia Könyvtár olyan munkái* mint a wKatalog rajonnoj 
biblioteki"* "Bibliotéka szamciobrazovanija"* "Ruezezie piszateii pervoj 
poloviaü XIX véka" /A XXX®sz® első felének-orosz irői/* "Klaszszlki 
ruazszkoj literaturü /Az orosz irodalom klasszikusai/* az. Állami Nyil
vános Történelmi Könyvtár "Isztorija SzSzSzH" /A Szovjetunió története/ 
cimü jegyzéke* stb® - - -

Javaslatunkkal nem akarjuk azt mondani* hogy a könyvtáraknak olyan 
ajánló bibliográfiákat kell készitenlök* amelyeket csak magasképzettaé- 
gü kádereknek szántak és nem számíthatnak a kevésbé képzett olvasók ér
deklődésére® Arról van szó* hogy az olvasók egy és ugyanazon csoportja 
számára a sok brosúra ős röplap helyett* pl® a tudományos-ateista pro
pagandáról egy komoly segédletét készítsünk* amint ezt az Állami Lénia 
Könyvtár csinálta* kiadva 1951—ben e "V pomoses® nauesno-ateiszt'iceess- 
■kbf$' p'rppésg&hdb" /A- tudományos-ateista, propaganda segédkönyve/ cimü 
könyvjegyzéket® Ugyanez^ lehet elmondani a Lenin Könyvtárnak a klasszi
kus orosz és a szovjet irodalmat feltáró bibliográfiájáról® Az ilyen 
nagyobb munkát kényelmesebb használni* mint tíz "önálló müveeskét4* *

Az Állami Lenin Könyvtár, azonban a legtöbb esetben a másik útit 
követi a.kiadványok számának bűvöletébe esve® így* ahelyett* hogy újra 
kiadná a "V pomoscai* naucsno-ateiszticseszkoj propaganda" cimü jő bib
liográfiáját* tervbe vette" egy egész sorozat kiadását eraupán a tudóssá- 
nyoe-atelsta propaganda kérdéseiről®

Az Állami Lenin Könyvtár, .képzett bibliográfus okból álló hatalmas 
kollektívája összeállíthat és Össze kell hogy állítson szolid ajánló 
bibliográfiákat* melyek alkalmasak arra* hogy az olvasók széles körei

J
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hosszú Időn át használják? Ez a feladata az Állami Nyilván aa Szaltükovt- 
Scsedrin Könyvtárnak és a többi állami nyilvános könyvtárnak le*

Felmerül a kérdés„■mi legyen az olyan bibliográfiákkal* amelyek 
folyó politikai kérdésekkel éa történelmi évfordulókkal foglalkoznak* 
Ezeket a legcélszerűbb a folyóiratokban közölni* ha pedig külön adják 
ki* akkor idejében és nagy példányszámban* Ami ma folyik ezen a téren* 
az nem elégítheti ki a közmüveISdési könyvtárak dolgozóit* Vagy egyál
talán nem juttatják el ezeket a segédleteket a könyvtárakba* vagy csak 
megkésve* .

Ezzel kapcsolatban felmerül az ajánló bibliográfiák példányszámá
nak kérdése is* A kiadványok számának hajszolása a jpapirkontingena kor
látozott volta mellett arra vezeti hogy a bibliográfiák kis példányszám- 
baa jelennek meg* Igaz, hogy az utóbbi években emelkedett az Állami 
Lenin Könyvtár éa a Szaltükov-Scsedrin Könyvtár sok kiadványának pél- 
áányazemflj, s általában eléri a T0-25«000 példányt* Ha azonban összeha- 
. soalitjak ezeket a számokat a könyvtárak szántával* nyilvánvaló lesz* 
hogy miért aam jutnak el sok járási és falusi könyvtárba e központi 
könyvtárak kiadványai* Olyan példákat lehet felhozni, mint a "Fervaja 
burzeu&zno^demokratieseszkaja .revoljuci ja v Bo^zí-zit 1$0*«l907 &*■;<>*
/Az első orosz burzsö'á demokratikus forradalom 190>-JL?0<|/ bibliográfia 
esete, melyre minden.könyvtárnak szükség© van, - s.8*000 példányban je
lent meg* Keveset javít a helyzeten © mü 3«Q0Ü példányos aj kiadása*'

Nem egyszer volt már szó az Állami Nyílváhos Történeti és a Közpon
ti Politechnikai Könyvtár röplapjairól* Bár igen értékesek lennének 
ezek minden könyvtár számára* jelentéktelen példányszámúk miatt még a 
nagy könyvtárakba sem jutnak el*

Határozottan felmerül annak szükségessége* hogy a .jő, bibliográfiá
kat rendszeresen adják ki újra* javított éa bővített formában* Sajnos 
ez igen ritkán történik meg*. Ennek következménye* hogy ezek a segédle
tek elértéktelenednek* mert nem szerepel bennük az üj irodalom* mely a 
bibliográfia kiadása után jelent meg* Az ajánló bibliográfiák újraki
adásának - természetesen javított és bővített formában - rendszeresen 
kellene történnie* -

Az ajánló bibliográfiák tiousai .
Az utóbbi években az ájánló bibliográfiák sok uj típusa született 

meg* A hangot e. tekintésben - természetesen - az Állami Lenin Könyvtár 
viszi* mint vezető intézmény az ajánló bibliográfiák terén*

Példáját követik más könyvtárak is* A bibliográfiai kiadványok ti
pizálásában azonban - véleményünk szerint - sok zűrzavar és nagyon sok 
erőltetettség tapasztalható* '

Mindenekelőtt zavar* okoz* hogy;, azonos tipusu bibliográfiákat kti- 
1önhözóképpen hívnak* Érthetetlen például a különbség az egy-egy személy^ 
re vonatkozó irodalmat tartalmazó "rövid ajánló jegyzék" és az "emlékez
tető" köz.v Miért hívják az "A* Sz* Griboedov" c* bibliográfiai kiad
ványt *s»1*í Közte tónak" * az "M«, 1* • Glinka" elműt-pedig "rövid ajánló Jegy



zéknek", mikor mindkettő azonos tipusu.
Csodálkozást vált ki, hogy az egyik kiadványt "beszélgetés köny

vekről",, a másikat pedig - jellegét és térj de Inét tekintve teljeses 
azonosat - “rövid könyvjegyzék"-nek hívják# Még igen sok ilyen példát 
lehetne felhozni.

Nyilvánvaló, hogy a bibliográfiaok nem tisztázták a segédletek 
típusainak kérdését és hogy a tipizálás alapjául nem szolgál kínlakalt 
alapelv.

•Az ajánló bibliográfiák aj módszeréinek kutatása közben néhány 
központi könyvtárunk néha komplikálttá te«*í ezeket a kiadványokat éa 
indokolatlanul megnöveli terjedelmüket. Az utóbbi években néhány aján
ló bibliográfiai kiadványban megfigyelhető a könyvek ’ée oikkek túlsá
gosan részletes ismertetésének tendenciája* Az ilyen annotációk 
könyvismertetések "puskává" válnak és az' olvasóban azt o kérdést vetik 
fel* hogy el kell-* olvasni a könyvet, ha részlete© tart*Ima megtalál
hat é a bibliográfiában?

Például az "I-. M. -ozecoenov i I. P* Pavlov v bor "be za materiálissá" 
/Szecsenov ás Pavlov a materializmusért/ című biblio.fráf iában, melyet 
az Állami Lenin Könyvtár készített, i-'nyegében nem annotációkat közöl
nek, hanem valóságos r«ferátumokat* Igv, l-eftin "Máte r i a lizmua és saspi- 
rlokritie izmus" cimü munkájáról készített nnotáelő" 3 petit-ozedésü 
lapot foglal el /több mint 10.CCC n/, ugyanennyi 1* M* iSzuesc-nov 
."Rétiéként* golovnogo mozga" /Az a-jyvelő reflexei/ eimii könyvének anno
tációja. 2* IV Pavlov "£á-x#tnij opilt obektivnbgo lzuenenija vívsz*?* j 
nervnoj dejatel*noo»ti /povedsttij«V.zsívotaAb" /Az állatok felsőbb 
idegműködése objektív tanulmányozásának 20 éves lapaaztaliktei"/ köny
vének annotációja - 10 lap* Ugyanilyen; hibái vannak a "Bibliotéka 
szamoobrazovanije" néhány füzetének U.
A ..kávééként ?r»p: Jelenő "/■.**». év fc3nyv»i", óe ua oltsa *tegv!otr.

• Az Állami leaÍB Könyvtár rendstér'*-- *n kire;ta "Az***év könyvei** 
ajánló bibliográfiát. ~ havonként megjeleni kiadvány a*erke*78té*e »vfc 
időt vett igénybe és igen- sok popírt esvC-bt-tcit íVX«

Kiír ok a kiadványnak as •■••>': t a • élj---, h«rr-r j?*gltságet adjon a • 
könyvtárosnak a gyarapítás ni-nb új vb** ó« c.hv.y->ék kisselgálásába«*
A kiadvány azonban egyik feladatot rs& tsljesáítette.*

A gyarapításban azért nem lehetett felhő fes'-nálni, mert .5-6 havi 
késedelemmel jelent meg. . ' oyuot un-

Az irodalom kiválasztásán .1 v i.■ü^t* igán nehézkes volt a hsavrá- 
lat.a, minthogy egy éven belül la I füzetet kellett útnézni* Bse-itivül 
ez a kiadvány messzo állt attól, hogy teljesen közölje az újonnan meg
jelent könyveket.

Ami a z  annotációkat illeti, azok a Ctoszkul*tproezvetizdat nyomta
tott katalóguscéduláin szereplő annotációk változatlan másolatai*

Mindebből az következik, f í o & y Ártz.,cév kftnyvei"-re nincs szükség. 
?>kkal célszerűbb lenné az <*rre szánt papirt egy ajánló bibliográfiai
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folyóirat vagy ballatin kiadására fordítani, melyben a tematikus könyv- 
ismertetések mellett közölnék az uj könyvek jegyzékét rövid annotáció- 
valo Helyesen tette a könyvtár , hogy abbahagyta ennek a bibliográfiai 
kiadványnak a megjelentétését*

Az Állami Lenin Könyvtár a tömegkönyvtárak kívánságára kiadja a 
"V pomoses® ceitatelju” /Az olvasó segítségére/ c* o l v a s ó t é r -  

v e k e t *
Vonzóvá teszi ezt a kiadványt változatos tematikája,, a minden ol

vasó számára érthető alapvető irodalom jó kiválasztásai, a formája,, mely 
lehetővé teszik hogy ezeket a terveket az olvasójegybe helyezzék®

Az olvasőtervek kiadásával hasznos munkát végez a könyvtár® Meg 
kell azonban jegyezni,, hogy ritkán jelennek meg ezek a segédeszközök® 
1950-től 1954-ig AezárŐlag/ 12 jelent meg,, 1954-ben ebből csak kettő*
Ezt azt jelenti„ hogy sok aktuális téma hiányzik belőlük* El kell ér
ni , hogy a szükséglet megkívánta sűrűséggel jelenjenek mego

Az alánló bibliográfia területén végzett tudományos módszertani munka
A szovjet ajánló bibliográfia széleskörű fejlődését összes válto

zatos formáiban /bibliográfiai segédkönyvek,, bibliográfiai anyag kiadá
sa, különböző kartotékok összeállítása, szóbeli könyvismertetések!, stb*/ 
állandóan tanulmányozni kell, és általánositsni kell az eddigi tapasz
talatokat*

Az ajánló bibliográfia kérdéseinek tudományos-módszertani kidolgo
zása azonban elmarad a gyakorlat követelményeitől, nincsenek még széles 
körben elterjedve a kiváló könyvtárak eredményei*

Kétségtelen, hogy a könyvtári főiskolák illetékes tanszékeinek és 
legnagyobb könyvtárainknak „ mindenekelőtt a Lenin Könyvtárnak kötelességé* 
hogy az ajánló bibliográfiával kapcsolatos tudományos-módszertani munká
val foglalkozzanak*

El kell ismerni,, hogy a moszkvai és a leningrádi könyvtári főisko
lák ma már valamivel nagyobb figyelmet fordítanak az ajánló .bibliográfia 
kérdéseire* így, az elmúlt években nyomtatásban megjelentek olyan előadá
sok és segédkönyvek, amelyek bibliográfiai kartotékok szerkesztésével, 
szóbeli könyvismertetésekkel, a marxizmus-leninizmus klasszikus müveinek 
az ajánló bibliográfiákba való felvételével, egyes Írók bibliográfiájá
nak összeállításával foglalkoznak* A főiskolák előadóinak több ilyen tár
gyú oikke jelent meg*

Mindez azonban nem elég* A főiskolák bibliográfiai tanszékeinek 
energikusadban kell foglalkozatok azoknak az aktuális kérdéseknek a 
kidolgozásával, amelyek az ajánló bibliográfia elméletér® és módszerta
nára vonatkoznak, szorosabb kapcsolatot kell teremteniök a gyakorlattal*

Ami vezető könyvtárainkat illeti, még nem találták meg a maguk he
lyét az ajánló bibliográfiára vonatkozó tudományos-módssertassi munkában*

" Vonatkozik ez mindenekelőtt az Állami Lenin Könyvtárra* Pedig nem lehet 
azt mondani^ hogy a bibliográfiai osztály dolgozói nem nyilatkoztak vol
na meg ilyen kérdésekkel kapcsolatban*



A "BibliotekaT0” és a wSzovetszkaja Bibliograf 1 ja" lapjain gyak
ran jelentek meg cikkeik, ezek azonban a legtöbb esetben a területi 
könyvtárak bibliográfiai kiadványainak kritikai szemléi voltak* Kétség
telen, hogy hasznos ez a munka és segítséget jelent a területi könyv
táraknak ajánló bibliográfiai kiadványaik minőségének emelésében*

Azonban elég-e ez? Az Állami Lenin Könyvtárnak, mely az ország 
ajánló bibliográfiai központja, nemcsak az a kötelessége, hogy ajánló 
bibliográfiákat adjon ki, hanem az is, hogy általánosítsa saját gaz
dag tapasztalatait és más könyvtárak tapasztalatait az ajánló biblio
gráfia területén* Tudományoa-raódezertani müveket kell összeállítania 
az általános és az ajánló szakbibliográfiák legfontosabb kérdéseiről* 
Ízzel a feladattal a könyvtár nem birkózott meg kielégítően*

Gyengén általánosítják tapasztalataikat a többi nagy könyvtárak 
is, amelyek foglalkoznak ajánló bibliográfiák kiadásával*

Szükségessé vált, hogy pontos tervet készítsenek és koordinálják 
a könyvtári főiskolák és legnagyobb könyvtáraink munkáját az ajánló 
bibliográfiák területén* Ebbe » munkába be keli vonni minden olyas 
alkotóerőt,, amely bibliográfiai munkát végi..-3,,/beleértve a területi 
könyvtárak munkatársult is,

.Figyelmet kell fordite. a az ajánló bibliográfiai munka élenjáró 
tapasztalatainak a könyvtárak gyakorlati tevékenységében való meghono
sítására* Nem titok, hogy néhány bibliográfus nem kisér! figyelemmel 
még ezt a meglévő kevés módszertani munkát sem, nem tanulmányozza a 
legjobb bibliográfiai kiadványokat és nem használja fel a kiváló könyv
tárak eredményeit saját munkájában*

A megjelent bibliográfiák bírálata igen ritka jelenség, enélkül 
pedig nem lehet emelni szinvonalukat* Ez különösen a könyvtári főisko
lák előadóinak és aspiránsainak és a legképzettebb gyakorló bibliográ
fusok bűne*

Arra kell törekedni, hogy a bibliográfiai kiadványokat ne csak a 
könyvtári-bibliográfiai folyóiratokban, hanem a napi sajtóban is is
me rteasék*

é. z ajánló bibliográfiai kiadványok felhasználása a közművelődési könyv- 
iárak munkájában ' -

Sok könyvtárban rosszul használják fel a bibliográfiai kiadványo
dat, a könyvtárosok gyakran szívesebben hagyják használatlanul ezeket 
az olvasó kiszolgálásánál, helyettük a katalógusokra, valamint a kar
totékokra támaszkodnak*

Ahhoz, hogy az ajánló bibliográfia meghonosodjék minden közműve
lődési könyvtár munkájában, mindenekelőtt tisztázni kell annak okát, 
dogy miért nem jut kellő szerep az olvasók kiszolgálásában, az olva
sás irányításiban a bibliográfia! kiadványoknako

Ezeket az okokat a kiadványokat összeállító könyvtárak munkájában 
kell keresni, de a terjesztésükre hivatott könyvkereskedelmi szarvek 

tevékenységében és azoknak a könyvtáraknak a gyakorlatában is, amelyek-
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nek ezeket fel kell használniok®
A bibliográfiákat összeállító könyvtáraktól függ elsősorban a 

feateb'o tárgyalt hibák kiküszöbölése /a Tematikában tapasztalható hiá
nyok, a késedelmes megjelenés, a kis példány szám, a legjobb bibliográ
fiák újrakiadásának hiánya, sok kiadvány túlterhelése irodalommal, stl*

Terméazatesen az ajánló bibliográfiák felhasználására mindenek
előtt az van befolyással, hogy mennyire elégíti ki a könyvtárak szük
ségleteit, hány példányban jelenik meg - de sok ftiég #ttől is, hogyan 
szervezték meg térjesztésüket®

A könyvkereskedelmi szervek /elsősorban a kollektorok/ részéről 
azonban hanyagság tapasztalható e téren® Nyilvánvaló arról van itten 
sző, hogy e kiadványok többsége olcsó brosúra s ez a pénzügyi terv tel 
jesitése .szempontjából nem előnyös nekik®

Végül az ajánló bibiiográfíar felhasználásában mutatkozó hiányos
ságok egyik főoka a könyvtárosok gyenge bibliográfiai képzettsége, &' 
bibliográfiák, olvasótervek, stb* széleskörű felhasználásában való yír 
taaság hiánya® Hisz nem ritka az olyan eset, amikor vannak a könyvtár
ban ajánló bibliográfiák, de a könyvtáros nem tud róluk, ha pedig tud, 
nem használja őket, mindent a saját emlékezetére'biz® Különösen vonat
kozik ez a könyvőnbelüii bibliográfiai anyagokra# A könyvtárosok egy 
részében az a helytelen nézet alakult ki erről, hogy mivel ezekben a 
jegyzékekben olyan könyvek is előfordulnak, amelyek nincsenek meg 
adott könyvtárban, jobb fel sem használni őket, 8 csak a katalógushoz 
kell fordulni® -

Néhány könyvtáros arra hivatkozik, hogy az olvasók többsége soha 
asm nézi meg a bibliográfiákat a kölcsönzőben vagy az olvasóteremben.® 
Nyilvánvaló, hogy ezeknek a könyvtárosoknak nincs'igazuk® Hányszor 
láthattuk, amint a könyvtáros lázasan lapozza a hirlapköteteket és 
tolyőiratszámokat, vagy amint egyik polcról a másikhöz rohan keresve 
az olvasó számára szükséges anyagot® Pedig'bibliográfia segítségével 
fokkal gyorsabban megtalálhatná azt, ami kell# Főiskoláink és módszer
tani kabinetjeink kevés figyelmet fordítanak arra a kérdésre, hogyan 
-kell felhasználni a bibliográfiákat a közművelődési könyvtárak mánké- 
;2bar.

s ajánló bibliográfiák területén lévő hibák kiküszöbölése lehe
tősIgét ad a megjelenő kiadványok színvonalának emelésére és segített! 
fogja ff^használásukat a közművelődési könyvtárakban#

- Bibliotékára 6#sz® l-7vlap#
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L 8vovszkiJ„ G*s 
AZ OLVASÓTERMEK MUNKAÓRÁIRÓL

Kötelező-e a falusi könyvtárak olvasótermének nyitvatartása az 
esti órákban?

Milyen elavult kérdés? - válaszolja ámélko&va a jő könyvtáros* Ter
mészetesen nyitva kell tartani esténként az olvasótermet,, hogy a fcolhoz- 
parasztok munkájuk elvégzése utáa0 különösem téli időben elolvashassák 
a legfrisebb .folyóiratokat9 újságokat gs hogy a lexikonokból,, enoiklo- 
pédiákfeél és más„ haza nem vihető kézikönyvekből választ kaphassanak a 
munka közben felmerült kérdéseikre* Hiszen éppen erre való az olvasóte
rem* -

Kívánatos,, hogy a falusi könyvtárba a lehetőség szerint minél na
gyobb számú olvasót vonjunk be0 beleértve az olvasótermi látogatókat is* 
Sok falusi könyvtári dolgozónak azonban más az olvasóterem szerepéről 
alkotott véleménye* A mtttiaosimi járásban lévő Zvjágia község könyvté- 
ra például /vezetője Szal°kova elvtársaő/ kényelmes olvasőterémmé!„ sok 
folyóirattal és újsággal rendelkezik* De munkájukból 7-8 órakor ház át
térő kolhozparasztok nem juthatnak be az olvas ót erembe„ mert a könyvtár 
ilyenkor már zárva van*

Az olvasók kényelme érdekében nem volna-e kívánatos a munkaidő 
megváltoztatása az olvasóban? "Nincs miért%  tiltakozik Szal8kova könyv- 
tárvezetőnőo s ezzel a kétes értelmű mondattal indokolja tiltakozásét? 
"‘“Úgysem lesz mindem este látogatója az olvasónak®1* ,

A kunoevi járás nemoslnovi települési könyvtárának vezetője 
Borba®sevszkája elvtársnő délután f Órakor zárja be a könyvtárat* Mi 
teszi ezt indokolttá? Az„ hogy a könyvtár mellett lévő kultúrotthon lá
togatói az esti érákba©.,, - a könyvtár vezetőjének szavai szerint - za
varják a munkát„ ha bemennek a könyvtárba*

A puakini járá® kijárnini települési könyvtár hetemként négyszer 
5 óráig„ kétszer pedig 8 óráig dolgozik* A rámemi Iljia-települé® könyv
tára négyszer egy héten 5 őráig0 kétszer 9-ig tart nyitva* Ezek a könyv
tárak egyenként több mint 20 folyóiratra és újságra fizetnek elő* A 
Megrendelt lapokat azonban alig használhatják az olvasók mert este az 
olvasóterem zárva van*

Sok más községi könyvtárban tartanak ugyanígy„ a lakosság szem
pontjából alkalmatlan időben könyvtárórát*

Az említett tény annak tulajdoníthatő„ hogy a könyvtárosok a



-  zz  -

könyvtári munkaidő megállapításakor ssak a könyvköleeönzéare vannak te
kintettel, s alig törődnek az olvasók folyóiratellátásával*

Egészen alaptalan az a felfogás, hogy az olvasóterem este üresen 
marad, az ilyen kijelentés vagy tapasztalatlan könyvtárosra, vagy olyan 
könyvtári dolgozóra vall, aki többet törődik a saját kényelmével, mint 
kötelessége teljesítésével* Ott, ahol gondosan igyekeznek kiszolgálni 
a lakosság kulturális igényeit0 az olvasótermek az esti órákban tele 
vannak látogatókkal*

Ratározottaa le kell szögeznünk, hogy a községi és települési 
könyvtárak munkájára naponként akár este 9 óráig is szükség van*

Csak igv tehetjük lehetővé, hogy az olvasók a folyóiratokat és na
pilapokat használni tudják*

Több olyan falusi könyvtárnak, amely nem rendelkezik megfelelő he
lyiséggel, nincs olvasóterme* A kiváló falusi könyvtárosok azonban 
ilyen körülmények között is találnak módot és lehetőséget arra, hogy 
olvasóik számára hozzáférhetővé tegyék az időszaki kiadványokat* A 
rámonl járásban lévő Ksiszcov falu könyvtárában például nincs olvasó
terem, ennek ellenére, a könyvtárba érkező folyóiratokat a lehető leg
jobban tudjak használni az olvasók* A könyvtár vezetője, Zinovkina 
•Ívtársnő ellátja folyóiratokkal a gép- és traktorailomás dolgozóit, 
kirakja az újságokat a "vörös sarokba", olvasóórákat tart, este pedig 
egy csomó friss folyóirattal és újsággal megjelenik a kolhoz kultur- 
otthonában és olvasótermet alakit &s előcsarnokból* Sok kolhozparaszt 
legfőképpen azért megy ilyenkor a kulturotthonba, hogy elolvashassa © 
friss újságokat, folyóiratokat*

Meg kell említenünk, hogy maguk a járási könyvtárak sem tulajdo
nítanak kellő jelentőséget az olvasótermeknek* holott ezeknek példaként 
kellene állniok a járás többi könyvtára előtt* Ebből a szempontból kü
lönösen szemléltető példát nyújt a kuncevi Járási Könyvtár* Ennek a 
könyvtárnak ige® jé helyisége és hét könyvtárosa v&n§ az olvasóterem 
mégis esák este 8-ig tart nyitva9 annak ellenőre,hogy - a könyvtárosok 
bevallása szerint - már több olvasó kérte a kölcsönzési idő moghoaszabbi 
tásáto

Lenin a könyvtárügy megjavítására kiadott utasításaiban hangsúlyoz
ta az olvasótermek jő munkájának jelentőségét* A könyvtárosoknak emlé
kezniük kellene ezekre az utaaAtáaotere és nagyobb gondot kellene for
dítani ok az olvaeőtemok munkájára* A jövőben munkaidejüket a helyi 
lakosság igényeinek megfelelően - és az olvasók kívánságainak szem előtt 
tartásával kell megállapítaniok* Ezen a területen csak ez a szempont 
lehet irányadó* ...

Bibi*otekar", 1955« ?«sz« 30-51*lap*



GravelX, F. W.:
A TÁJÉKOZTATÁS; A TALAlMÁNY ATYJA 

A KÖNYVTÁROSOK ÉS MŰSZAKIAK•KAPCSOLATAINAK-ERŐSÖDÉSE

/A Library Association tájékoztatási és 
szakkönyvtári csoportjának Sh§ffleidben, 
a Central Library Theatre-ben 1955.márc. 
Í4«én tartott évi közgyűlésén felolva
sott előadáso/

Nagjr felfedezésekről szóló népszerű megemlékezések gyakran el
torzítják a valóságos helyzetet a találmányok világában. Hajdan lehe
tett úgy ecsetelni a találmányt , mint hirtelen,, jő ötlet eredményét 
-derült égből a villámcsapást, - azonban manapság már nem lehet. A 
kép ma inkább azt mutatja, hogy megfontolt és szervezett gondolkodás
ról van ■ szó a lehető legteljesebb tájékozódás alapján. Az egyes ipar
ágakon kívülálló személyektől származó forradalmi gondolatokra volt 
példa a múltban, de a legtöbb esetben akkor is volt valami kapcsolat 
az egyén és az ipar közöttj talán rokon iparágban dolgozott az ille
tő, vagy tanulmányainak tárgya volt azzal rokon, például a kénli! egy 
bizonyos ipari eljárásra alkalmazva. A tényeknek teljesen helytelen 
beállítása az a fogalmazás, hogy a találmány olyan gondolat, amely 
egyáltalán sehonnan sem származik. Az igazság az, hogy ha valamit 
fel akarunk találni, tudnunk kell mások régi és uj eredményeiről és 
erre a tudásra kell építeni gondolatainkat, és kísérleteinkét. Az a 
szempont, melyet itt hangsúlyozni szeretnék, a következő szavakba 
foglalhatős "A feltalálói rátermettség vagy képzelőerő az a képesség, 
mely újszerű kombinációban állítja össze a múlt tapasztalatait, hogy 
Így uj és eredeti formákat kapjon, a kutatás a tényeket keresi, amint 
azok valóban léteznek, a feltalálás pedig módosítja vagy újrarendezi 
a tényeket!, a tényeknek mindenesetre ismerteknek keli lenniök, hogy 
valamilyen módon foglalkozni lehessen velük." Ez más szavakkal tulaj
donképpen ugyanazt jelenti, hogy a tájékozottság a találmány atyja.

A feltalálás fejlődésének iránya még jobban .kidomborította a tá
jékoztatásinak mint alapvető tényezőnek a fontosságát. A kutatásra vo
natkozó tényeknek egyre nagyobb Ismeretét tette szükségessé az á t  - 
t é r é s  az empirikus módszerekről az elméleti módszerekre, az eset
legesről a szándékosra, az egyéni erőfeszítésről a kollektív kutatásra
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A tökélétesítő találmányok területe teljesen a szervesett kutatia 
birodalmává vált és a csoportos feltalálókról meg is állapították, 1 3 
korszakalkotó találmányuk eddig nem sok volt, hogy a nagy kutató szer
vezetekben kicsi a feltalálőképesség, értve ezalatt a korszakalkotó 
feltalálói képességeto Ennek ellenére bizonyos jelek arra mutatnak, 
hogy a nagy ipari vállalatokban a feltalálás láthatára határozottan 
szélesedik* Íz, mint mondottam, melléktermékeik hasznosítása, valami- t 
készáruik számára uj piao keresése utján volt lehetséges* Merem áilita 
ni, hogy az ipari láthatár ilyen tágulásában a tájékoztatás lényeges 
szerepet játszike A melléktermékek lehetséges felhasználására vonatk-z 
kutatások, egy vállalat saját készítményeinek kiterjedtebb felhasznál á 
sa, mindez szélesebb tudást követel meg és újításokhoz és találmányéi - 
hoz vezető

A tájékozódás megszerzésének ebben a folyamatában szinte elkép 
tő módon fejlesztették a szakkönyvtárakat, felvilágosító szolgálaté *, 
mutatókat /indexeket/ és sok esetben e fejlődés a kutatás számára k't 
nő bibliográfiai segédeszközöket hozott létreo Az egyik jelentős k» ‘a 
laboratórium közölte, hogy a hozzájuk benyújtott problémáknak körű1 >< 
lül a 80 #-át meg tudják oldani saját kartotékrendszerü nyilvántar 5 
segítségével, melyet az egész világon folytatott kutatásokról veze s 
vagyis ebben együtt vannak a saját kutatásaikról vezett feljegyzés k 
mások kutatásainak összegyűjtött adataié

Ebben az egyéni feltalálásról a kollektív feltaláláshoz való .t * 
menetben, véleményem szerint megvan annak a veszélye, hogy könnyen 
semmibe veszik az egyéni feltaláló szükségességété Vannak, akik a: 
mondják, hogy az egyéni feltalálás napjai már elmúltak és a jövőbe; 
minden fejlődést és feltalálást a szervezett és kollektív kutatást 1 
kell vámunké Az ilyen nézetek azokon a becslési adatokon alapulnál » 
amelyek szerint a kereskedelmi hasznot hozó találmányok csak igen l e  
százalékban származnak egyéni feltalálóktól Azt is állítják, hogy 
manapság az ipari tevékenység bonyolultsága és fejlettsége, valamlc 
a kutatási felszerelések nagy költsége minden egyéni erőfeszítést 3 - 
hetetlenné tesz.

Másrészt azonban még mindig vannak, akik az egyéni feltalálást 
értékesnek tartják a haladás szempontjából., Howard E* Blood, az Ame 
rikai Gyárosok Nemzeti Egyesületének elnöke, a találmányok tárgyába 
nemrég tartott összejövetelén azt mondta, hogy megfelelő területen 
egyéni feltaláló még mindig végtelenül fontos0

Ennek az egyéntől a csoporthoz vezető irányzatnak eredménye ve 
az is, hogy a feltalálói tevékenységből szinte teljesen kizárta a r 
kápádnál vagy esztergagépen dolgozó embert* Bár szükségszerűen el 
fogadnunk a tényt, hogy az iparban a csoportos kutatás az uralkodó, 
véleményem szerint nem volna bölcs dolog a számításból teljesen kil 
ni az egyéni dolgozót, ha az ipar számára létesített tájékoztató 82 
gálatről van sző* Szerintem a könyvtárosnak a "technikusok" vagy "m 
szakiak" rendszó alá mindazokat a dolgozókat be kellene sorolni, ak 
az iparban bármilyen szinten dolgoznak* Meggyőződésem, hogy pl* a v 
művelődési könyvtárakban felvilágosító szolgálatot teljesítő kö1*
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roanak szerepet kell játszania a műszaki tájékoztatásban? Igen könnyen 
lehetséges* hogy egy jobban tájékozott munkás az esztergapadnál vagy az 
öntödében munkamódszer ás termelés terén még sokat tökéletesíthet? Ízzel 
kapcsolatban szeretném kiemelni* hogy némely országban különleges íi- 
gyeimet fordítanak az úgynevezett munkás-szabadalmakra? A Szovjetunió 
sztahanovistái Ismert póldái ennek? Azt még nem határozták meg* hogy mi 
tesz valakit feltalálóvá* s míg némelyek azt állítják* hogy haladott ko
runkban találmány csak diplomás emberek és kutató laboratóriumok utján 
Jöhet létre* addig mások szerint megvan a lehetősége annak is* hogy 
magából a gyárból kerüljenek ki tökéletesítések és találmányok? A köny
vek* folyóiratok* kutatási jelentések utján való tájékoztatásnak tehát 
tekintetbe kellene venni az iparban dolgozók összességét?

Ha eltekintünk az egyéni feltaláló kérdésétől* azt látjuk* hogy 
az ipar fő mozgatója a kutatólaboratórium? A kutatásnak esen a terüle
tén pedig a könyvtáros és felvilágosító tisztviselő egyre nagyobb sze
repet játszik? Például az Egyesült Államokban a hatalmas Bell Telephon® 
Laboratories a feltalálást célzó munkákat a legkülönbözőbb szakemberek 
között osztja fel* akik között ott vannak a könyvtárosok éa fordítók 
le?

A kutatásnak elfogadott rendje lett* hogy minden fontos kutatási 
tervet mag kell előznie a kutatás tárgyára vonatkozó minden megszerez
hető információ áttekintésének és kiértékelésének? A bibliográfiai ku
tatás valóban alapvető részévé vált az ipari kutatómunkának? Ez az 
állításom persze nem uj felfedezés? A Szabadalmi Hivatal könyvtárának 
felállítása 1855-bea elismerése volt annak a ténynek* hogy a technikai 
információ a legjobb talaj* melybe a feltalálói gondolat magvait ©1 
lehet vetni? A jelenkori feltalálásról elmondható* hogy olyan* mint a 
mozaikjáték; az információs anyag sok apró részletét összegyűjtik és 
úgy illesztik össze* hogy ezzel esetleg a kérdéses problémára választ 
is lehessen adni?

Sokszor halljuk azt az ellenvetést * hogy a szakmában már elvég
zett munkára vonatkozó ismeretek megszerzésé könnyen zsákutcába ve
zet* mert korlátozza uj gondolatok felmerülésének lehetőségén 
hogy valaki megkísérli követni mások kutatásait éa fejlődését* rend
szerint mtvs is elfogadja azok következtetéseit? Ez bizonyos mérték
ben igaz lehet* azonban mások márkájának és kísérleteinek nem ismeré
se sokkal gyakrabban vezet hiábavaló erőfeszítésekre? ismeretes az 
olyan "feltaláló* esete* aki kísérletezéseinek hosszú sara után végül 
arra az er-ídméayre jut* hogy előtte már mások is megtették ugyanazt 
az utat? Az időnknél való helyes takarékoskodás is megköveteli* hogy 
tájékozódjunk a magunk szakterUxeten uolgoz f t-bhi nö'er munkájáról* 
Korunkban a feltalálás legfőbb feltételének azt kell tekinteni* hogy 
az ember állandóan együtt haladjon mestersége fejlődésével* mégpedig 
annak minden részletében? ügy hiszem világos* hogy az ember nem előz
heti meg versenytársát* ha előbb nincs vele egyvonalban? A versenypá
lyán is komoly előnyt jelent* ha versenytársunk mozdulataira következ
tetni tudunk? Ez az elv érvényes a feltalálási versenyben les gyakran 
mutatkozott értékesnek - ha a konkurrens vállalat szándékairól idejében 
tudomást lehetett szerezni* ehhez pedig nem is kellett több,, mint fi
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gyelemmel kisérni a bejelentett szabadalmaikról vezetett nyilvántar
tást o Ennek az elvnek a helyessége megmutatkozott a háború alatt isj 
rájöttek ugyanis arra, hogy a Szabadalmi Hivatal közlönyében közzé- 
adott bejelentési jegyzékek utján tulajdonképpen informálták az ellen
séget a Á háború későbbi szakaszában be is tiltották ezeknek a listák
nak a közlését , melyek hirt adtak arról, hogy bizonyos iparágakban 
mely cégek kértek szabadalmad

Áttekintésemet a találmány és tájékoztatás egymáshoz való viszo
nyáról azzal szeretném lezárni, hogy egy amerikai kutatónak a felta
lálásokra vonatkozó kutatási eredményeit idézem? Ez a kutató körkér
dést intézett 710 feltalálóhoz, hogy jelöljék meg, melyek a legfonto
sabb lépések egy találmány létrejötténél, A kapott feleleteket megvizs
gálva a következőkben adja meg a legfontosabb tényezőket? 1/ valamely 
szükséglet vagy nehézség megállapitása, 2/ e szükséglet analízise, 3/ 
minden rendelkezésre álló információ áttekintése.

Ha az 1/ és 2/ pontokat néz2ük, melyek a szükségletre vonatkoz
nak,, ezek az "anyának" felelnek meg, a 3/ lépés pedig az én'állítá
somat támasztja alá, t,i, hogy az információ az "apa" a feltalálás 
processusában és ez a bizonyíték maguktól a feltalálóktól származik!
Az említett kutató szerint hibás elképzelés az, hogy az újítások terü
letén bárki véletlenül rátalálhat valami értékes dologra anélkül, hogy 
előbb minden irányban tájékozódott volna a megjavítani kívánt dologról 
és az iparágban a legutóbb időkig elért eredményekről,, Ha elfogadjuk, 
hogy a szükség a feltalálás "anyja", akkor meg merem kockáztatni azt 
az állítást, hogy az információ, e.házasságban az "apa" az értékesebb 
félő

A szabadalmi leírás maga is elegendő bizonyítéka a tájékoztatás 
jelentőségének a feltalálás folyamatában, E leírások puszta létezése 
azon az elven nyugszik, hogy a szakmai ismereti anyagot nyilvánosság
ra kell hoznlo A szabadalmi levél kiadása üzletkötés az állam és a fel
találó közötte Ennél az üzletkötésnél a feltaláló monopóliumot kap 
annak ellenében, hogy a maga elgondolásait teljesen felfedd Azt, amit 
a feltaláló nyilvánosságra hoz, az állam mindenki hasznára kiadja, E 
szabadalmi leírások elme leggyakrabban igy kezdődik? ",o„~ra vonatkozó 
tökéletesítések", ez is azt a tényt bizonyltja, hogy a feltalálások 
igen nagy része, kis részletekkel való tökéletesítésből áll, előző sza
badalmak ismeretén és ismert műszaki eljárásokon alapuló A leírás fő 
része rendszerint valamely ismert eljárás vagy szerkezet leírása, mely 
a bejelentett találmány hátteréül szolgáló A szabadalmi leírások tanul
mányozása, amint azok hétről hétre megjelennek, már maga is értékes esz 
köz, hogy az ember állandó kapcsolatban maradjon a maga és a rokon szak 
mák módszereivel és gépezetével Igen erősen kétségbevonom, hogy az 
ipar, a maga egészében, teljes mértékben kihasználja a technikai infor
máció e szüntelen áradatáto Pedig hazánk iparilag legfontosabb helyein 
létező húsz közkönyvtár, melyekben szabadon megtekinthető a szabadalmi 
irodalom teljes gyűjtemény®, igen könnyűvé tenné a tájékoződásto Az in
formálódásnak más lehetőségei is vannak a Szabadalmi Hivatal köziemén:/ 
és szolgáltatásai aránylag kis költséggel és igen nagy haszonnal tájé
koztatnak, Az előbb említetteken kivül sok más nyilvános könyvtár meg-
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kapja a "Rövidített leírásokat"0 Ez a sorozat a háború óta ugyan kissé 
elavult^ de most igen gyorsan korszerűsítik,, Ez maga ía értékes forrás 
a találmányokra vonatkozóan^ ezeket tárgy szerint csoportosítva közük®

I helyről egy kérelmet szeretnék eljuttatni a nyilvános könyvtárak
hoz e tudniillik, hogy a lehető legnagyobb publicitást adják a szabadal
mi irodalomnak® Mikor a kormányzat a szabadalomlevél kiadásával engedé
lyez egy szabadalmat,, ezzel - mint már említettem - az a legfőbb célja, 
hogy rávegye a feltalálót találmánya részletes felfedésére, hogy a rész
letek nyilvánoaságrahozatalával a köz hasznára szolgáljanak® Amíg az 
ipar gyakorlatában bekövetkező haladásnak ezt a fajta közlését az ipar 
maga nem használja ki teljes mértékben, addig e leirások megszerzésére 
és publikálására fordított fáradság hiábavaló maradó Igaz, hogy a közölt 
információ tárgya valamely monopólium, de ez igazságos jutalom a felta
láló 3zámára0 A monopólium azonban korlátozott és esetleg mindenki szá
mára fel is fog szabadulni i időközben pedig a pontos részletek közlése 
további tökéletesítésekre ösztönözhető Itt is fennforog annak a vesze
delme, hogy ha egy gyáros nem kiséri állandóan figyelemmel a tökélete
sítéseket, akkor esetleg haszontalanul olyan dolgokra pazarolja a fárad
ságot, melyet már előbb feltártako Manapság, a prototípusok és hosszú- 
lejáratú termelési tervek korában elég biztonságot ad-® az, ha infor
mációszerzés céljából uj áruknak a piacon való megjelenésére támaszko
dunk, holott már előbb tudomásunk lehetett volna erről, ha a szabadal
mi leírásokat figyelemmel kísérjük?

Az állami kutatóintézetek létezése, a kormány és az ipar által 
támogatott igen sok egyetemi kutatás, az ipari kutató-egyesületek: és 
az ipari vállalatok kutatási osztályainak gyors fejlődése, mind az ipa
ri kutatások egyre növekvő fontosságát bizonyítja® Majdnem minden eset
ben a kutatóval azonos fontosságú helyet adnak a könyvtárosnak és a tá
jékoztató tisztviselőnek® Ez tükröződik abban is, hogy a Library 
Association néhány évvel ezelőtt megalakította ezt az információs osz
tályát és - ha jól értelmezem a tényeket = abban is, hogy éppen engem 
hívtak meg a mai előadás megtartására®

Amint az talán várható is, az ipari kutatás értékének és a tájé
koztatás fontosságénak, mint a szervezett kutatás szükséges részének 
megbecsülése még sokkal szembetűnőbb az Amerikai Egyesült Államokban®
Ott a kutatásokat végző vállalatoknál a kísérletekről és uj gondolatok
ról vezetett feljegyzéseket szinte áhítattal Őrzik meg, kelettel lát
ják el, aláírják és bekötik® Az ilyen hitelesített feljegyzéseket bs 
lehet nyújtani az amerikai szabadalmi hivatalhoz annak bizonyítására, 
hogy valamit már előzőleg egy meghatározott időpontban feltaláltak® A 
kutatási naplókat is gondosan félreteszi!^, mint bizonyítékokat® Kv az 
amerikai gyakorlat nálunk Angliában még nem terjedt el, de mindeneset 
re bizonyíték amellett, hogy milyen nagy értéket tulajdonitenak a ku
tat ásókról való tájékoztatásnak®

Dr® Maicol®. Renfrew /General Mills Incorporated/ azt mondotta, 
hogy nézete szerint egy dolgozó munkaidejének körülbelül 10 $-át tölt
heti megokoltan laboratóriumi és könyvtári kutatással* olvassa a témá
jára vonatkozó, rendelkezésre álló irodalmat, ellenőrzi a megjelenő 
szabadalmakat és általában, a maga gondolatkörébe tartozó minél több
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tény igyekszik megismernie. Rsnfrew azt is mondja . hogy az uj gon
dolatok,, úgy látszik,, újabb gondolatokat hoznak létre„ mégpedig egyre 
nagyobb haszonnal,, Ez utóbbi állítás a szabadalmi leírások publikálás 
sának létjogosultságát bizonyltjáé,

Az Amerikai Egyestilt Államokban fejlődtek ki a világ legnagyobb 
kutatőszervezétaio Bell„ Edison „ Mellon,, Arnour és Carnegle ■» hogy csak 
néhány nevet említsek «= voltak elindítói az Amerikában most folyó ipa
ri kutatások óriási részének,, E nagy intézmények természetesen nagy 
arányokban publikálják kutatási eredményeiket és igen értékes és nagy
szabású könyvtárakat tartanak fenn„

+ + * +

Most áttérek a szervezés kérdésére„ mely a műszaki tájékoztatás 
adásához és beszerzéséhez szUkségeso Azt lehetne gondolni0 hogy a kor
mány és az lpar„ bizonyos más érdekelt testületekkel egyetemben elegen
dő arrae hogy gondoskodjék az ilyen szervezetekről!, azután,, hogy nem 
Igen van olyasmi„ amit más könyvtárak és könyvtárosok megtehetnek vagy 
megtesznek^ vagy hogy minden ipari vállalatnak magának kell kielégíteni 
saját információs szükségletét és„ hogy azok közülünk,, akik szakkönyv
tárban dolgoznak,, már nem igen tudnak többet tenni„ mint amit eddig 
tettünk,, A bírálat eddig főleg ©sak arra szorítkozott„ hogy hogyan haaz 
nálják fel a közművelődési könyvtárakban az adófizetők pénzét az ipar 
szükségleteinek kielégítésére,, Azt is komolyan kétségbevonták,, hogy a 
helybeli ipar egyáltalán fel fogja-e használni az általunk nyújtott 
információé anyagot,, Én magam most asak arra fogok szorítkozni hogy 
áttekintsem azt0 amit eddig tettünk^ kiemelem,, hogy melyek azok a to
vábbi szükségletek,, amelyeket ki kell elégíteni és végül rámutatok a 
probléma gyakorlati megközelítésére,, vagyis„ hogy a közművelődési könyv 
tárakban hogyan lehet a közönséget műszaki tájékoztatással eHátaio

A "Department of Scientifie and Industrial Research /tudományos és 
ipari kutatások osztálya/ megteremtése 1916-ban hivatalos elismerése 
volt az iparban való szervezett kutatás szükségességének és ettől kezd
ve a kutatás területe - egyre nagyobb kormánytámogatással - állandóan 
bővülte A tudományos tájékoztatási konferencia„ amelyet a Royal Society 
1948-ban rendezett „ felhívta a figyelmet „ hogy igen nagy szükség van a 
tudományos kutatás minél több könyvtárral való támogatására,, A Tudomány 
politikai Tanácsadó Szervezet tudományos könyvtári bizottságán keresz
tül n0gy figyelmet fordít array hogy melyek a szükségletek és mik a 
könyvtárral való ellátás további fejlesztésének lehetőségei a tudósok 
és műszakiak szempontjából,, A,kormány a tanácsadó szerven /Advisory 
Councll/ keresztül kifejezte azt a szándékát# hogy fokozni kívánja a 
közönség tudományos irodalommal velő ellátását olyan módon,, hogy meg
teremti a Nemzeti Tudományos Reference-könyvtárat„ amely e Szabadalmi 
Hivatal ilLa Nemzeti Tudományos Kölcsönző Könyvtárat„ amely a Science 
Museum Library már meglevő gyűjteményein alapulna,. Történtek is már 
bizonyos Xépések8 hogy gyarapítsák azoknak a könyvtáraknak az állomá
nyát,, melyeket a jövőben nemzeti suaomanyos könyvtáraknak akar
nak kijelölni,,



•lel vagyunk városunkba® előforduló különféle iparágra# Ka arra mutat, 
begy az egész országban szükség van, a könyvtárak együttműködésére a 
londoni városi kerületi könyvtárak mintájára* mert különben az égé 
ipar területét nem lehet ellátnia Ha modern alapgyüjteménynek a £ ~
badalai Hivatal jelenlegi folyóirat-gyűjteményét tekintjük* körülbe
lül 5®000 különböző folyóiratra van szükség* hogy az egész világból 
megkapjuk az iparra vonatkoztató tájékoztató anyagot: pedig ezt a szá
mot valószínűleg igen szerény becsléssel állapítottuk meg,

A műszaki irodalommal való ellátás nehéz problémájával foglalkoz
va arra szeretnék emlékeztetni* hogy a találmányi irodalom adja a leg
egyszerűbb megközelítését e probléma megoldásának A Szabadalmi Hiva
tal könyvtárának alapítása és fejlesztése valóban megvilágítja a meg
közelítés e formáját azzal* ahogyan gyarapítja tudományos és műszaki 
irodalomból álló gyűjteményét<, Szabadalmi irodalomból összeállított 
gyűjtemények már vannak az ország sok részén levő könyvtárakban* L. 
megkezdenénk ennek a már meglevő modern műszaki irodalomnak a kiakná
zását* ha e gyűjtemények segítségével rávehetnénk a helybeli vállala
tokat és azok dolgozóit* hogy érdeklődjenek ez iránt a tájékoztató 
anyag iránt* akkor erről a pontról kiindulva úgy folytathatnánk a mű
szaki könyvek- és folyóiratokhői álló készletünk további fejlesztését, 
amint azt kívánatosnak és szükségesnek találjuk# Hetemként szabad Imi 
leírások formájában mintegy 400=500 uj találmányt publikálnak, Eaak 
leírások képviselik a korszerű ipari fejlődés szine-javát, Meg vagyok 
győződve arról* hogy ha ezek a legfrisebb leírások megfelelően hozzá
férhetővé válnának szabadpolc-rendszerű könyvtárakban. és ha megfelel" 
lépéseket tudnánk tenni* hogy a helybeli ipar figyelmét felhívjuk erre 
a hetenként változó* kiállított anyagra* ez nagy lépést jelentene -lé
re abban az irányban* hogy az iparban valóban felébredjen az érdeklő
dés a tájékozódás iránt. Különösen arra a sok kis vállalatra gondolok, 
melyek minden ipari városban és környékén léteznek, A Szabadalmi Hiva
tal könyvtárában a találmányokról hetenként megjelenő kiadványokat 
rendszeresen elhelyezik a közönség által hozzáférhető asztalokon és a 
könyvtárat szinte megostromolja a legfrisebb műszaki tájékoztatásra 
éhes és szomjas tömeg, A megjelenés első napján* de azután még töbL 
napon át is* az újdonságokat újra és újra átnézik a szabadalmi ügyvi
vők és a percnyi pontosságú korszerűségre törekvő tájékoztató tisztvi
selők, Szeretném azt remélni* hogy ezt a nálunk hetenként ismétlődő 
jelenetet újra el lehetne játszani minden olyan könyvtárban* melyek 
megkapják a szabadalmi leírások kötelespéldányait* de kisebb méretek
ben a többi könyvtárban is* ahol némi szabadalmi anyagot tárolnak, * 
retném* ha mi Londonban többet tehetnénk az eddigieknél* hogy még bő
vebb tájékoztatás nyújtásával az ipar területén terjesszük a haladás 
evangéliumát. Olyan időkről álmodozom# mikor minden héten, a szabadal
mi leírások megjelenési napján# a könyvtár ajtaja előtt az emberek ?or 
ba fognak állni# szabályosan felszerelve székekkel# hőpalackokkal 
takarókkal!

Valamennyi megadott szabadalom sikeres fejlesztése életbevágó je
lentőségű a nemzet számára* de azt is szeretném kiemelni# hogy egy
aránt életbevágó úgy a nemzet egésze# mint speciálisan a könyvtára® z



márap hogy fez az érték®® tájékoztatás9 amelyet az állam a feltaláló
tól a monopólium megadása ellenében megszerez„ a lehető legnagyobb 
publicitást kapja meg könyvtárainkban*. Merem állítani,,' hogy ném elég 
megszerezni egy gyűjteményt és közölni a valószínűleg hozzánk fordul
ni szándékozó közönséggel,, hogy ez a gyűjtemény megvan könyvtárunkbanp 
hanem rendszeres munkával hozzá kell látnunk„ hogy az ipar étvágyát 
felkeltsük® ügy szempontot mindig szem előtt kell tartani,, tudniillik 
azt „ hogy ha a tájékoztatás éa kutatás olyan értékes a nagy vállalat óv
nak p akkor ezzel arányban értékesnek kell lenniők a kisebb vállalatr 
számára ia$ azután még egyet; egyetlen haladé cég sem engedheti mc~ 
magának azt0 hogy tudatlanságban maradjon*. A nagy vállalatok siker .■« 
nek igazi oka8 hogy ezek igen nagy fontosságot tulajdonítanak anna „ 
hogy mindig egy lépéssel megelőzzék a konkurrens vállalatokat„ és e. 
az egy lépés rendszerint feltalálói lépés*. A találmány egy lépés elő
re az ipari versenyfutásban„ a amint a versenyben a sebesség fokozó
dik „ az előny esetleg csak pár hüvelyk,, csak egy kis helyzeti előny 
tálén,, de mindenesetre mérhető előnyD úgy is mondhatnék,, hogy nyilván
való feltalálói lépéso

Megkíséreltem megmutatni előadásomban,, hogy a tegnap világot 
forradalmasító találmánya helyet adott a ma tökéletesítő tipusu talál
mányának*. Amikor ilyen eredményre jutottam,, nem szeretném,, ha azt gon
dolnák rólam,, hogy szerintem a nagy találmányok napja már teljesen le
áldozott® Ki állíthatja ezt? Igyekeztem megvilágítani Önök előtt0 hogy 
a szervezett kutatás az ipari gépezet elfogadott részévé vált és hogy 
ez a nagy és haladó vállalatok szükséges tevékenysége*. Ezt világszer~ 
te elismerik*. *

Majdnem ugyanennyire elfogadott tény„ hogy magának a kutatásnak 
a vizsgálat tárgyára vonatkozó és rendelkezésre állő lehető legtelje
sebb tájékozottságon kell alapulnia*. A műszaki és tudományos irodalom 
értékének ez az elismerése megteremtette a szakkönyvtárak és tájékozt 
tó tisztviselők szükségességét és ma már a bibliográfiai kutatás nélk - 
lözhetetlen része az ipari gépezetnek®

Áttekintésemben már utaltam arrap hogy az iparban még legalább 
két terület van„ melyek bibliográfiai szempontból fejletlenekf, először 
is a kisebb ipari vállalatok„ s különösen azok az iparágak„ melyeknek 
még nincs kollektív kutató egyesületei, másodsorban az olyan dolgoz ók „ 
akik maguk nem állnak kutatómunkával kapcsolatban vagy nem tagjai va
lamely szakmai egyesületnek® Ez utóbbi csoportról nem lehet tudni hog. 
milyen mértékben veszi majd igénybe a tájékoztató szolgálatot*. Az én 
véleményem mindenesetre as9 hogy napjainkban„ az ádáz versengések ide
jén nem kímélhetjük meg magunkat semmi fáradságtól,, amellyel a terme’ 
ksnység emelését elősegíthetjük® Másrészt nem lehetünk mereven d o g ' 
kusok abban a kérdésben„ hogy az egyéni feltaláló korszaka lejárt-e 
vagy sem®

Vizsgálódásomban igyekeztem rámutatni néhány lehetőségre„ hogy 
hogyan lehetne az ipar bibliográfiai szükségletét kielégíteni akár 
tudatos bennük ez a szükséglet „akár nem® Remélem,, hogy az elmondottak 
gondolkodóba ejtik mind a közművelődési könyvtárak,, mind a azakkönyvtá-



32 -

rak m unkatársait és remélem azt is, hogy nincs olyasa t á v o l 'az ©ss 
mikor olyas könyvtá rk ö z i együttműködési rendszerűnk l e s z ,  mely rend® !- 
kezesre tud bocsátani minden műszaki kiadványt az ip a r  minden r é s z é 
nek, valamint azt is, hogy ipari világunk is  a. le g a ls ó  munkástól 
kezdve a csúcson álló vezérigazgatóig - teljes tudatában- lesz a t á j é 
k o ztató  irodalom  értékének* . .

» The Library Aasoeiation Reeord, 57*vol. 1955« l»az» 24 7-2 5̂ ,°

A CSEHSZLOVÁK KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS PROGRAMIBA
D-955- junittá 15-én Központi Könyvtárügyi 
Tanács létesült Csehszlovákiában

Általános célkitűzéseiben a szovjet könyvtárügy tapasztalataiból 
indul ki és a Cseh és Szlovák Könyvtárosok Szövetségének programmjáhos 
illetve az 1948* évi brnoi Könyvtároskongresszua határozataihoz csat 
lakozik* Főfeladata az egységes könyvtárhálózat megszilárdítása, kttlfi 
nősen a könyvtárak eszmei Irányvonalának és gyakorlati tevékenységén** 
'tarén*

A mezőgazdasági és az ipari termelés fokozottabb segítése mellett; 
a Művelődésügyi Miniszter által kiadott szervezeti és működési szabály 
zat értelmében a következő konkrét feladatokat tűzte maga elé; A közmű 
velődésl és a tudományos könyvtárak együttműködésének koordinálása a a 
Szovjetunió Lenin Könyvtárának mintájára Csehszlovákia Állami Könyvtár© 
nak létrehozása.* Az elméleti és módszertani munka fejlesztése érdekében 
a Könyvtári Munka Központi Módszertani Kabinetjét az elméleti és mód
szertani tevékenység központjává kell kiépíteni, és koordinálni az or
szágban folyó módszertani tevékenységet*

A Központi Könyvtárügyi Tanács célkitűzései közé tartozik; az egy 
séges címleírás! szabályok, a községi és járási könyvtárak mintakataló
gusának , a könyvtári osztályozási rendszer kézikönyvének, a könyvtár
technikai minimumnak kidolgozása, valamint a könyvtári terminológia egy 
ségesitése* ' <

Az országban folyó bibliográfiai munka koordinálása mellett tovább 
fontos célkitűzése a könyvtárosképzés területén fennálló hiányosságok 
kiküszöbölése és hosszúlejáratú tervek kidolgozása*

Igen lényeges feladata a Központi Könyvtárügyi Tanácsnak az 195*
ÓO évi ötéves könyvtárfejlesztési terv kidolgozása, valamint a könyv 
tárí dolgozók státuszba sorolásának rendezése és a jó munka jutalmaz,.-*

Végül, de nem utolsósorban, az az újonnan alakult Könyvtárügyi 1 - 
aáes feladata, hogy élénk cserekapcsolatot létesítsen mind a Szovjet
unió és a népi demokráciák, mind az egyéb országok könyvtáraival*
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MIKBOKÓPIA ÉS NYOKDASZERÜ SOKSZOROSÍTÁS 
/Részfordítás./

Napjainkban tele vasnak a lapok uj fényképező „ sokszorosító„ 
szedő és nyomdai gépek leirásaivalp "Rotof oto" „ "Linolith" "Justowrit 
és "JTlexoprint" kifejezésekkel, A legtöbb cikk meglehetősen sok müsza 
ki részletet is közölj a szerzők a leirt berendezéstől gyakran döntő
en uj korszak megvalósulását várják,, mások viszont kételkednek mind 
olyan szerkezet jóságában,, amelynek nincsen legalább húszéves múlt„» <, 
A mikrokó|>ia és a nyomdaszerii sokszorosítás egész területéről csupán 
kevésszámú kielégítő ismertetés áll rendelkezésünkre„ Ifey tehát egy 
ilyen f jelentős számú eljárást és gépet áttekintő cikk hozzásegíthet# 
hogy. fogalmat alkossunk a tárgykörről A következőkben megkísérlem a 
sokféle eljárást logikus sorrendbe szedni és a legkevesebb műszaki 
részletezéssel összefoglalni a jelentős uj berendezések és eljárások 
előnyeit „ alkalmazhatóságuk korlátáit<> Mit jelentenek ezek a vívmá
nyok a tudományos müvek kiadói problémáinak megoldása szempontjából? 
Olcsóbbá teszik-e általában a könyveket? Közelebbről,, lehetővé tesz* 
hogy a tudósok számára szükséges monográfiákat és kutatási jelenté? 
két könnyebben lehessen közzétenni? Az ilyenfajta ismertetés nem tf 
kedhet teljességre, legfeljebb rendszerességre..

Róbert Cv Binkley, mintegy húsz évvel ezelőtt összefoglalta 
tatási eredmények sokszorosítására akkor rendelkezésre álló óljára, 
kato Mindent számbavett az ismétlőjeltől /macskakörömtől/ a szedőgépi 
elemezve és összehasonlítva az egyes eljárások költségeit0 Az igénye- 
két a következőképpen foglalta össze5 "Uj módszerekre és az uj teehni 
ka alkalmazására van szükség9 hogy akiadványok költségei megtérülje
nek tekintet nélkül a vevők számára"« Ez az eszménye a tudományos mar 
kák kiadásával foglalkozó kiadónak.,.Mível a nyomdaiparban a háború 
után minden költség megnövekedett„ ez a szükséglet ma talán még r 
mint’ hun* évvel ezelőtto Binkley megállapította még azt isB hog; 
Írógép és a fényképezőgép uj eljárások egész sorának előfutára , >„
ezek között a aiknyomásnak •= a foto-offszetnek - és a miniatűr f 
kópiának lehetnek a legérdekesebb várható alkalmazásaik.," Az .• 
alt idő igazolta, ennek a jóslatnak a meglepő pontosságát, Vi. 
g tehát a mai berendezéseket abból a szempontból., hogy mit nyu„v.
: tetazósazerinti példán., a zárna, nem vátlzztízzs kicílrok
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A mikrofilm /tekercaf ilmA A mikrofilm ugyan nem minősíthető 
már uj eljárásnak,, ebben az összefüggésben azonban a sokszorosítás- 
technika egyik eszközének tekintjük és összehasonlítási alapként vizs
gáljuk más eljárások előnyeinek megállapitásáhozo A mikrofilm haszná*. 
Xata számos területen már meggyökeresedett - az iparban és az állam- 
igazgatásban 0 irományok megőrzéséreo tudományos vonalon pedig különbö
ző dokumentációs oélokrao A mikrofilmnek számos hátránya van a mikro- 
kópiák minden formájával szemben általánosan hangoztatott kifogáson 
felül ia9 hogy toio csak külön berendezés segítségével használlhatőo A 
filmtekercseket nem lehet olyan szorosan egymás mellett tárolni0 mint 
az kívánatos Xenne0 a színeket nem adja visszás mivel a film fényképé
szeti feldolgozása 100 lábnyi /30 m/ hosszúságban a leggazdaságosabb 
a kutató gyakran kénytelen több méter filmet legombolyítani0 hogy meg
találja o amit keres j, a filmeket gondosan kell kezelni „ karcolások el
kerülésére £ miután a filmek tömeges feldolgozása gazdaságos „ az anyag 
összegyűjtése feldolgozásra gyakran többheti vagy hónapi késedelmet 
okoz folyóiratok vagy sorozatok filmmásolatainak elfcészltésénélo A 
kifogások sorát még lehetne folytatnia

A mikrofilmet azonban hátrányai ellenére is könyvtári használat
ra beve«t0 a°k célra pedig a legjobb eszköznek kell tekintendő A mik
rofilm legolcsóbb eljárás tíznél kevesebb másolat előállitásárao Fel
használható = s talán fel is használandó - könyvtárközi kölcsönzésre„ 
különösen ritka anyagoknálo A kutató felnagyittathatja a képeket és 
egyes oldalakról,, sőt egész könyvekről aránylag olcsón készíttethet 
másolatot0 ha a mikrofilm tartalmát olyan mértékben használja„ hogy 
az olvasókészülék használata komoly nehézséget jelents Más átlátszó 
filmanyagokhoz hasonlóan a mikrofilm is viszonylag egyszerűa áteső 
/nem visszavert/ fénnyel működő berendezéssel olvashatő« A mikrofilm 
eredete visszanyúlok a 19oszázadba 0 de csupán a mi időnkben vált a 
modern élet részévé m ma már úgy hozzátartozik,, mint a rádió„ vagy a 
gépkocsio Az s cikkben tárgyalt egyetlen más eszköz sem fogja - va
lószínűleg - kiszorítani a számára legmegfelelőbb területekről

A mikrofilmet egyéb alkalmazási lehetőségein felül különleges 
kiadási formaként is felhasználták két fontos háboruatáni vállalkozás- 
nálo Az Ameriean Documentation Instítute /ADX0 Amerikai Dokumentációs 
Intézet/ mikrofilmen történő "kisegítő kiadás’' lehetőségét szervezte 
mego Ha a kézirat ttsl terjedelmes „ sok a műszaki,, matematikai vonatko
zása „ vagy tál költséges a kinyomatása0 a kiadó az anyagnak csak azt 
a részét„ esetleg ©sak a kivonatát teszi közzé„ ami igényeinek vagy 
költségvetésének legjobban megfelel,, a teljes kéziratot pedig átadja 
az ADI-nako Az ADI megőrzi és nyilvántartja az anyagot„ a kéziratról 
mérsékelt áron kívánatra mikrofilm másolatot ad fcío

Az Egyetemi Mikrofilmvállalat ,/tJniversity Mierofi3m#/ aj disszer- 
tációs szolgálata működésében hasonló az előbbihez9 doktori értekezé
sek kiadását végzío Mindenki,, aki a szervezetbe csak bekapcsolt bár
mely egyetemen doktori fokozatot nyer e!„ költségtérítés mellett meg
küldi doktori értekezését szerzői kivonat kíséretében az Egyetemi 
Mikrofilmvállalatnako A kivonatot a " D jsertation Abstracts" c0 folyó
irat közlio Ha bárki a disszertációhoz hozzá akar jutni,, megrendelheti
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olcsó mikrofilmmásólat át g vagy nagyítását oldalanként 10 centérte
így válik a mikrofilm a kiadás eszközévé,, Így válik általa a 

kutatók számára szükséges anyag olyan mértékben hozzáférhetővé8 mint 
soha azelőtt*

Az ADX~h©z0 és az Egyetemi Mikrofllmvállalathoz hasonlóan más„ 
különleges.szükségleteket kielégítő szolgálatokat is lehet szervezni! 
valószínűleg erre ®or is fog kerülnie A mikrofilmkiadásnál a filmmé-, 
solat megrendelőjét terheli a film - mérsékelt - költségei ezek az 
egypéldányos kiadványok eleget tesznek a Binkley által meghatározott 
feltételnek? nem ráfizetéses kiadványoké .

Átlátszatlan mikrokártyáke Tíz-tizenöt példánynál nagyobb számú 
másolatnál a sokszorosítási költség olymódon csökkenthető^, hogy a ne
gatív mikrofilmről átlátszatlan fehér papírra készítünk másolatokato 
Az Egyesült Államokban ilyen sokszorosítást végez üzemi méretekben 
fényképészeti utón plo a Mleroeard Corporation /La CrosseB Wiseonsia0 
a Microlex Corporation,/és néhány más9 most alakuló ©ég* Különleges 
©ffszét-eljárással készít másolatokat a negatív mikrofilmekről a 
Readex Mioroprint Corporation* /Chester, Vermonty

Ezeknek az eljárásoknak több közös előnye van„ a mikrofilmmel 
szemben0 Mindenekelőtt kiadást eredményező«, azaz sok másolat előállí
tására megfelelő eljárásoké A mikrofilm másolója Íjárás! a századik po
zitív másolat is alig olcsóbb8 mint az első-másolat! Így tehát egyé
ni igényeknek és archiválta megőrzés céljainak kielégítésére a legal
kalmasabb o Az át nem látszó másolat ezzel szemben - több igénylőt fel
tételezve olcsóbb8 ha elég nagy a kereslet ahhoz 8 hogy több másola
tot egyszerre készítsenek*

A mikrokártyák negatív mikrofilmekről 3x5 hüvelykes /7#5xl285 cm/ 
kártyákra készített pozitív másolatok „ kártyánként rendszerint ls24 
arányban kicsinyített 48 lap szöveggel* A mü első kártyáján külön be
rendezés nélkül olvasható teljes cimleirás8 a többi kártyákon pedig 
rövidített címleírás található* Ezenkívül mindegyik kártyán szabad
szemmel olvasőhatóan fel van tüntetve a kártyára felvett anyag kezdő 
és befejező lapszáma* Már 23 vagy akár 15 másolat is készíthető de a 
legkisebb egységárat 5° vagy még több másolatnál lehet elérni*

A Mlorolex és más fényképészeti másolatok a mikrokártyákhoz ha
sonlók legtöbb szempontból 0 bár a használatos kártyaméret - a Micro-
lexnél 605 x 805 hüvelyk /I6„2f x 24„25 cm/ - és a kártyákra felvett 
oldalak száma változó* A Microlex kiadványokat védőtokokban szállít
ják;, ezeket a szokásos mődon8 könyvekhez hasonlóan polcra lehet helyez
ni o

A mikronyomás valódi nyomdai eljárással készül,, ennek következ
tében előállítási módszerében különbözik a többi mikrekártyátől* Kü
lönleges papírra nyomják színtartó festékkel! Így a valószínű tartós
sága nagyobb9 mint a fényképészeti utón készült másolatoké* Az olvasó 
azonban alig vesz észre különbséget a fényképészeti utón és a mikro- 
öyomással készült kártyák között* Ez utóbbiak é x hüvelyk. /15 x 22„5 
®m/ méretűek! egy-egy kártyán'100 oldalnyi anyag van elhelyezve 10 
sorban,, soronkint 10 oldallal* Ez a szabadalmazott elrendezés különö-
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S0B könnyűvé teszi a mü kívánt oldalának a leolvasásáto A kártyákct okok
ban szállítják, hogy könyvökkel, együtt legyenek könnyes tárolhat ók»

A fényképészeti másolatok /mikrokártyák/ olcsóbbnak látszanak 2,5“>tőX 
több száz példányig terjedő kiadásoknál, a mikronyomás vaXásZlníiieg .@.S> 
ennél nagyobb példányszám kiadásoknál előnyös® A } s 5 hüvelykes mikro- 
kártya méret &$videbb müveknél előnyös3 mivel az egy lapra 100 oldalnyi 
terjedelmet összefoglaló mikr©nyomásaál és a 200 oldalt összefoglalj 
microlex lapokon szükségképpen üres felületek maradnak a ki nem használt 
részen rövidefeb szöveg kiadásánál® A könyvtárosok a könnye® kezelhető 
tokokat ez utóbbi két eljárás komoly előnyének tartják| a mikrokártyók 
elhelyezéséhez fiókokra van szükség® Ám ezek a tokok a.kevésszámú kár
tyán sokszorosított anyaghoz nem megfelelőek., de sem látható hogy 
miért ne lehetne tokokat szerkeszteni 3 ac 5-' hüvelykméretü kártyák egy
másmellet! tárolására is0

A mikrokártyák elterjedését akadályozó egyik tényező, a szabványo
sítás hiánya® Az egyes eégek kiadványainak más és más a méret® , ajáfefe 
és újabb tárolási és katalogizálási problémát jelentenek, igazán jól 
viszont csak a megfelelő készülékkel olvashatóko A szabványosítás be 
fog következni, bár ez néhány előnyös tulajdonság feláldozását követe
li afejd- meg a mikrokártya alapelvánek általánosabb elfogadása érdeké
ben® A mikrokártya elve ugyanis kétségtelen igényt elégít ki® Nehéz ma 
előre megmondani, hogy választás melyik megoldásra e sik| reméljük, hogy 
ki fog alakulni egy valóban megfelelő univerzális leolvasőkészülék, ami 
lehetővé tenné a 3 * 5 hüvelyk méretű mikrokártyák é® a nagyobb formátu
mú mikronyomatok párhuzamos továbbfejlődését® E® utóbbi már alig szorul 
továbbfejlesztésre olyan óriási terv -számára, mint a brit alsőház ira
tainak a kiadása® Másrészről 3 x 5  hüvelyk a legáltalánosabb kártya mé
ret® A mikrokártyákat ezzel a mérettel igen könnyű a meglévő könyvtári 
berendezéshez alakítani| kivéve a legnagyobb méretű felvételeket, 
kisebb képkapaoitásuk alkalmassá teszi őket mindesirányu felhasználás
ra, különböző terjedelmű anyagok sokszorosítására ®

Rövid kitérőt kell tennünk itt a mikromásolatok két átlátszó vál
tozatának a megemlítésére, ezeket figyelmen kivül hagyni nem lehet® 
Németországban és Hollandiában kialakult az utóbbi években a mikrofilm- 
kártya® Ez nagyon hasonlít a mlkrokártyához, csak anyaga átlátszó film, 
nem pedig fényképészeti másolópapír® Németországban ezeknek a kártyák
nak a legáltalánosabb méret# 9* 12 cm, Hollandiában a 3 se 5 hüvelyk- 
ayi szabványméretet használják inkább® Franciaországban viszont azzal 
törekszenek a mikrofilmekkel kapcsolatos legfőbb hátrányok kiküszöbö
lésére , hogy a 35 saa-e® pozitív filmmásolatokat rövid csikókra vágják, 
majd kártyása®rües használják és tárolják® A csikók mindegyikén szabad 
szemmel olvasható azonosító felirat látható,,

Az átlátszó film mellett szóló legfőbb érv, hogy éteaő fénynél 
olvasható és nem kell hozzá visszavert fény, mint az át nem látszó má
solatoknál® 25 wattos kis fényforrás is elegendő a leolvasáshoz® A be
rendezés Így sokkal egyszerűbb és olcsóbb lehet, mint az át nem 1 tsző 
másolatok leolvasó berendezései, nemcsak kevesebb áramot fogyaszt, ha
nem a kisebb fényerejű, lámpa kevesebb hőt fejleszt, és igy mesterséges 
hűtésre alig van szükség®



A mikrofilmmásolatok európai fejlődését még inkább' akadályozza a 
szabványosítás hiánya0 mint az Egyesült Államokban ás Így Európa alig 
lesz versenyképes ®z amerikai miter©másolatok áradatával szemben, Ezen
kívül a mikrofilmkártya, a mikrofilmhez hasonlóan9 érzékeny a karcolás- 
raa Ez még jobban nehezíti használatát 9 szükségessé teszik hogy a mik
rof ilmkártyákat papirboritékban tárolják? ami térfogatukat és költsé
güket növelio Ezek alapján valószínűnek látszik, hogy a mikr©másolatok 
ez, a fajtája nem vélik majd általánosa® használatá

A tömegesen előállított mikr©másólatok /mikrokártyák/ előnyei 
szemmel láthatőako Elsősorban is olcsók; ma az Egyesült Államokban a 
legolcsóbb eszközt jelentik a fényképezhető anyagnak 95„ vafxy ennél 
több példányban való előállításárao Másodszor sokkal könnyebben hasz
nálhatók mint a film. Szabad szemmel olvasható felíratok egyszerűvé 
teszik az azonosítást és a katalógizálástB bármely kívánt oldal köz
vetlenül kikereshető0 nem kell hossz® filmszalagokat ide-oda csévélni; 
a kártyák jő térkihasználással könnyen tárolhatók és könnyen besorol-, 
hatók a felhasználásnak legjobban megfelelő rendszer szerint. Ezen fe
lül 0 újságok ás folyóiratok pótlására jobban megfelelnek, mint a mikro
film, Jobban birják a használatot 9olcsóbbak /ha legalább 5 könyvtár 
rendeli meg/, A mikrofilmmel ellentétbehp amelyeket leggazdaságosabban 
tömegben tudnak fényképészetileg feldolgoznia a mikr©kártyákat egyedi
leg is elő lehet állítani é« szét lehet osztani, s ezzel gyorsabbá vá
lik a szolgálat.

Tudományos anyag közzététele terén állandóan nő a mikrokártya je
lentősége; segítségével kis példányszámú kiadványokat olcsón lehet elő
állítani o.Kevesek által igényelt anyagnál a mikrokártya és testvérei a 
gazdaságos, sokszorosítási mód, A mikrokártyák költsége, például 50 pél
dányos kiadásnál kbo csupán fél cent oldalanként bármilyen egyszínű 
szövegnélo Táblázatok, grafikonok# térképek0 tervrajzok9 fényképek, 
rajzok - mindéz„ ami kutatási jelentésekhez annyira szükséges és annyi
ra drága - ilymődon ugyanolyan költséggel sokszorosíthatók, mint az 
azonos nagyságú szokásos gépírásos szövsgo

Bár a mlkromásolatok minden formájához szükséges valamilyenfajta 
©IvasÓkészülék g az át nem látszó anyagra készült pozitív másolatok 
használata sokkal kevésbé korlátozott „ mint a mikrofilmé. Normális 
kicsinyítés! anyagot tartalmazó, át nem látszó másolat egyszerű nagyi- 
tólencsével is leolvasható, Kb, 10-szeres nagyítású nagyitőüveg /2 
dollárért vásárolhfit6/ is megfelel erre a óéira. Persze senki sem tud 
hosszasan olvasni ilyen módon „de mive I á  kutató igen sokszor csak rö
vid utalásra igényli a könyvet> vegy tartalmának gyors áttekintését 
kívánja, a mikrokártyák nagyon értékesek lehetnek a kutató Íróaszta
lán, lehetséges, hogy a mikrokártyák segítségével olyan fontos referens 
kiadványok válnak hozzáférhetővé a kutatók számára*, amelyek könyvalak
ban igen drágák és térj«delmssek0 s amelyeket csak könyvtárak tudnak 
beszereznio A kicsinyítés ellenére az ilyenfajta anyag használata ké
nyelmesebb lehet8 mint jelenleg megszokott formájukban, A laboratórium
ban dolgozó kutatónak keze ügyében van egy nagyszerű leolvasó eszköz! 
a mikroszkopo Kétszeres nagyítású? szemlencsével. a legtöbb mikroszkóp 
éppen olyan jól, vagy mégjobbaa nagyítja a mikr©kártyákat 9 mint a hasz-



Bálát98 leolvasó készülékek„ a kutat6 pedig ismeri kezelését?
A tudományos müvek kiadója szempontjából nyilvánvaló,, hogy némelyik 

anyag alkalmasabb mikrokártyán való sokszorosításra 0 mind a máaiko 
olyas müvek,, amelyeket inkább rövid referenciaként használnak0 a hasasam 
olvasásra /szakbibliográfiáké kevéssé tanulmányozott nyelvekre vonatkor 
zó jegyesetek„ elektrokardi ogrammok0 vagy régészeti törött cserépedények 
fényképfelvételeip táblázatokba vagy grafikonokba sűrített statisztikai 
adatok/ ritkábba® fogják arra indítani a kutatót„ hogy a könyvtárba men- 
jen olvasÖkészülékért „ ehhez kézi nagyitója is elegendő., Értekezések 
anyaga sohasem lesz megfelelően rögzítve ilyen módos*,, bár kétségtelen^ 
hogy a jövőben szélesebbkörü sokszorosításokkal kell számolnunk, mikro-? 
kártyákon éspedig olyan mértékben „ amennyire felismerik a mikrokártya 
nem ráfizetéses jellegéto Mindenesetre jobb ha vas egy mikremás©latunk? 
mintha semmi sincso

A mikrokártya "kisegítő közzétételre®* is kiválóan alkalma®., oly- ' 
módon„ ahogy az Amerikai Bokáméntáeióe Intézet a mikrofilmet használja®

Annyira logikus„ hogy elkerülhetetlennek Iátszik§ a tudományos 
kiadók legalább is bizonyos tipusu kutatásokról szőlő monográfiákat 
valószínűleg egyidejűleg kétféle alakban adják majd ki„ nevezetesen 
könyv vagy brosúra alakjában olvasható hetükkel,, mikrokártyáko®'pedig 
a hosszabb0 részletesebb kiadást vagy a részletes mellékleteket /§ra- 
fikonokat0 statisztikai adatokat „ illusztrációkat stbo/a

Az, át nem látszó mikromés©latokát /mikrokártya/ ma már szokásos 
sokszorosítási eszköznek kell tekinteni „ akár rég nem kapható anyag uj- 
béli kiadásánál,, akár pedig másodlagos kiadási eszköznek kombinált ki
adási formáknálo Természetesen az olvasók részéről mutatkozik bizonyos 
ellenállásodé a kártyák előnyei annyira tulnyomőak a hátrányokkal szem
ben? hogy ezt az eszközt végül is el kell fogadnia. Amilyen mértékben 
elterjednek szélesebb körben a kártyák és a leolvasó készülékek„ való- 
áslüüleg annál Inkább feljavul minőségük s annál inkább válnak öl
es őbbáo ..

Ezt a fejlődést nagymértékben előmozdítja - a mikrofilm fejlődésé
hez hasonlóan - az a tény„ hogy az ipar ée a kormány egyre nagyobb mér
tékben használ mikrokártyákat 0 nagytömegű jelentések gyors közzétételé
re., A mikrokártyát sokoldalúsága sokféle felhasználási célra alkalmassá 
teszlo A Haditengerészet például mindegyik mikrokártya hátára olvasható 
betűkkel ráírja tartalmának kivonatáto Egyes kutatók azzal kísérletez
nek,, hogy témaszerinti besorolásra alkalmas IBM lyukkártyákra készíte
nek mikromáéólatokáto Ilymődon az osztályozott kártyák nem csupán bib
liográfiai idézeteket 0 hanem az idézett anyag telje® szövegét is tartal
mazzák Q Nyilvánvaló,, hogy ez az eszköz annyira alakítható a követelmé
nyekhez ,, hogy a kiadói problémák egész sorának megoldására alkalmas„ 
ennélfogva a kutat ók„ az egyetemi kiadók és a könyvtárosok kényszerül
nek majd elfogadására»

Ofgazét nyomáso Ezek után fordítsuk figye3münket a nagyon kis pél
dányszámú kiadásoktól ötszáz vagy ennél több példány sokazohositásáras 
ezt az offszét nyomással végezhetjtíko Az offszet a kőnyomás egy fajtá
ja „ ma már kbo 7.5 éves0 Szigorúan véve aligha tartozik az uj nyomtaté-
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ei ®1járások közé9 azonban az utolsó 20 évben bekövetkezett fejlődéi 
falőr® váltotta mindazt e amit Binkley rávonatkozólag magjősolt és még 
további nagy fejlődés előtt áll® Alapja a kővetkezőkben vizsgált összes 
eljárásoknak® Az offszet nyomda egyszerű berendezésével viszonylag ■ ol
csóikig példányszámú kiadást tesz lehetővé® Nagy működési sebessége 
ugyanekkor gazdaságossá tfszic nagy példányszámok előállítására is® Mi
után a lemezre^ amiről a nyomás történik8 bármit rá lehet vinaig ami 
lefényképezhető9 - az offszet nyomás rendkívül sok©ldaiu0 csaknem mindent 
fel tud dolgozni®

Eddigi vizsgálódásunk az olyan sokszorosítási eljárással foglalko
zott csupán, melynél a kiadás példányszáma fontos tényező, a -szükséges 
példányszám nagymértékben meghatározza a használandó eljárást > A tár
gyalt eljárásoknál a kész szedést nyomtatott anyagé vagy gépelt szöveg 
formájában elkészítettnek vettük® Mivel az offszet nyomda az ilyen anya
got az önköltség megérülését biztositő kiadásban tudja megjelentetni 
ha á példányszám500 vagy ennél nagyobb /felső határ gyakorlatilag nin
csen/ vizsgálódásunk ebben az irányban megnyugtatóan végéhez érkezett® 
Meglévő példányok sokszorosításánál a Binkley által kitűzött óéit az 
Egyesült Államokban rendelkezésre álló. eszközökkel meg lehet valósíta
ni® Mi a helyzet azonban akkor8 ha a kiadandó szöveg még nincs kiszed
ve ém a szedés költségei is terhelik a. kiadványt? Vizsgáljuk tehát szok
at án a szokásos betüöntésea szedéstől elférő szedés! eljárásokat®

Először is meg kell állapítanunk, hogy kis példányszámú sokszoro
sításra szolgáló eljárások egyike sem biztosit pénzügyileg kielégítő 
megoldást, ha a - bármilyen eljárással végzett - szedés költségeit is 
tekintetbe vesszük® Amint azonban a kiadás példányszáma 500 fölé emel
kedik^ lehetővé válik, a szedés! költségek megtérüléssé mig I5OO-2500-as 
példányszámnál már számításba lehet venni, hogy a szedést a szokásos 
módon végeztessük el® Ennél pontosabb határokat meghatározni nem le
hetséges, mivel a szöveg fizikai állapotáé nyomdatechnikai nehézségi 
foka és számos más tényező is közrejátszik megállapításuknál®

Nyomtatdsazertt sokszorositás® /Near-print/® Az 5OO-15Ö0 közötti 
példányszámú kiadásoknál nagyon fontos szempont„ hogy milyen legye® a 
kész könyv külső megjelenése® A rendelkezésre álló legolcsóbb szedés 
a szokásos gépírásos szöveg® Ha a szerző és a kiadó megelégszenek 
azzal0\hogy egyszerű irodai Írógépe® készített szöveget offszet eljá
rással sokszorosítsanak, úgy viszonylag kis példányszámú kiadás is el
bírja a saját szedés azaz leírás költségeit® Tudományos könyvek kiadá
sánál azonban szomorú tény, hogy a kiadók közül kávé®, a szemzők kősül 
szinte egy sem elégszik meg ilyen könyvekkel® Mégha vonakodva bele is 
mennek a gépírásos szövegbe B olyan gépírási eljárást keressek, ami leg
jobban megközelíti a megszokott nyomdai szedést?, az az u®n® wnyomtatés- 
azertt sokszorosítás" /near-priat/® Az erre irányuló törekvésnek szin
te minden lépése különleges berendelést kiváa9 /•& péaabs kerül/ és 
Időrabló eljárást jelent® Így tehát a kívánalmak kielégítés® lehetet
l e n  ha az olcsóság a fő szempont® Mivel azonban szinte minden géppel 
irt könyv kiadásánál valamilyen engedményt kell tenni az Idényeknek.,, 
tekintsük át a rendelkezésre álló és szedésre tflkalmasRak tartható 
Írógépeket ®>
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A legkevésbé drága ezek közül az elektromos Írógépe Egyik legfőbb 
előnye„ gyors működésén kivüie a leütés egyenletességée Betükarjait 
nem- emberi ujjak működtetik változó erejű leütéssel,, hanem gépi borba- 
dezás,, ennek folytán ogy^aletea erőséggel ir„ ami kétségtelen előnye<» ^  
Ha ezt az Írógépet karboapapirszalaggal szereljük fel /ez némi többlet*, 
költséget jelentp mert a szalag eaak egyszer használható/ úgy egyesi®- 
tee fekete színezetű példányt kapunk„ amely színeivel versenyezhet a 
nyomdai szöveggelo Szedés! célokra a legjobb elektromos Írógép az *XBM 
Exeeutlve” tipueo A gép különféle8 változtatható betűtípusokkal van fel
szerelve e ezek némelyike nagyon hasonlít a nyomdai betűkhöz*, A gép ará
nyosan osztja él a betUkőzökat„ vagyis minden betű szélességének megfe
lelő területet foglal el„ például a kis wi“ méret* 2/32 hüvelyk9 a nagy 
"M®-e 3/32 hüvelyk® A betüközök helyes elosztása közelebb hozza a szö
veg .képét a ny(matatott szöveg képéhez és lényegesen szebbé teszi a ki
adványt o

Az WIHM Ixeeutive9* gépet szállítják 88 betű jelű billentyűzettel 
iSo A legújabb tipus aránylag kis többletköltséggel cserélhető betttka- 
rokkái is kapható® A billaatyük elhelyezése olyan,, hogy egyes betűjele
ket szóközben is lehet cserélni^ a csere művelete X 2 ,percet„ vagy még 
ennyit sem vesz igénybeo Ez a legújabb vívmány nagyon jelentősB tudomá
nyos szövegek szedése teréno Az Írógép egyik komoly hátránya szedés! 
szempontból éppen az volt0 hogy billeatyttiaefc és betűinek száma korlá
tozott o Ma már ezzel az Írógéppel és megfelelő választékú külön betű- 
karokkal könnyű„ mondjuk német szövegről bármely más Idegeanyelvű szö
vegre átváltani0 ha kicseréljük az ékezetes karodat *> Az ékezeteket és 
más különleges jeleket matematikai vagy más tudományos'jelekre is fel 
lehet cserélni„ ha ilyen jellegű szöveg ezt megkívánjao Ha nincs elég 
cserélhető billentyű állás ahhoz„ hogy az összes szükséges jeleket 
egyidejűleg elhelyezzük a gépen„ a karokat szükség szerint munka köz
ben is bármikor lehet cserélni„ anélkül„ hogy a gépbe helyezett papirt 
megzavarnék*. Ez a cserélés! lehetőség nagymértékben fokozza az IBM 
gép rugalmasságát és azt szedés céljára sok szempontból a legalkalma
sabb Írógéppé teszio

Az IBM távolról sem tökéletes szedőgép*. Más Írógépekhez hasonló
an nem lehet rajta a kocsikarral működtetett félsornál'kisebb sorközt 
beállítania. A betűk alakja éa mérete sem változtathatók A kocsi elmoz
dulásnak a hosszát az egyes billentyűk leütésénél a szerkezet mechaniz
musa szabja megD ez korlátozza a változtatható billefctíyüállásokaál be
helyezhető cserekarok azámát<. Ha azonban egy könyv takarékossági szem
pontból készül Írógépen,, a szedés megalkudhat ezekkel a korlátozásokkal 
és az eredmény teljesen kielégítő lehető

A tudományos művek kiadójának álma volt hosszú időn át„ hogy sa
ját helyiségében legyen olyan gépje „ amivel kiadványainak szövegét ol
csón kiszedhetio A gép természetesen olyan legyen,, hogy inkább gépíró 
dolgozzon rajta,, mintsem jól fizetett szervezett nyomdásza A kiadónak 
csak akkor kelljen érintkezésbe lépnie a nyomdával,, amikor a kész szö
veget átadja sokszorosításra®

Ezzel az álommal kapcsolatosan a remélt megtakarításon kívül még
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a következőkéi: jegyezhetjük megc A szedésnek a kiadónál és nes a nyom
dában történi elkészítés® valószínűleg megfelelőbbnek bizonyulta Azon
ban nemcsak ennyiből áll a dolog® A gépelésen kívül itt van a javité- • 
sok kérdése« A javításokat be kell ragasztani a szövegbe és nem mái® 
roaá@ után rágépelni® Rendszerint az élőfejet és az oldalszámozást is 
be kell írni® Írre a célra különleges eszközök kellenek® Felmerül to
vábbá a szakképzett gépírók kérdése.. A legjobb titkárnő gépírd munkája 
sem azonos a gépírásos szedéssel,, mégha mindkettő Írógépen is végsik®
A gépírót külön ki kell képezni* hogy másképpen billentsen* n® hagyjon 
közt pont után* ne emeljen bekezdések között stb. Mindez növeli a fe@— 
rendezésnek és a személyzet szakképzésének a költségét* Az álom valóra- 
váltása nem is olyan egyszerű* mint eredetileg gondolnánk®

Ha a kiadót ezek a nehézségek nem felemlítik meg és sssdogépet kí
ván beszexatni* úgy az IBM-et tarthatjuk legjobbnak® 88 jelű billentyű
zettel* 17 változtatható betttkarállásaal* 65 külön betükarral /1J0 
többletkészlettel/ ez a gép kb® 750 dollárba kerül®

A gépelt szöveg sorkiegyenlitésének biztosítása különleges prob
lémát jelent® Kétségtelen* hogy a sorvégek egyvonalba hozása teszi leg
inkább hasonlóvá a szöveget a nyomtatott szöveghez® De írógépen csak 
kétszeri gépeléssel és kétszeres vagy nagyobb költséggel lehet ezt el
érni® Az IBM gép alkalmas a sor kiegyenlités biztosítására is* de a 
többletköltség felveti a kérdést* nem egyszerübb-e a szokásos gépírás
sal szedetni®

A "Verityper" legújabb modellje a Coxhead DSJ a legsokoldalúbb irő- 
gépj Írógépnek tulajdonképpen csak a legtágabb értelemben nevezhető® Ez 
a gép megoldja á gépírás számos korlátozását® A betűk alakját és mére
tét szinte korlátlanul lehet változtatni® A teljes betűjelkészletet rá
szerelik egy félköralaku fémlemezre® A gépben mindig két ilyen lemez he
lyezkedik el /Pl® az egyik antiq.ua* a másik kurzív* vagy az egyik Xo 
pont* a másik 8 pont nagyságú betűkkel® A lemezek gombnyomásra cserélhe
tők® Ezenkívül a behelyezett 2 lemezt másodperc alatt más lemezekkel is 
ki lehet cserélni® így a DSJ a betűtípus és betűnagyság szempontjából 
megközelíti a nyomdai szedőgépet® Szerkezet® lehetővé teszi különböző 
sortávolságok állítását® A forgalomba hozott Írógépek közül ez az egye
düli tulajdonképpeni szedőgép* Valamivel gyorsabban végzi a sorklegyen- 
litást, mint az IBM:* bér még itt is kétszeri gépelés szükséges® Nyomtat
ványok* körözvények* katalógusok és más hasonló* sokfél® betűtípust kí
vánó kiadványok előállítására ez az egyetlen alkalmas Írógép® Sokoldalú 
volta könyvek szedésénél is ideális* de ára /kb® 2®j500 dollár/* valamint 
az a körülmény* hogy csak különlegesen képzett kezelő tud dolgozni raj
ta* olyan beruházási és bérköltséget jelent* hogy beállítása* csak akkor 
fizetődik'ki* ha az ilyen tipusu szedés! munkával a gép teljesítő képessé 
gét teljes mértékben ki lehet használni® Ebben az esetben már szedőterem
re van szükség* s ez messze esik a takarékosságra törekvő alapötlettől* 
hogy a gépiró sokféle elfoglaltsága közben még a kéziratot is lekopogtat- 
ja®

A DSJ ennek ellenére nagyon hasznos berendezés azon a területen* 
amire igazán való® Szedőteremben és a hozzá kapcsolódó nyomdáteremben a
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megfelelő sokszorosító gépekkel meglepően kielégítő é® olcsó munkát 
lehet végeznie Az ilyen berendezés komoly megtakarítást jelenthet oly an  
intézményeknek, mint egy egyetem, vagy egy nagy könyvtár, de csak akkor, 
ha Üzleti alapon tartják üzemben és teljes mértékben kihasználjak*

A Justowriter szintén olyan berendezés, amelyik csak nagyüzemben 
jöhet számításba® Drága, kbo 5<>00G dollár az ára, jóval kevésbé sokol
dalú, mint az IBM, vagy a DST, viszont a sorki egyenlítést sokkal jobban 
végzi, mint bármelyik más irőgép0 Tulajdonképpen 2 gépből áll: az egyik 
végzi az egyik gépelést, a második újra Írja a szöveget és kiegyenlíti 
a sorvégződéseket® A másodszori gépelés önműködően történik, az első 
gép által az első leírás során perforált szalag segítségével® A sorkl- 
egyenlitéa tehát két gépelést kiváa - mint általában minden Írógépnél - 
de a Justowriter a második gépelést önműködően és nagy sebeséggel vég
zi® Különleges célokra indokolt a gép felhasználása, a könyvszedés sok
oldalú feladatainak megoldására általában nem alkalmaso Bár nagy a vá
laszték a gépbe szerelhető nyomdaszerü betűtípusokban, a kész gépen a 
betűtípust változtatni nem lehet® A billentyűzet nem cserélhető, úgy
hogy csak annyi jelet lehet használni, amennyit a gépbe bele lehet sze
reltetni® A sortávolság változtatására sincs lehetőség®

Bár az IBM majdnem teljesen valóra váltja az irodai szedőgépekről 
szőt álmokat, elkeli lemérnünk, hogy tökéletes gép megvalósítására 
kevés a remény® Az eszmény ugyanis ellentmondást foglal önmagában, 
minthogy az olcsó, könnyen kezelhető Írógéptől is elvárják mindazokat 
az előnyöket, amelyeket csak a bonyolult és drága szed^gépek tudnak 
nyújtani. A nyomtatásszerü sokszorosítás csak akkor válhat sikeressé, 
ha a könyvnek egy uj típusát általánosan elfogadják, és elismerik® Mind
addig, amíg az Írógépen irt könyvet lenézik, csak a nyomdai szedőgéppel 
előállított könyv lesz teljesen kielégítő® ü j  felfogás kialakulása a 
könyv tipográfiájával kapcsolatban ma fontosabb, mint uj gépek szerkesz
tése® Az IBMAmel adva van az uj gép, amelyik elég olcsó ahhoz, hogy a 
kisebb.intézmények is beszerezhessék és az egyszerű Írógépeknél sokkal 
alkalmasabb a könyvkiadásnak gyakorlatilag minden tipográfiai követel
ményét kielégítő szedés készítésére® A probléma abban rejlik, hogy a 
szedés, amit ez a gép a leggazdaságosabban előállít, más k ü l s e j ű ,  mint 
a nyomdai szedőgépekkel előállított szöveg® Ez a gép ugyan biztosítja 
az 5OO-I5OO példányszámú kiadványok gazdaságos, nem ráfizetéses elké
szítését, Binkley eszményét azonbaa addig nem érhetjük el, amíg az 
ilyen szedést nem fogadják he a nyomdai szedőgépekkel szedett könyvek 
előkelő társaságába®

The Library Quarterly, 25®vol. 1?55® jan. l.sz,
111^124 olap.
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Barrow 9 WQ 3Vs
DOKUMENTUMOK RESTAURÁLÁSI ELJÁRÁSAINAK KIÉRTÉKELBSE

Levéltárosoknak éa könyvtárosoknak ritkán van arra idejük„ hogy 
részletesen tanulmányozzák „ vajon a dokumentumok restaurálására szol" 
gálő eljárások miben különböznek egymástól* így természetes „ hogy egy- 
egy nálunk használatos eljárás bizonyos sajátságát túlértékelik vagy 
esetleg lebecsülik., E olkk célja„ hogy összefoglalja néhány leggyak- 
rabban használt restaurálási eljárás hátrányait 0valamint előnyös tulaj- 
donságalto

1 /Az elmúlt néhány évben igen sok dokumentumot hoztak a műhelyembeB * 
melyeket már 20-30 évvel ezelőtt restauráltak., Ezeknél a dokumentumok
nál újabb restaurálásra volt szükség0 mivel az eredetileg használt meg
erősítő anyagok maguk károsodtak.. Jé alkalom volt ez -számomra0 hogy -ta
nulmányozzam a hibás anyagokat0 eljárásokat és a munka szakszerűségét« 
Alkalmam volt erre nézve egyéb tapasztalatot is szerezni „ mikor látoga
tást tettem vagy magam is dolgoztam több hazai és külföldi restauráié 
műhelyben <?
A selyem-eljárás

Körülbelül tizenhat évvel ezelőttig a “selymesé®® néven Ismert el
járás volt a károsodott dokumentumok restaurálásának legfőbb módszer©., 
Ezt az eljárást Amerikában körülbelül a százafordulén kezdték alkalmaz
ni., Alapjában véve a selyme zés nem más„ mint hogy a dokumentum minőkét 
oldalára egy-egy darab félig átlátszd selyemréteget ragasztanak* Helyes 
alkalmazásnál az eredmény§ a dokumentum viszonylag jól Olvasható,, elég 
erős és igen nagy a szakítószilárdsága* Vizuális vizsgálatnál ez az el
járás kitűnőnek látszik károsodott dokumentumok konzerválására

Sajnos azonban az ennél az eljárásnál használt selyem nem mutatko
zott elég tartásnak^, s ezenkívül még a károsodott dokumentumban gyakran 
jelenlevő szennyeződések is megtámadták* A selyem,, melyet ezekről az 
ujből restaurálandó könyvekről és kéziratokról el kellett tévoIitaaia 
törékeny volta elszineződött és semmi szakitásziiárdsága nem volt többé* 
Az elszíneződés jelentősen csökkentette az Írás olvashatóságát«, Ahol a 
selyem olyan Írással érintkezett0 melyben sok volt a vasesersavtinta le
rakodása D ott teljesen széjjelfoszlott az Írásban jelenlevő kéaaav követ 
fesztébe ha érdekes megjegyezni még,, hogy a selyem teljes szétesése olyasa 
helyeken is előfordult„ ahol a papírban lyukak vagy más hiányos részek
jLoltako Ez azt bizonyltja„ hogy ilyen esetekben inkább a régi papir szol --—— ------ -

A szerző dokumentum restaurátor„ State Library Buíldinga Rlohmond,,'Váe
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gált a selyem konzerválására* nem pedig a selyem a károsodott papíréra*. 
Két esetben olyan mintákat láttam ebből a selyemfajtából * melyeket 15 
évig vagy még ennél is több ideig raktároztak^ ezek is elszinezSdtek 
és törékenyek letteko

Kereskedők igen jól tudják * hogy azok a selymek * melyeket nagyon 
átlátszóvá készítenek ki* nem tartósak*. Értelmetlennek is találják e 
selyemfajta hossza® tárolásáto Nem hiszem* hogy van olyan gyáros* aki 
ezt az anyagot olyan áruk előállításánál felhasználná,, melyeknél köve
telmény a hosszú élettartam*.

Igen jól tudom én is* hogy bizonyos selymek századokon át is meg
maradtak^ az én megjegyzésem azonban esak azokra a selymekre vonatkoz
nak,, melyeket kéziratok restaurálásánál használtak*. Nyilvánvalóén - épp
úgy * mint a papir- és borfajtáknál - ezeknél az anyagoknál is különleges 
elővigyázatosság ajánlatos tartósságuk biztosítására*. Még sok kutatásra 
van szükség* hogy felismerjük,, milyen feltételek teszik a selymet a je
lenleg használtaknál tartósabbá*.

A selyem változékonyságán kivül a ragasztónak használt keményítő- 
pép is bajt okozs vonzza a rovarokat és ige© kitűnő közeg a penész é® 
bizonyos baktériumtipusok terjedésére*. Különböző éghajlatnál ez a ténye
ző komoly megfontolást érdemelj például mindennapi probléma ez a trópu
sokon és a szubtropikua éghajlat alatt*. A háború idején* mikor értékes 
dokumentumokat védettebb helyekre kellett elszállítani* kiderült* hogy 
még a Sarkvidékhez viszonylag közeli helyeken is komoly károkat okoztak 
a kéziratokban a mikroorganizmusoké Kéreg- és gombaölő szerek elégtelen
nek bizonyultak e probléma megoldására*.

Bár a keményitőpép hajlamos arra* hogy bizonyos idő múlva megkemé
nyedjék /ez a folyamat is több vizsgálatot érdemelne az eddigieknél/* 
általában úgy látszik* hogy kémiailag károsítja a papir rostjait*. Az 
azonban* hogy készítésénél néha* minden meggondolás nélkül* nagy mennyi
ségű timsót használnak* ijesztő jelensége Laboratóriumi vizsgálatok ugyan 
is kiderítették* hogy timső esak igen kis mennyiségben engedhető meg a 
pépben anélkül* hogy a papir tartósságának ne ártsnao Véleményem szerint 
a pépben jelenlevő timső a selyem hasznos élettartamát is esökkentio

Az említett tényekből kitűnik* hogy a selyem-eljárás nem tekinthető 
minden esetben alkalmazható* állandó eljárásnak*. Igen drágának bizonyult 
mind az anyag* mind a nagy szakértelmet kívánó munka következtében*. M e 
részt viszont hasznos abból a szempontból* hogy sok dokumentumot tehet 
hozzáférhetővé a tudósok számára*. Ez az eljárás nyilvánvalóan azért jött 
létre* mert a kéziratos anyag konzerválása. terén volt rá szükség*. Mikor 
ezt az eljárást feltalálták* a selyem volt az egyetlen olyan anyag* mely
nek megvolt a szükséges fizikai erőssége* s ennek ellenére az Írás is 
jól látható maradt rajta keresztül*, Tartóssága azonban* sajnos* korlátolt
A selyempanlr-eljárár

Selyem helyett néha selyempapirt használnak*. Az igen nagy fokban 
megtisztított rostokból és megfelelő körülmények között előállított se-

^  /Áttetsző selyemszövetből készült papir* Ford*/
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lyempapirt általában f a r t  6a anyagnak tartják* Azonban meglehetősen vas
tag sslyempapirt kell használni „ hogy ezáltal a dokumentum megfelelő szi
lárdságét is kapjoBg~ez viszont ©sökkeati az Írás olvashatóságát® 1 hát- 
'ráay ki küszöb ölé s ér® megpróbálták vastagabb ragaszt Spép használatát „• ami 
azűtátt viszonylag merev réteget képzett*

Az ilyen módon restaurált dokumentumok pusztulásának okát a savas 
tintában*, a ragaszt ópépben levő timsőbaa és az eredeti dokumentumban je
lenlevő savas vegyüleiek továbbterjedésében láttáko Ezeknek a vegyületek
nek nagy része elszíneződést okoz a selyempaplrban*, ami ismét ősökként! 
a szöveg olvashatóságáto

Ennél az eljárásnál is létrejön egy olyan réteg *, melyet könnyen tá
madhatnak meg mikroorganizmusok és rovaroko Korlátozott használatának 
fő oka az olvashatóság esökkenése és az aránylag ©sekély szilárdsága*
A selyempapir eltávolítása a károsodott papírból igen nehéz dologg mi
vel a megöregedett keményítőt vízben ©aak megpuhitani lehet *, de oldani 
nemo Hasonló nehézségek fordulnak elő az erősen károsodott*, melyemmel 
konzervált munkáknál is0 Ennek a problémának a megoldásához még további 
kutatásra van szükség*, minthogy az évek múlásával egyre nagyobb számú 
kézirat ujrakonzerválására van szüksége
Ragasztóanyagokat tartalmazó filmekkel való bevonás

Körülbelül húsz évvel ezelőtt termoplasztikue ragasztóanyagokat 
tartalmazó filmeket kezdtek gyártani^ ezeket aránylag olesó felszere
léssel lehet a papírra alkalmazni* Ezek a filmek teljesen kielégítsek 
ideiglenes értékű anyag konzerválására*, azonban néhány év után. a film 
rendesen lehámlik és a ragasztóanyag a papírba beszivődva*, ottmaradt 
Némely esetben a ragasztóanyag elszinezte a-papírt* Szerencsére @aak 
igen kevés történeti értékű dokumentumot konzerváltak ilyenfajta fil
mekkel* Ezt az eljárást igen gyakran és eredményesen használják példá
ul ét lapkártyákaálj, olesó könyvborit ékoknál stbo0 de bohaaem lenn© sza
bad használni maradandó értékű kéziratok és könyvek esetében*

Az átlátszó ragasztószalag egy hasonló tipusu film - nagy kárt 
okozott már sok értékes dokumentumban* Ezt sem volna szabad soha hasz
nálni nyomtatott vagy kéziratos anyagnál*
Bevonás osak oelluloa-aeetát filmmel
....Körülbelül 17 évvel ezelőtt használták először levéltári anyagon
azt az eljárást,, hogy egy-egy réteg termoplasztikas cellulóz aoetát 
filmet illesztettek a dokumentumok mindkét oldalára„ hogy Így helyre
állítsák a károsodott kéziratokat* Ez a film igen tartős„ amint az a 
gyorsított őregitéai vizsgálatok bebizonyították^ hővel és nyomással 
alkalmazható* Előzőleg már ezt az eljárást sikerrel használták modern 
papiros és egyéb anyagoknál B például fa„ drót stb*-nél%

Mikor azt az eljárást először alkalmazták levéltári anyagra,, a 
modern papír bevonásához szokott szakemberek uj problémák ©lőtt áll
tak? ugyanezt az eljárást régí9 károsodott dokumentumok restaurálására 
kellett alkalmazni* Nem voltak teljesen felkészülve erre éa elfelejtet
tek tekintetbe venni olyan tényezőket„ mint például a eelluloz aoetát
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film korlátozott szakítószilárdsága 0 a károsodott dokumentumokban gyak
ran található savas vegyületek9 premizi6s felszerelés szükségessége * 
és nem voltak tekintettel a dokumentum valószínű használatára sem. A 
levéltárosok egy része úgy okoskodott 9 hogy ha a károsodott dokumentu
mot két ilyen filmréteg közé zárják,, az végtelenül tartós lesz* Sok 
esetben azonban az elért erédméayek9 bizonyos idő után9 nagy csalódást 
okoztak ezen elgondolás hiveibeno Meglepetésükre ugyanis az ilye® eljá
rással konzervált dokumentumok igen gyakran elazinez6dtek9 leváltak le- 
mezeikről9 a gyakori használat következtében elszakadtak atfco Azok azon
ban 9 akik jártasak a károsodott dokumentumok restaurálásának módszerei 
terén9 egyáltalán nem lepődtek meg azon9 hogy ilyen rendellenességek 
előfordultako
Restaurálás több eljárás alkalmazásával

Sok más levéltárosnak és könyvtárosnak eltérő elképzelése volt a 
cellulóz aeetát filmmel való bevonásról,, ügy vélekedtek9 ha ezt a faj
ta bevonást más eljárásokkal kombinálják0 a restaurálás végeredménye 
sokkal jobb lesz9 mint a többi használatos mődazer esetébeao Elgondo
lásuk szerint úgy kell megtervezni egy dokumentum vagy dokumentum©söpört 
restaurálását9 hogy az megfeleljen a' jövőben várható körülményekn®k9 
például a használat 9 raktározás9 kiállítás stbo eéljalnako Igyekeztek 
olyan anyagokat beszerezni a restaurálásra szoruló dokumentum erősíté
sére ém védelmére 0melyek a legjobbak és kipróbált minőségűek voltaké, 
Különböző módszereket használtak a papírban jelenlevő savas vegyületek 
közömbösitéséref, tudniillik ezt tartják általában a károsodás legfőbb 
okának& akár lemezeit dokumentumról van sző8 akár nem lemezeltrőlo

Kéziratok savtalanitását először 1939“ben végezték eX9 amikor rá
jöttek arra9 hogy majdnem minden károsodott állapotban levő papír tar
talmaz savas vegyületeketo Sok ilyen vegyület a sava® tintából keletke
zett gvagy a levegőből abszorbeált kéadiokidból9 vagy pedig a papírgyár
tásnál szokásos enyvezési és fehérf.tési eljárások következtében állt 
előo E savas vegyületek közömbösítésére használt vegyszerek? káloium 
hidroxid és káloium-bikarbonát 9 ezek a papirt nemcsak savlaLanit jak ,> ha
nem kis mennyiségű káli-ium-karbonátot hnapnak ki a papirroatokba. Ez a 
kalcium -karbonát neutralizálni.fogja a jövőben esetleg'abszorbeált sa
vakat és egyúttal stabilizáló hatása í,m vas a rostokra^ .

Pap*r-kémikusok megegyeznek abbasi9 - és kísérleti eredmények is 
igazolják,, - hogy ez az eljárás igen hasznoso Másrészt azonban vannak 
levéltárosok,,•akik szükségtelennek tartják ezt az eljárást„ talán azért„ 
mert képtelenek meglátui9 szagolni vagy Ízlelni a papirbaa levő igen 
kis mennyiségű savato Pedig ennek hatását könnyen látni lehet a selymen 
vagy selyempapiron9 ha azt eltávolítják ©gy előzőiét már restaurált 
olyan dokumentumról9 melynél erősen savas tintát használtaké Körülbelül 
25 /év múltán a selyem vagy selyempapir rostjai,, melyek savas tintával 
érintkeztek,, vagy erősen eIszinéződnek„ vagy teljesen sz é tmar ódnak 0 Egy 
másik Jó példa erre a folyamatra9 mikor a kéziratokban az Írás kezd a 
lap másik oldalán átlátszania Ez azt jelenti9 hogy az Írásból a sav fo
kozatosan tovaterjedj, ami bizonyos idő után a rostokat megbarnitJa.. Ez 
az elszíneződés az idő múlásával egyre fokozódik,, de meggyorsítható ez
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a folyamat hő segítségév®!*. Mindenki.*, aki régi kéziratokkal foglalko
zik *, látott olyan esetet*> mikor a papírlapból a szöveg egy rész® ki
esette Ez ugyancsak a magas sav tart a lesi következménye* A rendelkezésem
re álló hely nem engedi meg*, hogy további példáit hozzam fel azoknak a 
károsító hatásoknak* melyeket a sav®® vegyületek az idők folyató® a 
papirroatotera kifejt©aek*

Az ilyesfajta restaurálásnál a következő lépés ®gy eüllaloz-aoetát 
filmrétegnefc és egy selyempapir rétegnek ráhelyezéa© a dokumentum mind
két oldalára* A eellalöa-aeetát fiSm*, melynek vastagsága 88/10*000 híl,- 
v®lyk9 jól hajlíthat ő*, ellenáll a mikroorganizmusoknak és .rov.aroknak*, 
s a levegőben levő gázok sem tudnak keresztülhatolni rajta* Azonban * fi
gyelemmel ■ kell lenni arra is„ hogy e filmnek'sok jő tulajdonsága mellett 
csajfnem semmi szakítószilárdsága siassso Sőt megvan az a hajlama* hogy 
©sökkentsa a papír szakítószilárdságát „ melyhez hozzáilleaztették* 
Nyilvánvalóan valami más anyagra is van szükségD hogy est az ellenállás- 
esökkenépt elkerüljük*, mível a károsodott papírnak magának ugyan®sak 
igen alacsony a szakítószilárdsága* Ebből a szempontból igen jő ered
ményt értek, el ©gy kitűnő minőségű selyernpapirral* Esnek alkalmazása 
növelte a hajtogatással szemben való ellenállást „ ami ugyancsak szüksé
ges fizikai tulajdonság gyakran használt dokumastúrnőknél<?

Lemezzel borított dokumentumokat - éppúgy „ mint a selyemmel vagy 
eelyempapir-eljárással konzerváltakat - nem. lenne szabad összehajtogat
ni*, sem erős hajlitásnak kitenni0'mint az a gyakori használatnál törté
nik*, különben idő előtt aagtöraeko A feszültségek*, melyek a könyv ge
rincénél az összehajtott lapokra hatnak*, meghaladják mind a selyem*, mint a selyempapir vagy oelluloz-aeetát film rugalmasság! határát* Könyvek,, 
füzetek stbo ©setében sok éven át készítették a kötéshez kerülő szélt 
selyempaplrbőlp bankjegy papírból vagy szövetből,, mégpedig a restaurálás 
minden típusánál* Ennek a szélnek mindig valamivel hajlékonyabbnak kell 
lennie*, mint amilyen a restaurált lap maga* Ilyen kivitel eredményeként 
a lemezeit lap*, melyet a kötetbe bekötnek*, úgy forgatható,, hogy majdnem 
semmi feszültség nem éri a régi papírto Ha azonban a kötésre szolgáló 
szél kevésbé hajlékony vagy esetleg merevebb a rég! papírlapnál*, akkor 
rövid használat után törés keletkezik ott*, ahol a régi papírlap a margó
val érintkezik* Ez igen fontos szempont minden fajtáj® restaurálásnál* 
Hozzáértő szakemberek megfelelő gyakorlat és tapasztalat utján megta
lálhatják a margó készítésénél szükséges kellő hajlékonyság! fokot*

A kötésre szolgáló margó hozzáillesztáséa teivül a féregrágta lyu
kakat és a papir egyéb hiányzó részeit is kitöltik vagy papírral vagy 
további oelluloz-aeetát és seiyempspir rétegekkel* A dokumentum termé
szete határozza meg'*, hogy milyen anyagot használnak* UJ anyagoknak 
ilyen behelyezése megteremti a lapok szerkezeti egyensúlyét0 Ez külö- 
hösen könyvek esetében fontos„ mert különben lapozásnál kiöblösödik a 
lap és igy a legnagyobb feszültség éppen arra a területre esik,, ahol 
a régi papírlapban hiányosság van és így ezen a ponton idő előtt lőréié . 
következik be*

Ha a dokumentum természete agy kívánja *,' természetesen lehet változ
tatásokat eszközölni ezekben az éljáráéokban* Azonban„ ha az említett 
alapvető elveket szem előtt tartják*, jók lesznek az eredmények mind a 
használhat óságB mind a tartósság szempontjáb ól* Bár tizenhat év vagy
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ennél valamivel több idő nem feltétlenül elegendő annak határozott meg— 
állapítására , hogy a cellulóz-ecetát film ugyanolyan tart6a, mint a 
legjobb minőségű rongypapír, de mindenesetre megvan erre a remény a 
ezt a legjobb laboratóriumaink is alátámasztják* Én magamy bár állas*- 
dóan figyeltem erre, nem vettem észre, hogy ez a film ennyi idő alatt 
elázi néződett vagy törékennyé vált volna0 Sok okunk van arra , hogy úgy 
véljük, ha megfelelően állítják elő, jő lágyítókkal ugyanolyan tartós 
lesz, mint ahogy az a különböző laboratóriumi kísérleti eredmények alap
ján várhatőo Hangsúlyozni kell azonban, hogy ellenőrzött feltételek 
mellett szabad csak alkalmazni a dokumentumoknál, más megfelelő anyagok 
és eljárásokkal kapcsolatban

£ restaurálási eljárás néhány példáját vizsgálták meg nemrégen 
körülbelül száz füzetnél , melyeket 1939-1940-ben restauráltak? Ezeket 
a füzeteket jő állapotban levőknek találták körülbelül ezer aíkálommal 
való használat után<> Egy másik könyv, melyet körülbelül tiz évvel ez
előtt restauráltak , valósginüleg még sok évi használatot fog kibírni, 
bár eddig már vagy ötezer esetben használták.. A használat számát becs
lés utján azok a könyvtári alkalmazottak adták.meg, akik a könyveket a 
közönségnek kiadják és tisztában vannak azzal, hogy a könyveket való
ban állandóan használják^ Más köteteket is megvizsgáltak és Jó állapot
ban; levőknek találták?, ezek azonban kevésbé gyakran voltak használat
ban;.. ■ -

Ezeknek a gyakran használt könyveknek a lápjai nem voltak nagyobbak 
10 x 16 hüvelyknélo Nem valószínű az, hogy igen nagy formátumú lapok 
ugyanolyan jól bírják az erős használatot , mint akisebbekj de ugyanez 
áll olyan könyvekre is, melyeket nem restauráltak., Komoly történeti je
lentőségű 8 nagy formátumú anyagnál, melyet gyakran használnak, a fotó
kópia jelenti a legjobb megoldási lehetőséget.. Ebben az összefüggésben 
sohasem szabad elfelejteni, hogy egy lemezre húzott dokumentum erőssége 
sohasem olyan nagy, mint a legjobb minőségű uj rongypapíré, de nem la 
olyan kicsi, mint az olcsóbb fajta papirokéo Lemezzel borított anyag 
használatánál ugyanolyan gondosan kell eljárni, mint más nagyértékű 
anyag esetében.,

Nagy formátuma lapokat, mint például térképeket, tervrajzokat stba, 
gyakran pamutszövetre erősítenek, s az eredmény nem rosszabb, sőt sok 
tekintetben jobb, mint volt a régi módszernél, amikor muszlinra ragasz
tották fel ezeket a nagy lapokatg a pamutáru tömeges előállítása követ
keztében még olcsóbb igs<> A bevonási eljárásnál a térképet egy közben— 
levő^celluloz aeetát réteggel erősitik a szövethez, s ezzel megadják a 
kellő merevséget és szakítószilárdságot, amire szükség van minden nagy 
felületű papírlapnálc Egy második selluloz-acetát réteg, melyet a tér
kép felületén helyeznek el, megvédi azt a tintafoltoktól, ceruzajelefc- 
től, stbo, melyek a szöveget eltorzíthatják vagy megváltoztatjáko Néha 
ez utóbbi tény nagy jelentőségű lehet, »

Ha egy uj térképből két példány van és a térképet gyakran használ
ják, akkor az egyik példányt félre lehet tenni megőrzésre, míg a mási
kat szövetre kell felhúzni az állandó használat céljára.. Történeti ér
tékű, károsodott térképeket aavtalanitani kellene és tartós konzerválás 
céljából szövetre felhúzni.
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Fontos, hogy a restaurált anyagot laposan tárolják, nem pedig 
felgöngyölve vagy összehajtogatva* Különleges nagyméretű lapok tárolá
sára a normális méreten felüli tartókat szokták ajánlani* Előfordul az 
is ™ ha a körülmények igazolják, - hogy igen nagy lapokat részekre 
vágnak és a szükséges hajtogatást ekkor az uj anyagon végzik el* Irat
gyűjtő tábláknak, könyvek véglapjainak és minden más anyagnak, mely a 
régi dokumentummal érintkezik, mentesnek kell lenni minden savtartalom- 
től, őrölt farostoktól és más, a papírra ártalmas vegyületektől* Ezek 
a szennyeződések gyakran átvándorolnák magába a dokumentumba és károso
dást, valamint elszíneződést okoznak*

Összefoglalásul: mindenki, aki értékes dokumentumot őriz és anya
gát restauráltatni vagy konzerváltatni kívánja, meg kell, hogy győződ
jék arról, vajon az alább felsorolt részletekre figyelemmel voltak-®:

1/ Megvizsgálték-e a restaurálásnál felhasználásra kerülő össze® 
anyagot, papirt, textíliát, rostokat, filmeket, ragasztóanyagokat stbo, 
hogy ezek tartósság szempontjából megfelelnek-e a laboratóriumi vizs
gálatok által megállapított típusoknak?

2/ A restaurálásnál alkalmazott valamennyi eljárás, mint például 
hő vagy nyomás alkalmazása, nem fogja-e csökkenteni a dokumentum tar
tósságát?

3/ A restaurálási eljárásokat nem úgy alkalmazzák-e, hogy általuk 
éppen azokat az elemeket zárják bele a restaurált dokumentumba, /példá
ul savakat stbo melyek a károsodást okozzák?

4/ A restaurálásnál használt anyagok biztositják-e a hajlékony
ságnak, a szakítószilárdságnak, a láthatóságnak stbo azt a fokát, mely
re az előre látható használat folytán a dokumentumnak szüksége lesz?

5/ Restaurálás után a dokumentumot olyan megfelelő fizikai hely
zetben és minden ártalmas anyagtól és körülménytől védetten /ideértve 
a szennyezett papirt éa légkört, a túlságosan meleget, elégtelen vagy 
túlságos nedvességet stbo/ tárolják-e, hogy igy biztosítva legyen az a 
tartósság, amit a dokumentum a restaurálási eljárás által kapott?

Végeredményként elmondhatjuk, hogy az utóbbi húsz évben jelentős 
haladás történt ésszerű restaurálási módszerek kifejlesztése terén* A 
dokumentumok őrzői, akik szívesen vették és támogatták ezt a fejlődést, 
kielégítő eredményekről számolhattak be* Ha még több levéltáros és 
könyvtáros fogja támogatni a megfelelő kutatásokat és kísérleteket,, 
akkor a következő évtizedekben nagy javulás várható a restaurálási el
járások terület éno

- American Dokumentation, 1953o 2*az* 50-54*1 .
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Vajszman, I«:
SEGÉDKÖNYV a MŰSZAKI IRODALOM NÉPSZERŰÉITÍ SÍESZ

A műszaki ismeretek, a haladó termelési tapasztalatok a újítások 
terjesztésére legjobb eszköz a műszaki irodalom olvastatáaa® A könyv- 
tárosok a műszaki irodalom propagálásával segítik az ipari dolgozókat 
feladataik megoldásában

A műszaki és szakszervezeti könyvtárak konkrét eredményeket értek 
el a műszaki szakkönyvek propagálása terén.. Az állami közművelődési 
könyvtárak legnagyobb részében azonban még gyengén megy ez a munka» 
Ezért bizony nagyon nagy szükség van olyan módszertani segédkönyvekre, 
melyek a műszaki könyvek terjesztésében a városi, járási és falusi 
könyvtárak számára segítséget tudnak nyujtanio

Ic A 0 Mohov nemrég megjelent könyve: "A műszaki könyvek propagandá 
Ja a közművelődési könyvtárakban'*1 'komoly kísérlet a könyvtárosok ilyen 
irányú igényeinek kielégítésére* A könyv három részből áll: "A könyvtá
rak segitsége a termelésnek*| "Hogyan szélesíthetik a könyvtárosok az 
olvasók politechnikai látókörét?" "A könyvtár állományában található 
műszaki irodalom tanulmányozása". Ezenkívül közli a mű a legfontosabb 
tudományos és gyakorlati műszaki folyóiratok, valamint a nagyobb szov
jet műszaki kiadóvállalatok jegyzékét®

Vizsgáljuk meg, milyen mértékben segit ez a könyv a közművelődési 
könyvtárak dolgozóinak a műszaki könyvek terjesztésében* Mindenekelőtt 
az a kérdés, hogy mi a könyv rendeltetése? A szerző azt Irjas "a segéd
könyvnek az a feladata, hogy segitse a könyvtárak dolgozóit" /5*lap*/» 
Igen ám, de a közművelődési könyvtárakhoz tartoznak mind a területi, 
mind a városi és járási, mind a falusi könyvtárak? Azonban I® A* Mohov 
egy kalap alá veszi a területi és városi, járási és falusi könyvtárakat 
meg sem ki&érli, hogy az ajánlott könyvek, vagy módszerek szempontjából 
különbséget tegyen a különböző tipusu könyvtárak dolgozói között* /3 1, 
32, 34 stb*lap*/

Az első fejezet elemzéséből azt a következtetést vonhatjuk le, 
hogy nem állapítható meg pontosan, vajon az olvasók mely rétegére gon-
1/' — —

Mohov, I® A®: Propaganda tehnicseszkoj literaturü v maszszovoj bib
liotéka* Moszkva, 1934* 84*lap®



- 51

dőlt a szerző e fejezet megírásánál® A műszaki irodalom taglalásánál 
a közművelődési könyvtárak konkrét körülményeiből, dolgozóinak konk
rét szükségleteiből a az olvasók rétegeződésének vizsgálatából kellett 
volna kiindulnia® fiz a fejezet gyengébben sikerült, mint a könyv többi 
része®

A könyvtárosok sokkal több hasznát fogják venni a második rész
nek, melynek elmei "A könyvtárak segítsége termelésnek"o A 3zérző szem
léletesen, kézzelfoghatóan bizonyítja, hogy az olvasókhoz szakmájuk és 
képzettségi fokuk figyelembevételével kell közeledni®

A fejezetben néhány sikerült példát találunk arról, hogyan vettek 
rá könyvtárosok egyes munkásokat a szakmájuknak megfelelő könyvek olva
sására®

A vegyes foglalkozású munkások kiszolgálásának kérdését érintve, 
Mohov megismerteti a könyvtárost az esztergályos, lakatos, villanysze
relő és gépkocsivezető munkájának sajátosságaival® A közművelődési 
könyvtárak olvasói között sok ilyen foglalkozású munkás akad® Hogy meg
mutassa milyen könyvekre van szükségük ezeknek az olvasóknak, elemzi 
az esztergályosok, lakatosok, villanyszerelők és gépkocsivezetők ol
vasói lapjait®

Járási és községi könyvtáraink sok traktorost szolgálnak ki és 
Így a .könyvtárosok jő hasznát veszik annak az olvasótervnek, melyet 
traktorosok számára közöl a szerző®

A könyv komoly gonddal foglalkozik az ujitói tapasztalatok pro
pagálásának kérdésével® Itt a könyvtáros számos konkrét útmutatást és 
érdekes példát talál a termelési újítók tapasztalatait leíró könyvek 
ajánlásához® Az ebben a fejezetben tárgyalt munkamódszereket sikerrel 
alkalmazhatják bármelyik tőmegkönyvtárban® Ezért tartjuk ezt a fejeze
tet I® A 0 Mohov könyve legjobb részéneko

Hasznos az a rész is, amelyik az újítók könyvtári kiszolgálását 
tárgyalja® Sajnálatosképpen valamennyi Itt felsorolt példa a vállala
ti szakkönyvtárak gyakorlatából származik és ©gy sző sincsen arról, 
hogy kell ezeket a tapasztalatokat a közművelődési könyvtárak körül
ményei között felhasználni®

Helyesen járt el a szerző, amikor megismerteti a könyvtárossal 
az üzemi mérnök, technológus, a különböző műszaki alkalmazott, terve
ző feladatkörét® Ennek segítségével a könyvtáros szakszerűen szolgál
hatja ki termelési szakkönyvekkel a mérnök-technikus beosztásban űcl- 
goző különféle csoportokat®

A szerző -hangsúlyozza, hogy különös gonddal kell kiszolgálni a me
zőgazdasági szakembereket, rámutat a könyvtárközi kölcsönzés Igénybevé
telének fontosságára a szakképzett gépész káderek kiszolgálásánál®

A második rész "Az olvasás kultúrájának terjesztése® c® fejezettel 
zárul® Jól használhatja a könyvtáros a "Hogyan olvassunk műszáki irodal
mat" c® kis lexikont az olvasókkal való beszélgetésben, falitáblák ké
szítésénél stb®

A harmadik rész a politechnikai ismeretek terjesztésével foglalkozik 
ez az anyag Jól felhasználható mind a városi és járási,mind a falusi 

könyvtárakban® - Bibliotékái9, 1955® 7® az® 43-45’, lap.
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Kolárovas Bozenas
A PRÁGAI SZABADALMI ÉS MŰSZAKI KÖNYVTÁR

A címben szereplő könyvtár Középeurőpa egyik legnagyobb szabadal
mi könyvtárán Állományában 18 különféle országnak majdnem 5 millió 
szabadalmi leírását őrziko Valamennyi könyvtárnak,, de ennek a szak
jellegű szabadalmi könyvtárnak különösen nagy feladatai vannak a poli
tikai s a tudományos és közművelődési munka területéno A szabadalmi le
írásokon kívül a világ műszaki szakirodalmából mintegy lOoOOO kiadvány 
van a könyvtár birtokában Ez a szakirodalom nagy segítséget nyújt mind 
a Szabadalmi Hivatal dolgozálnak„ mind az ország műszaki köreinek a 
műszaki ismeretek terjesztésében e a munka tervezésében és a munka éssze
rűsítésében., A könyvtár támogatja továbbá az újítási mozgalmat,, tájékoz
tat az uj termelési problémákról

A könyvtár magvát képező szabadalmi leírások megkönnyítik a Talál
mányi Hivatal műszaki előadóinak munkáját a találmányok újszerűségének 
megállapításánál0 azaz annak a meghatározásánáls hogy milyen mértékben 
eredetiek a találmány szerzőjének gondolatai annál a találmánynál^ 
amelynek szabadalmi oltalmát kério A beérkező szabadalmi leírásokat 
szabadalmi osztályok szerint csoportosítják és kb« 260 darabonkint 
könyvformába kötve elhelyezik a polcokon., A külföldi szabadalmak osz
tályozása a Szabadalmi Könyvtár nagy problémája és elsőrendű feladata.,
Ez korántsem könnyű feladat tekintettel arra,, hogy az egyes országok 
szabadalmi osztályozása /szakcsoportositása/ gyakran igen jelentősen 
különbözik egymástól és eddig még sehol sincsen egy olyan„ összes sza
badalmi osztályokat felölelő egyetemes tárgyszómutató0 amely jelentő
sen megkönnyítené egyrészt a szabadalmi leírások lerakásával,, másrészt 
a szabadalmak kikeresésével kapcsolatos egész munkáto

Itt legalább vázlatosan ki kell fejtenünk,, mennyiben különböznek 
egymástól a különféle országok szabadalmi osztályáig hogy rámutathassunk 
arrsp milyen nagy munkát jelent ezek különböző technikai problémáinak 
megoldásao Nálunk„ a Szovjetűnióhoz„ Lengyelországhoz és Magyarország
hoz hasonlóan„ a német osztályozást használjuk,, amely valamennyi sza
badalmi osztályozás közül a legpontosabb és a legrészletesebb0 *

* A német osztályozás a technika szakterületét 89 osztályra tagol-
jao Az osztályokat alosztályokra bontja,, Így az egész technika szakte
rületét kbo 400 csoport öleli fele, Példaképpen megemlíthetjük a 21 osz
tályt azaz az elektrotechnika! szakot„ amely a fejlődés folyamán annyi
ra kitávültp hogy annak részletezése 108 gépelt oldalt tesz kio

Minden csoportot további kisebb csoportokra„ ezeket pedig olyan 
apró csoportokra osztják,, hogy ezeket már nem is tüntetik fel a szaba-
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dalmi leírásokon, amelyekre azonban szükségük ?as ® műszaki előadók
nak az anyag osztályozásánál, hogy az ©gyes beJelentott találmányom 
kát megvizsgálhassák és a mór ismert hasonló problémákat felVetheS- 
SélI? .

Ezzel az osztályozással nagymértékben szakosítjuk /speoializál- 
jak/ az egyes szakterületeket, minthogy ma már nincsen olyas szakem
ber 9- aki képes lenne valamennyi szakterületet megismernie Egyes osz
tályon kívül meg kell említenünk a 3? osztályt, amely a képlékeny 
anyagok - különösen a kanosak és általában a műanyagok gyártására 
éa feldolgozására vonatkozik? Ez a szakterület az utóbbi években 
annyira kibővült, hogy még a kaucaukot is alig képes egy-egy szakem
ber áttekinteni? Ez az elképesztő arány® technikai fejlődés megnyil
vánul más szakterületeken is éa ezért az anyagot igen gondosan kell 
osztályozni? Erre különösen alkalmas a német osztályozás , ezért 
foggal nevezik azt az eddigi leglogikuaabb és legpontosabb osztályo
zásnak a világ valamennyi egyéb osztályozása £özül§ ez a rendszer 
felel meg a legjobban a technika jelenlegi állásának?

A német osztályozáshoz igen közel áll a svájci osztályozás , a- 
mely 126 főosztályt tartalmazó A főosztályok: alosztályokra tagolód
nak úgy, hogy az igy nyert csoportok száma szintén kfeo 400-zal egyen
lő 0 Ezt a felosztást azonban már tovább nem. bontják és ez súlyos hi
bája ennek a rendszernek?

Angliában a teehnika szakterületét 40 szakosztályra, ezeket pe
dig további alosztályokra bontják úgy, hogy összesen 360 csoport ke
letkezik? Ez az osztályozás azonban egészbenvéve nem elég részletes, 
amellett elavult, egyáltalán nem felel meg az uj technikai szemlélet
nek?

Az amerikai osztályozás nagyon részletes é® pontoá? Kidolgozá
sánál azonban teljesen más szempontokat vettek figyelembe, mint a mi 
rendszerünknél? JMO osztályra tagolódik, s minden osztály átlag !ö 
alosztályt tartalmaz úgy, hogy az ebben a rendszerbe® való keresés 
rendkívül nehézkes? Egyes osztályok még betöltetlenek, nyilván szá
moltak a teehnika fejlődésével? Hátránya a rendszernek az, hogy Ame
rikában áz osztályokat gyakran változtatják:? így plo 241 osztály 
ma a szóródó anyagok gépekkel történő osztályozását jelenti, mig 
korábban az egészségügyi berendezések osztálya volt, ez pedig lé
nyeges különbsége, Az általunk alkalmazott osztályozásnál különvá
lasztjuk a gyártmányt a termelőeszközöktől, amit viszont Amerikában 
igen gyakran egybekapcsolnak? Elmondhatjuk tehát, hogy az amerikai 
osztályozás fogalmi osztályozáson épül fel, nem veszi tekintetbe az 
alkalmazási területeket éa teljesen más, mint az a rendszer, amit 
Európában megszoktunk? Éppen ezért az amerikai osztályozás alapján 
történő keresés nehézkeso A tájékozódás csak a betűrendem tárgyszó- 
mutató alapján lehetséges, ami viszont az angol nyelv ismeretét té
telezi fel?

Az ausztráliai osztályozás szintén merőben különbözik mind az 
európai, mind az amerikai'osztályozástól, de mégis közelebb áll 
hozzánk,, mint az amerikai? A rendszer 100 osztályt tartalmaz? Az ősz-
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tályokat két számjeggyel jelölik,. Minden osztálynak 10 alosztálya van, 
amelyeknek jelzése ugyancsak két számjeggyel történik,, mégpedig úgy, 
hogy az első számjegy a kevésbé részletező, a második számjegy a rész-* 
letesebb osztályozást juttatja kifejezéc rí. Abban az esetben, ha 
részletesebb osztályozásra van szükség, még agy harmadik, ugyancsak két 
számjegyből állő jelzést alkalmaznak,,

000000

A szabadalmi leírások egyéb európai - mint plo az osztrák, a svéd 
és a norvég osztályozása - nem nagyon különböznek a mi bsztályozásunktól

Az itt felsorolt példákból is nyilvánvaló, hogy gyakran milyen ne
héz a különféle szabadalmi osztályozást beilleszteni a mi osztályozásunk 
ba, azaz a német osztályozási rendszerbe* Láthatjuk tehát, hogy milyen 
nehézségekkel találkozunk a különböző szabadalmi tájékoztatók összeállí
tásakor, amelyeket az egész hozzáférhető szabadalmi irodalomból kell 
kikeresnünko Ez hagyon fontos munka, amely bizonyltja, hogy milyen nagy 
a már megoldott, a termelési technika megjavítását szolgáié technikai 
problémák és ötletek száma*

Ezért kívánatos lenne, hogy a Szabadalmi Könyvtár mind személyzet, 
mind pedig férőhely tekinti * ében a lehető legjobban el legyen látva*
Ez a megoldás felbecsülhetjtlen segítséget nyújtana iparunknak, a fel
találóknak és újítóknak, a tudományos és kutató intézeteknek és általá
ban valamennyi műszaki dolgozónak* Rendszeresen fel kellene kutatnunk 
és az illetékes szervek elé tárnunk mindazt, amit már eddig világviszony 
latban a technika szakterületén megoldottak* A hozzáférhető szabadalmi 
irodalom segítségével meg lehetne állapítani, hogy milyenek gyártási 
lehetőségeink tekintettel azon állam által nyújtott szabadalmi oltalom
ra, ahová gyártmányainkat exportálni akarjuk, s következésképpen milyen 
irányban kell fejlesztenünk termelésünket, figyelembe véve a külföldi 
vállalatoknak biztosított oltalmat* Szem előtt kell tartanunk, hogy a 
szabadalmi irodalom alapján kidolgozott dokumentáció sokkal több hasz
not jelent iparunk számára, mint az egyéb műszaki irodalomra épülő do
kumentáció* Itt igen nagy mennyiségű, üzemileg kipróbált és szerkezeti
leg kidolgozott, gyakorlatilag használható műszaki leírás áll rendelke
zésünkre, amelyek sokkal előbb kerülnek a nyilvánosság elé, mint a fo
lyóiratokban, Illetve a könyvekben közölt műszaki ismertetések*

Mint már fentebb mondottuk a Szabadalmi és Műszaki Könyvtár munká
jának súlypontja a 18 különféle államból származó szabadalmi leiráa- 
gyüjtemény* A legterjedelmesebbek a német, osztrák, svájci és amerikai 
szabadalmi leírások gyűjteményei* A német szabadalmi leírások az 
l“75°o°00-ig terjedő szám alatt tárolnak, az itt az 1877-től 1945-ig 
kiadott szabadalmi leírások vannak* 1534-től kezdve a szabadalmakat 
már a szabadalmi osztályok szerint csoportosítJuko

Az osztrák szabadalmi leírásokat !-X57°OOQ-ig, azaz 1939-ig sor
számok szerint raktuk le, ettől kezdve pedig egészem napjainkig osztá
lyok szerint*

A svájci szabadalmi leírások gyűjteményét 1888-től 1939-ig sor zx~ 
mok szerint, a továbbiakban pedig - a 20Qo000-ik számtól kezdve - ~ 
svájci szabadalmi osztályok szerint rendeztük*



Az amerikai szabadalmi leírások gyűjteménye nem teljes„ o.® szám- , 
szerüleg igen nagy,, ezért gyakran keresiko Á gyűjtemény sorszámozása 
az 192lo évi l s35Jii86|*ik számmal kezdődik és az 195®° évi 2 at5109050 
számmal fejeződik be© If39-től kezdve az amerikai szabadalmi leírás©- 
kát az amerikai szabadalmi osztályok szerint kezdtük lerakni éft nap a 
sorszámok szerint,, ahogy ezt addig tettük©

Ezeken a sűrűn keresett szabadalmi leírásokon kívül folyamatosan 
kapunk brit szabadalmi leírásokat If 20-t ál kezdve ausztráliai azaba- 
dalmi leírásokat 1921-től „ svéd szabadalmakat 1914-től böllasd szaba
dalmakat 1913-től,, norvég szabadalmakat 1921-tőí éi dán szabadalmi le
írásokat 1932-től kezdveo

A francia szabadalmi leírások gyűjteménye 1871 évvel kezdődik,, 
de az 1939 évi 843q0J50 számmal le is záruló

A szovjet szabadalmi leírások gyűjteménye l-57°2l8-ig terjed,, azaz 
1940-ik évigo A szabadalmakból és a szerzői tanúsítványokból készült 
kivonatokat tartalmazó közlemények nem teljes gyűjteménye 1924-tál 
1946-ig terjedő

A népi demokratikus országokból folyamatosan kapjuk a lengyel? 
magyar és a Német Demokratikus Köztársaságból származó szabadalmi le
írásokat 6a közlönyöketo

A csehszlovák szabadalmi leírások„ amelyekből eddig 82„500 le
írás jelent megB szabadon hozzáférhetők a nyilvánosság számára a Ta
lálmányi Hivatal olvasótermében,, ahol la egyrészt sorszámok szerint„ 
másrészt szabadalmi osztályok szerint csoportosítjuk a leirásokato

A Szabadalmi Hivatal Könyvtára majdnem 5 millió szabadalmi le
írást tárol és folyamatosan kapja a további szabadalmi leirásokato 
Jelenleg évenként kbo 40o000 darabot dolgoznák fel 11 ország szaba
dalmi anyagából© A szabadalmakat többnyire az államok között fennálló 
kölcsönös kiadványcsere alapján szereik: be0

A szabadalmi leírásokon kivUX a könyvtárban helyeztük ©1 az újí
tási javaslatok gyűjteményét is0 mely ugyancsak szakterületek,, sorszá
mok és a szerzők betűrendje szerint van csoportositvao A könyvtár ol
vasója állandóan nyitva áll a nyilvánosság számárao

A szabadalmi leirásokat csak az olvasóteremben történő tanulmányo
zásra adjuk kiD mert ezek a szabadalmak túlnyomórészt unikumok© A 
könyv-és folyóiratirodalmat a nemzeti vállalatoknak és komoly kutatók
nak az olvasótermen kivílli használatra Is kölcsönadjad falamennyi sza
badalmi leírásról,, előzetes kérelem alapján,, fotókópia készíthető© 
Ezenkívül a cseh szabadalmi leirásokat darabonként 2©40 Kes-ért a Ta
lálmányi Hivatal boltjában bárki megvásárolhatja© A 2i40 Kes-ea egység
ár nem veszi figyelembe a szabadalmi leírás lapszámáto

A szabadalmi irodalmon kívül kbo 10o000 kötetnyi műszaki'irodalom
mal és 5©000 évfolyam szakfolyóirattá!'rendelkezik a könyvtár© Ezek 
egyrészt belső használatra szolgálnak„ másrészt a nemzeti vállalatok 
és más érdeklődők rendelkezésére állanak©

A szőbanforgő gyűjteményben a technika minden területét felölelő
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irodaiam található., A könyvtár állományét állandóan »j könyvekkel t,. 
rapíthatjuk® Ezidéa 200 különféle belföldi éa külföldi folyóiratra fi
zetünk elő®

A külföldi találmányi hivatalokkal fennálló csere keretében 15 
különfélee a szabadalmi tevékenységgel), illetve a védjegyek és minták 
oltalmával foglalkozó különböző közlöny jár könyvtárunkba0 Csere ut
ján kapjuk továbbá a betűrendes- és tárgyi katalógusokat , valamint 
jegyzékeket , amelyek nagy mértékben megkönnyítik a szabadalmi irodalom
ban való kutatást6 Ebből az u®n® aegédirodalomből igen tekintélyes 
mennyiségű kiadvány van könyvtárunkban,, érdemes lenne ezt az anyagét 
egy helyre összpontosítani és katalógusokba önállóan feldolgoznia

A Szabadalmi és Műszaki Könyvtár munkáját az alábbi három rész
re oszthatjuk?

1/ A k ö n y v t á r  s a j á t  b e l s ő  t e v é k e n y 
s é g  e o Ez annyit jelent, hogy a könyvtár megtervezi és beszerzi a 
szabadalmakkal összefüggő könyv- és folyőiratirodalmat, valamint a 
szabadalmi leírásokat, gondoskodik a szabadalmak helyes beosztásáról 
és tárolásárőlo E tevékenység egyik legfontosabb feladata a szovjet 
szabadalmi leírások megszerzése 1940-ig visszamenőleg., A további fel
adat az, hogy 60®000, sorszám szerint rendezett szabadalmi leírást 
ki kell vennünk a kötésből, elvégezni a szabadalmi osztályok szerin
ti átosztályozásukat és ezután ismét könyv formájába beköttetní® Ezzel 
kapcsolatban több tízezer amerikai szabadalmi leíráson fel kell tün
tetnünk a szabadalmi osztályt.. Igen fontos feladat lenne egy egyete
mes tárgyszó-mutató elkészítése, amely valamennyi szabadalmi osztályt 
felölelne.,

2/ A Szabadalmi Hivatal érdekében végzett b e l s ő  t e v é 
k e n y s é g  o Ez azt Jelenti, hogy a hivatal műszaki előadóit idejé
ben el kell látni a szabadalmi leírások duplum-példányaival., E leírá
sokat ezután szakterületek szerint felosztják és úgy adják ki az egyes 
előadóknak, hogy munkájukat megkönnyitséko

3/ K ü l s ő  t e v é k e n y s é g ®  A könyvtárnak ez a mun
kája fogja leginkább érdekelni a nyilvánosságot® A szóbanforgő munkát 
ugyanis az ipar és a nemzeti vállalatok érdekében végezzük® Evégett 
propaganda tevékenységet kellene kifejteni azoknak a találmányoknak 
a terjesztése céljából, amelyeknek leírása a belföldi, illetve külföl
di szabadalmakban megtalálható és igénybe kell venni a közreadással 
kapcsolatos idegen segítséget is, hogy ezt az értékes anyagot a terme
lőmunkában jól ki tudjuk használni® Figyelemmel kellene kísérni a ter
melés tematikai terveit és a szűk profilokat, s ezekhez a világ vala
mennyi szabadalmi leírásából kivonatokat kellene készíteni, az igy ki
dolgozott elábórátur okát kellene azután közvetlenül a munkahelyre el
juttatni®

A könyvtár további feladata az, hogy munkájának megkönnyítése vé
gett elkészítse a további tárgyi, illetve betűrendes szabadalmi kata
lógusokat® Ezek közül az angol, amerikai ausztráliai és francia jegy 
záket már fordítják® Bevezetjük a szabadalmi osztályok szerinti kata- 
1ágasokat, amelyek megkönnyítik az olvasóterem látogatói számára a
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badalmak olykor nehézkes kikeresésőto
A Szabadalmi és Műszaki Könyvtár l40o000 olyan német szabadalmi 

bejelentés mikrofilmjét is őrzi* amelyeket 1959 és X945 között vette*: 
nyilvántartásba a berlini Szabadalmi Hivatalban* Itt rendkívül terje
delmes* de igen értékes és gazdaságunk számára jól fáhasználhatő anya 
ről van szó* amely megérdemli* hogy foglalkozzunk vele* Ez a gyűjte
mény megkönnyíti ahhoz a szabadalmi anyaghoz való hozzájutáste amely 
bemutatja a németek által az uj termelőeszközök felkutatása0 az u j  
gyártási eljárások és a különféle anyagok uj feldolgozási módszerei
nek: kidolgozása,, főleg pedig a pétanyagok területén végzett kutató
munkát o Ez az anyag igen sok ötletet adhat gazdaságunknak mind a ter
meléshez p mind a munkamódszerekhez és a kutatási munkához*

A filmek együttes hossza 33cOOO méter0 A kockák száma kbo l 0200o000o 
A kivonatok 153 kötetet foglalnak el0 A Szabadalmi és Műszaki Könyvtár 
mikrofilm osztálya végzi mindazokat a munkákat * amelyek a mikrofilm 
anyagnak szakszerű feldolgozásával és értékelésével a a gyakorlatban* 
a termelésben való felhasználásával összefüggésben vannak* Ennek az 
anyagnak az alapján a könyvtár felvilágosítást ad az egyes nemzeti 
vállalatoknak* üzemeknek és intézeteknek* kutatóközpontoknak és mi
nisztériumoknak a mikrofilm-anyag technikai tartalmára vonatkozó kér
désekben* Az érdeklődők számára lehetővé teszí* hosry az olvasókészü
lékek segítségével megismerkedhessenek a mikrofilm-anyag tartalmával*
A mikrofilm-anyag raktározása fokozott biztonsági követelményeket 
támaszt* mert - bár az eredeti mikrofilm nem gyúlékony anyagból ké
szül - a mikrofllmtfőI"kés2ült másolat már gyúlékony anyagból kerül 
előállításra* emellett nagy súlyról van szó* kb* J06 kilograamróloi

Amint az eddig ismertetett adatokból láthatjuk* a Találmányi , 
Hivatal Szabadalmi és Műszaki Könyvtára igen értékes műszaki anyagi 
gal rendelkezik* mely szabadon hozzáférhető a nyilvánosság számára* 
főleg azonban az üzemek és vállalatok s ezáltal közvetlenül a ter
melés szükségletei számára* A technika kérdéseivel foglalkozó té
nyezőktől függ tehát* hogy ezt az anyagot minél nagyobb mértékben 
felhasználják*

* Xnihovna* 1955° 2*sz* 50-55*lap*
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Uíabb könyvtártudományi müvek
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AJZENBERG, T. D®í Bibliotecsnüj 
kollektor. Orgenizecija, meto- 
dö i tehnika rabot ü. Le Dinárad 
1949. Kogizo 159 1. - 22 cm.

BIBLIOTECS'NOE ucser ! cr stvo. pri 
oblasztnüh bibliotPkah. Ucsab-

. nüj plán i programmá. 
Naucsno-metodicseszkim kabine
tem bibllotekovedenija Biblío- 
teki im V® I® Lenina./ Moszkva 
1954o Bibi. iá T» I. Lenine.
67 lo - 20 cm.

BINNS, Toraan E.: Az introduction 
to bistorical bibliography. 
Prefo by Arundell Esdaile. 
London 1953® Associat ion of 
Assistant Librarians. XII.370 lo - 23 cm.

BJ0RKBOH, Cári; Bibliographical 
toole fór control of current 
periodicals. The Eague 1954. 
Unescoo 24. 1. - 21 cm. 
/International Federation fór 
DokumentatioR /FID/. Publica- 
tion 266./

BLETON, Jean: Organisation et 
fonctionnement des bibliothé-* 
ques. Mérnento pour la prépera- 
tion au certificat d’aptitude 
aux fonotlona de bibliothecai- 
re. Paris 1953® Bibllotheque 
National#. 49 1* - 27 cm.

BRAVIj Lamberto: Bisinf e2ÍorV* dei 
libri a igiene blblioteearia. 
Disinfestazione déllé titlio- 
teche. Fref. di A(rcacdo) . o- 
linio /[lll®J di F. Bravi, A. 
Gasbarri®/ /4® ed® accresc., 
rivo et aggiernatao/ Roma 1953* 
Scarenoj 180 1 . „ 20 t. - 19 cm. 
Bibliogr® 117=131 1®

V fCERNI, Laroslav: Paper and booka 
in ancient Egypt® London 1952. 
Lewis® 36 1® - 26 cm®

C0LLIS0Nt Róbert I. : Indexes and 
indexing, a guiö to the in
dexing of books... London 1953* 
Benn. 155 1® - 19 cn.

C0NTEMP0RARY library planningc 
A report of the Fourth Inati- 
tute on Public Library Manage
ment. Buráéu of Goverti.* Unlv. 
of Wisconsin. Mádison 1952. 
üniv. of Wisconsin. Madison
1952. Univ. of Wisconsin V.t 
83 1 . - 28 cm.

A DEBRECENI Kossuth Lajos Tudó- 
'mányegyetem Könyvtárának Év
könyve 1954. Kézirat. /Fel. 
kiadd: Kovács Máté/ Debrecen 
1955®-468 1. - 29c5 cm.

FÉDÉRATION Internationale des 
Aseociatione de Blbllothécairee 
Aet«s du Conseil de la FIAB. 
19erae session. Vienne 10-23 ja*..
1953. La Haye 1953® Nijhoff.198 1., 2 t. - 27 cm® /FIAB 
Publ. 18./

GRENFELL, Dávid: Periodicals 
serials. Their treatment ir. 
special llbrartes. With a fői 
word by E. M. R. Bitmas. London 
1953® Print Griffith. Vili.
200 1. - 19 cm.
/ASLIB manuals 3./ Bibliogr®: 
145-489 1®

GR0LIER, Eric de: Bistoire du 
livre. Paris 1954® Presses Univ 
de Francé® I34 1® - 18 cm®
/Q.\xe saia-je? 620./

GUILDING principles, rules and 
procedure fór the development 
and revision of documentary 
classíficatións with epec. re- 
ferenca to the..® C/. - Th. 
Eague 1953® FID 17® 41. - 29 c 
/Francia és német nyelven is,/
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GYŐRI György - KOLLÁR Endre* 
tízein! könyvtárak munkája* Bp* 
Népszava, 1954* 140 1* 18,5 om® /Kulturaunkások fcvto/

IN8ZTRUKCUA po b£blioteaa.noj 
tehníke dija oblasztnüh, 
kraevtth £ reszpublíkanszkih 
blblloteko (Red* Tu. Y* 
Grigor’ev*) Moszkva 1954* Goazkul^tproa^zvet iadat, 82 lc 
22 cm*

LEMAITREj. Henris Vocabularium 
bibliotheearii* Engliah- 
Frensh~Gemn» Rév* enl« by 
Anthony Thompson* Paris 1953* 
Uneseo* 296 lo - 22 m<>
/UNESCO bibliographical hand- 
booka 2o/

LEYH, Georgs Aua vierzig Jehren 
Bibliotheksarbeit* Kleir.a 
Sehriften. Wiesbaden 1954o 
Harraasowitz* tél lo - 25 em. 
/Seitröge zum Bueh-»ad Bib- 
liothekswesen 5o/

LUBETZKY, Seymours Cataloging 
rules and prineiples* A cri- 
tique of the AQnerican}
L £ibraryj A Qisooiat ionj ru
les fór entry and a proposed 
design fór their revision® 
Washington 1954o Library of 
Congresso 65 lc - 25 ars.*

MOHOT, I(van) A(ndreevi©s) s Pro
paganda tehnieseszkoj litera- 
turfi v maszszovoj biblioteke* 
Moszkva 1 9 5 4* Goszkulptprősz- 
vetizdato 8l lo ~ 22 em*

MOROZOY, M 0 % Kritika i biblio- 
grafija v-gasete* Moszkva 1954o Goezkul8tproszvetizdat.54 lo - 20 Ottó
/V pomosna8 rabot nikam peesatio/

jMOSZKYAl Goszad&rsztvenaaja Ojr- 
de na Lenina Bibliotéka SZSZSi.';; 
imo V* I* Lenina v 1953 godu* 
(Szószt* Tat0jana Laonidovng 
Va jáerO Moszkva ' 1954'?; 
lm* • Yo Lenln&o —̂
ás-®®*

ROSE„ Rrnestis.es The pubiie lib
rary in Americaa. llfe® New York 
1954* Columbia Naiv * Press* 
XYIII.,258 lo 22 ©ffi*
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