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. 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.
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*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.
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