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A MŰSZAKI KÖNYVTÁR SEOITI A TERMELÉST

A műszaki ismeretek terjesztése, a tudomány és termelés legújabb 
eredményeinek bevezetése a termelésbe nem képzelhető el a műszaki 
irodalom széleskörű felhasználása nélkül. Ezért a jól működő műszaki 
könyvtárak szervesen beépülnek a vállalatok életébe, komoly segítsé
get nyújtanak a munkásoknak és mérnököknek a fontos termelési felada
tok végrehajtásában. Ebben a cikkben a vaskohászati vállalatok műsza
ki könyvtárainak tevékenységét ismertetjük.

Az "Elektrosztal*" /Elektroacól/ gyár műszaki könyvtárában - 
amely ezernél több állandó olvasót szolgál ki - mindég nagy a forga
lom. A pervouralszki, cseljabínszki, lUsz*venni» kazahi, sztálingrá
di és sok más kbhászati gyár műszaki könyvtárát is szívesen látogat
ják a mérnökök és a munkások, izek a könyvtárak széleskörű propagan
dát fejtenek ki a műszaki irodalom népszerűsítése érdekében.

A műszaki könyvtárak gyakorlatában igen nagy szerepet kapott a 
bibliográfiai tájékoztatás. Rendszeresen tudósítják a mérnök-techni
kus dolgozókat a szakmájukba vágó uj szerzeményekről.

A "Szeröv" gyár műszaki könyvtára már évek óta "körpósta" se
gítségével irányítja az érdekességeket a mérnők-technikus dolgozók
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hoz. A körpósta lebonyolítása a következő,, A könyvtárba érkező uj 
műszaki könyvet vagy brosúrát dossziéba rakják, erre jegyzéket ra
gasztanak azoknak a személyeknek a neveivel,, akikhez el akarják jut
tatni. Azt is jelzik, hogy mikor kell egyik olvasónak a másikhoz to
vábbítania a könyvet. így gondoskodik a könyvtár arról, hogy az üzem 
vezetői gyorsan tudomást szerezzenek a legújabb műszaki könyvekről.

Sok könyvtár, havonta megjelenő annotált tájékoztatóban ismer
teti a beérkezett legújabb könyveket és folyóiratokat.

A lttsz"venni, novo-tagill, zlatousztovl s még néhány más gyár 
műszaki könyvtára különleges falragaszok utján tájékoztatja az ol
vasókat a beérkező újabb könyvekről. A bogdanoviosi tüzállóanyag- 
gyár könyvtára jegyzékeket küld szét az olvasóknak az "Ogneuportt" 
/Tüzállóanyagok/ e. folyóiratban megjelent fontosabb cikkekről. _

Több üzemi lapban "Könyvespolc” vagy "Uj könyvek" cimü állan
dó rovatban közölnek részletes Ismertetéseket a könyvtár által be
szerzett legérdekesebb műszaki kiadványokról. Az "Azovsztal*" gyár 
üzemi lapjában például állandó szemlerovat van, ahol magyarázó jegy
zetek jelennek meg "Miről írnak a műszaki folyóiratok?", "A könyvtár 
uj szerzeményei" és-"Az ujitó könyvespolca" címen.

Azok a könyvtárak, amelyek külföldi folyóiratokat is kapnak, 
ezek tartalmát is ismertetik olvasóikkal. Pl. a "KrasznÜJ Oktjabr” 
/Vörös Október/ gyár műszaki könyvtára lapszemléket küld az üzem
részlegek vezetőinek a beérkező külföldi folyóiratokból, a legérde
kesebb cikkek fordításait az üzemi mozgókönyvtárak utján rendszere
sen körözi és megszervezi ezek megvitatását.

Az "Elektrosztal*" gyárban a főmérnök és a központi laborató
rium vezetője átnézi az újonnan beérkező külföldi anyagot és Útmu
tatásuk szerint az érdekesebb cikkeket lefordítják orosz nyelvre.

Ez azonban, sajnos, nem általános. Sok könyvtárban alig hasz
nálják fel a külföldi irodalmat és az olvasókat nem tájékoztatják 
kellőképpen a külföld tudományos és műszaki eredményeiről. Ezt a 
komoly hiányosságot a könyvtáraknak a lehető leggyorsabban ki kell 
küszöbölni munkájukból.

A műszaki könyvtárak különös figyelmet szentelnek az ujitók 
tapasztalatait ismertető irodalom propagandájának.

Az egyik kohászati vállalat könyvtárának dolgozói az egyes mű
helyekben az ebédszünet alatt előadásokat tartanak az illető rész
leg dolgozóit érdeklő, a legújabb munkatapasztalatokat ismertető 
irodalomról.

A Kuzneci Kohőkombinát saját "Technika Házá"~val rendelkezik, 
s ez igen értékes munkát végez a haladó tapasztalatok terjesztésé
re. Rendszeres tapasztalatcsere-viszonyban áll a leningrádi Tudomá
nyos Propaganda Házával és az uráli Technika Házával, ahonnan folya
matosan megkapja az újításokat ismertető anyagot. Ezt az anyagot ki
állítás keretében mutatják be, amelynek feliratai "Igyekezzünk utól
érni az élenjárókat, ez egész életünk és, munkánk,törvénye".,Az anyagot szétküldik az érdekelt üzemek szakembereinek es munkásaink is.



- 3 ~

Alekszandrovics mérnök pl. levélben méltatja ennek a tájékozta
tásnak a jelentőségét. "Azok a jegyzékek, amelyeket a könyvtár a le- 
ningrádi és uráli Technika Házától kapott tapasztalatcsere anyagról 
szétküld, nagy segítségünkre vannak gyakorlati munkánkban* Ezek a 
leírások megismertetik velünk az uj technológiát, segítségükkel al
kalmazhatjuk az uj technikát a termelésben. Az üzemékben ezekből a 
jegyzékekből igen sok Javaslatot hasznosítottunk."

A haladó tapasztalatok propagálására a felolvasások is igen 
jól beváltak. A Magnltogorszki Kohókombinát tudományos-műszaki könyv
tára pl. Zekcsr A. 1. "A Kuznecki Kohókombinát nagyolvasztó üzemének 
élenjáró munkamódszerei" c. könyvét olvastatta fel az egyes üzemek
ben. A könyvet a mesterek olvasták fel, akik közben a hallgatók szám
talan kérdésére is válaszoltak.

A termelés élenjáróiról szóló irodalom propagálására a könyvtá
rak bőven alkalmazzák a szemléltető módszereket is, mints kiállítá
sok, montázsok, falitáblák, albumok a legérdekesebb gyakorlati mű
szaki cikekkel. A Harkovi Ellenőrző Mérő-Műszerek Gyárának könyvtá
ra pl, "Az ujitő fóruma" elmen képes faliújságot szerkeszt, ahol 
újításokat és ésszerűsítéseket népszerűsít.

Az olvasói ankétok is komoly szerepet kezdenek játszani a ha
ladó tapasztalatok -propagandájában. Ezeken aktuális kérdésekről szó
ló könyveket és folyóiratcikkeket vitatnak meg. Az egyik kohászati 
üzem műszaki könyvtára ankétot rendezett A, T. Leszkov "Az acél ön
költségének csökkentése" c« könyvének megvitatására. Két üzemrész 
acélöntői vettek részt rajta s a könyv szemleszerü ismertetésén kí
vül még három kiegészítő előadást hallgattak meg: "A gyorsacélöntés 
alapjairól", "az acéltermelés egyes tényezőinek az acél önköltségé
re gyakorolt befolyásáról" és "a tüzelőanyagfelhasználás csökkenté
séről az acélolvasztásnál!?.

Az acélöntők szempontjából időszerű könyv igen élénk megvitatá
sa folyamán a termelés megjavítására is sok konkrét javaslatot vetet
tek fel.

9 9 0 9 0

Igen fontosnak tartják a feltalálók és ésszerüsitők jé kiszol
gálását is. A könyvtárak szoros kapcsolatot tartanak az üzemi újí
tási ésJésszerüsitésl irodával, résztvesznek ennek minden rendezvé
nyében és akciójában. Sok könyvtár "ujitó-ésszerüsitő sarkot" léte
sít, ahol az irodalmon kivül a leirt tökéletesítésekre vonatkozó raj
zokat, termékmintákat is kiállítják, valamint az ujitók fényképeit 
munkájuk méltatásával, atb. stbo

A szemilukszi tüzállőanyaggyár könyvtárában szakemberek tarta
nak konzultációt az ésszerüsitők és ujitók számára, a termelést 
érintő műszaki könyvek feldolgozásának kérdéseiről.

A műszaki könyvtárak olvasói közül sokan tanulnak. Munkások, 
műszakiak, hivatalnokok tízezrei igyekeznek magukat továbbképezai a 
termelő munka megszakítása nélkül, különféle tanfolyamokon, techni
kumok és műszaki főiskolák levelező tagozatain. A műszaki könyvtárak
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különös gonddal kezelik ezeknek az olvasóknak a kívánságait , számol- 
nak igényeikkel a könyvállomány gyarapításánál is, a már nem kapható 
tankönyveket pedig könyvtárközi kölcsönzés utján szerzik számukra.
A cseXjabinszki kohászati üzem könyvtára a tanulók jobb kiszolgálásé
nak biztosítására szoros kapcsolatot létesített az üzem keretében mű
ködő oktatási intézmények vezetőivel.

Szépen berendezett olvasótermet létesítettek az olyan munkások 
és műszakiak számára, akik a termelő munka megszakítása nélkül foly
tatják tanulmányaikat9 ugyanott tartják konzultációikat a kijelölt 
oktatók és szakembereko

A könyvtárak lelkesen foglalkoznak a fiatal szakemberekkel is. 
Ezeknek állandó segítséget nyújtanak szakmájuk elsajátításához éa 
továbbképzésükhözo A Magaitogórazki Kohókombinát műszaki könyvtára 
például különleges ankétokát rendez a fiatal szakemberek számára.
Nagy sikere volt "Az ötödik ötéves terv technikája" c0 ankétnak. A 
könyvtár a továbbképző és taakombináttal közös előadó olvasótermet 
létesített fiatal szakemberek számáráé

A legjobb vállalati és szakszervezeti könyvtárak között kezd 
kialakulni az együttműködés a műszaki irodalom propagálása , a mun
kások és mérnökök műszaki könyvekkel való ellátása terén. Jó példa 
erre az az ismeretterjesztő esic amelyet a "Kraazntij Oktjabr®"
/Vörös Október/ gyár műszaki könyvtára a szakszervezeti könyvtárral 
és a tömegszervezetekkel együttműködve rendezett a Technika Háza 
helyiségeiben "A tudomány és technika világáról". A Kuznecki Kohó- 
kombinát műszaki szak- és szakszervezeti könyvtárainak együttSnükÖdá- 
se is pozitív eredményekkel jár. A két könyvtár dolgozói rendszerint 
együttes munkaértekezleteket tartanak. Ezek a könyvtárak igen nagy 
erőfeszítéseket tesznek, hogy állandóan javítsák az olvasók termelési- 
technikai irodalommal való kiszolgálását.

A műszaki ismeretek propagálásában igen nagy segítséget nyújt 
a könyvtáraknak az olvasói aktive. A könyvtárosoknak sok szakember 
- művezetők, mesterek, újítási felelősök - segít a termelésre vo
natkozó irodalom terjesztésében. Előadóként szerepelnek bibliográfiai 
szemléken, felolvasnak, konzultálnak, szerkesztik a könyvtárosak által 
összeállít ott ajánló könyvjegyzékeket. A Kuznecki Kohókombinát műsza
ki szakkönyvtára példásai az olvasói akti; a segítségév vl az egyes üze
mek munkásai számára időszerű műszaki kérdésekről irodalmi szemléket 
tart.A műszaki könyvtárak szoros kapcsolatot tartanak fenn a tudomá
nyos műszaki egyesületek képviselőivel is0 Az "Elektrosztal*" gyár
ban pl. a Tudományos Műszaki Egyesület üzemi sejtje rendszeresen 
tart előadásokat a könyvtár olvasótermében^, ezekhez kapcsolódóan a 
könyvtár könyvkiállitásókat rendez.

A lüsz®venni kohászati üzem könyvtára széles körben propagálja 
a Tudományos Műszaki Egyesület üzemi sejtjének "Műszaki Tájékoztató"- 
ját, amely az tizemet érintő legfontosabb műszaki kérdésekkel foglal
kozik.

A műszaki könyvtárak mellett könyvtári tanácsok működnek. Ezek
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nek a tagjai képzett szakemberek* a főmérnök* a központi laboratórium 
vezetője, a műszaki osztály vezetője, vezető mérnököké A könyvtári ta
nács tagjai rendszeresen átnézik a könyvtárba érkező valamennyi folyó
iratot éa kijelölik az olvasóknak elsősorban ajánlandó cikkeket, ki
választják a kiállításokra és a mtthelyi vándorkönyvtárakba szánt ter
melési irodalmat, résztvesznek a tömegrendezvények előkészítésében, 
beszélgetnek a munkásokkal a műszaki könyvekről.

Befejezésül meg kell jegyeznünk, hogy a vaskohászati vállalatok 
műszaki könyvtárai még nem töltik be mindannyian azt a szerepet, 
amely a műszaki propagandában rájuk vár. Vannak még könyvtárak, melyek 
tevékenységüket csak az olvasók szűk körének kiszolgálására korlátoz
zák.

Beszélnünk kell a nehézségekről is, amelyekbe a műszaki könyv
tárak ütköznek. Még mindig nagyon sok műszaki könyvtár nem rendelke
zik kielégítő könyvállománnyal, A Vaskohászati Minisztérium műszaki 
könyvtárainak 30 %-ában nincsen függetlenített könyvtáros, a könyv
tári munkát más munkakörbe beosztott dolgozó mellékesen látja el.
Az ilyen könyvtárak közül néhány igen jelentős könyvállománnyal ren
delkezik.

Sok vállalatvezető lebecsüli a műszaki könyvtár jelentőségét.
Pl. a záporozsnei tüzállóanyaggyárban az adminisztratív igazgatási 
apparátus csökkentésekor az egyetlen könyvtári dolgozót is leépí
tették, A Vaskohászati Minisztérium központi apparátusában mindmáig 
egy 1943-?ból származó elavult vállalati szervezeti szabályzat alap
ján kormányoznak, amely a vállalatok összes műszaki osztályának ki
szolgálására egyetlen könyvtárosi állást irányoz elő. Ennek követ
keztében fordulhat elő olyan eset, hogy a ”Zaporozssztal*» gyár
85,000 könyvvel rendelkező és két és félezer olvasót kiszolgáló 
műszaki könyvtárának csak egy dolgozója van,

A Vaskohászati Minisztérium műszaki könyvtárai az olvasók száz
ezreit - munkásokat, mérnököket, technikusokat - szolgálják ki, tá
jékoztatják őket minden újdonságról, propagálják a haladó techni
kát és technológiát, a tudomány uj eredményeit. Hogy a könyvtárak
nak ez a munkája termékenyitőleg hasson a termelés, műszaki fejlesz
tésére, normállá munkafeltételeket kell számukra teremteni és min
denekelőtt el kell őket látni müveit, magas szakképzettségű káderek
kel,*

« Bibliotéka?*, 1955, 9,az, I0-I3, lap, .
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A MŰSZAKI SZAKKÖNYVTÁRAK FELADATAI 

írták: Gusz*kov» V. Spak, V. - Frumkin, K. - Tul*szkaja, N»

A Szovjetunióban többezer műszaki szakkönyvtár működik*, Ezek je
lentős könyvállománnyal rendelkeznek, munkájuk különlegesen fontos és 
hasznos* Egyedül Leningrádon a mintegy 400 műszaki szakkönyvtár együt
tesen 10 millió nyomdaterméket őriz. A meglévő állományhoz évente még 
újabb egymillió kiadvány járuló A leningrádl könyvtárak évenként több 
mint három és félmillió embert szolgálnak ki.

Példás tevékenységet folytat a leningrádi lo V. Sztálin Kohásza
ti Müvek műszaki szakkönyvtára, amelynek könyvállománya megközelíti 
a százezer példányt. A könyvtár dolgozói a műszaki irodalom minden 
újdonságáról és értékes kiadványáról azonnal tájékoztatják a gyár 
kollektíváját. A mérnökök, technikusok, munkások az üzemi körpősta 
utján naponta megkapják az újdonságokat. Az üzemrészekben rend
szeres időközökben műszaki könyvkiállitásokat rendeznek.

A könyvtár a külföldi irodalom felhasználásához is komoly se
gítséget nyújt az olvasóknak a külföldi folyóiratcikkek annotációi
nak elkészítésével. A külföldi irodalom nagyrésze könyvtárközi köl
csönzés utján érkezik a gyárba.

Nincsen olyan nap, hogy a műhelyekből, laboratóriumokból ne ér
kezne a könyvtárba bibliográfiai kérés valamilyen meghatározott té
mára. Ezeket a kívánságokat mindig gyorsan ki is elégítik. Nem. hiá
ba nevezték el az üzemben a könyvtárat a tudományos műszaki propagan
da és tájékoztatás mühelyénekr.

Leningrádban nem kevés műszaki könyvtár vivta ki az olvasók 
Őszinte megbecsülését: a Kirov nevét viselő Vörös Háromszög /Krasz- 
nüj Treu^ol9nik/ Cérnagyárban, az Állami Alkalmazott Kémiai Intézet
ben, az Állami Mügumi Kutató Intézetben, az Állami Alumínium-Magné
zium Kutató Intézetben, stb. ■

A műszaki könyvtárak eredményei elvitathatatlanul jók. De a je
lenlegi körülmények között tevékenységükkel mind magasabb követel
ményeket káli kielégíteniük. El kell hárítani tehát a könyvtárügy 
eredményes fejlődését akadályozó nehézségeket.
A KÖNYV JUSSON EL A KÖNYVTÁRBA!

ügy gondoljuk, hogy minaenebelőtt a műszaki könyvtárak irodalom
mal való ellátását kell megjavitanio Hát nem különös, hogy a könyv
tárak sokszor nem képesek megkapni a könyvtárellátóktól a számukra
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szükséges könyveket? Még Leningrádban ie elég gyakran előfordul,, 
hogy a könyvtárakhoz nem továbbítja a kollektor némelyik megrendelt 
könyvet, vagy a szükséges négy-öt példány helyett csak egyet kapnak.

A "Szovetszkaja Kul*turaw hasábjain /ld. ttA műszaki könyvek 
sorsa”* c. cikket az 1955* Jul. 2J.-1, 91* számban/ már felvetődött 
az úgynevezett "hivatalos kiadványok” kérdése, amelyek agyáltalán 
nem jutnak el a.kollektorokhoz. Pedig feltétlenül szükséges volna, 
hogy a miniszteriúrnők és egyéb kormányzati szervek által kiadott 
katalógusok, árvetések és árjegyzékek, termelési újítások az összes 
kollektoroknál kaphatók legyenek és igy minden könyvtár szabadon 
megszerezhesse őket.

Gondolkodni kell az ország nagyobb könyvtáraiban található kül
földi irodalom hatékonyabb felhasználásáról la. Ennek állandóan fo
kozódó mértékben kell bekövetkeznie.

Az Állami Tudományos Könyvtár a háborúélötti években értékes 
segédkönyvet adott ki, melyben felsorolták a Szovjetunióban talál
ható külföldi műszaki folyóiratokat, az egyes kiadványok rövid jel
lemzésével és a könyvtár megjelölésével, ahol az illető folyóirat 
könyvtárközi kölcsönzés utján beszerezhető. Úgy véljük, hogy ebből 
a kiadványból újabb kiadást kellene megjelentetni, amely legyen 
meg minden műszaki könyvtárban. Ezzel a külföldi műszaki folyóira
tok felhasználásának lehetősége megsokszorozódnék.

Az Állami Könyvkamara a hazai folyóiratok cikkeiről nyomta
tott kartotékeédulákat készít. A Könyvkamara dicséretére legyen 
mondva, ezeket a cédulákat gyorsan el is juttatják az előfizetők
höz és azok értékes segítséget jelentenek a könyvtárak számára.
Miért ne fogjunk hozzá a Szovjetunióba érkező külföldi műszaki fo
lyóiratokban megjelent cikkekre vonatkozó hasonló cédulák kibocsá
tásához is?

A Szovjetunióban széles körben elterjedt a könyvtárközi köl
csönzés rendszere. Bármely könyvtár megkaphat bármely szükséges köny 
vet egy másik könyvtártól. Ezt a fontos intézményt feltétlenül to
vább kell fejleszteni, nagyobb mozgékonyságot és pontosságot kell 
beleviani. Sokszor előfordul, hogy. tudományos vagy termelési célra 
sürgősen kell valamely könyv, cikk vagy más anyag. De az Állami 
Szaltükov-Scsedrin Nyilvános Könyvtár legjobb esetben három-négy 
nap alatt, sokszor azonban csak hét-nyolc nap alatt tudja kielégí
teni a leningrádi könyvtárak kívánságait. S három kérés közül egy 
többnyire kielégítetlen marad...

HOL VANNAK HÁT A BIBLIOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓK?
Az Állami Tudományos Könyvtár kiadásában megjelenő "Növeszti 

Tehnicseszkoj Literaturü" /Műszaki Irodalmi Újdonságok/ cimü bib
liográfiai folyóirat mintegy két évvel ezelőtt megszűnt. Az olvasók 
nagyon nélkülözik az uj hazai és külföldi műszaki irodalomra vonat
kozó tájékoztatásnak est az értékes forrását. A Szovjetunió Tudomá
nyos Akadémiájának Tudományos Tájékoztató Intézete viszont mindez-
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ideig nem kezdett hozzá a műszaki referáló folyóiratok kiadásához. 
Ilymódon még semmivel sem töltötték ki a "Novoszti Tshnicseszkoj 
Literaturü” felszámolása folytán keletkezett űrt. A műszaki biblio
gráfiai folyóirat iránti kereslet azonban igen nagy. Nagyon nagy 
szükséglet jelentkezik az egyes időszerű műszaki kérdések bibliográ
fiái iránt is, melyek kiadása még szintén sok kívánnivalót hagy maga 
után.

A minisztériumok nagyobb könyvtárai megállapodhatnának egymás
sal, hogy egyesült erővel biztosítják a műszaki bibliográfiák kiadá
sát . Ugyancsak közösen kellene megoldaniok még egy nagy feladatot: 
rendszeres jegyzékeket kibocsátani azokról a fordításokról és kéz
iratos bibliográfiákról, melyeket óriási mennyiségben kászitenek kü
lönböző szervek és egyes olvasók kérésére,, Miért ne lehetne a közpon
ti könyvtárak által kérésre összeállított bibliográfiák és fordítások 
rendszeres felsorolására külön rovatot nyitni az Állami Könyvkamara 
kiadásában megjelenő "Knizsnaja Letopisz®” /Könyvek Jegyzéke/ vagy 
"Letopisz Zsarnal®nüh_Sztatej” /Folyóiratcikkek Jegyzéke/ c.-lapban?
EGYSZERŰ MÓDSZER

Az olvasók számára különösen értékesek a katalógusok., Ezek fel
tárják a könyvtár állományát és segítenek a szükséges irodalom kivá
lasztásában A könyvtárak munkája elképzelhetetlen katalógusok nél
kül. Összeállításuk igen sok Idejébe kerül a könyvtárosoknak.

Van azonban egy igen egyszerű módszer a könyvtáros munkájának 
megkönnyítéséreo Ehhez arra volna szükség, hogy az Állami Könyvkama
ra megváltoztassa az általa kiadott nyomtatott katalóguscédulák elő
fizetési feltételeit.

Most az a helyzet, hogy a könyvtárak kénytelenek ezeket a cédu
lákat az egész "technika” sorozatban megrendelni, noha csak a tech
nika egyes ágazataira volna szükségük. Ezenfelül a céduláknak a ka
talógusokban való megfelelő felhasználásához minden sorozatból több 
példányt kall rendelni. Ilymódon hatalmas mennyiségű cédula érkezik 
a könyvtárakba, s ezek kiválogatására a könyvtárosoknak sok felesle
ges időt kell pazarolniok, hogy végül is az összes céduláknak csak 
öt-tíz százalékát használják fel. Lehetővé kell tenni, hogy a könyv
tárak á decimális rendszer alapján a technika egyes ágazataira külön- 
külön is megrendelhessék a könyvek és folyóiratcikkek nyomtatott ka
talóguscéduláit. Továbbá a könyvtárellátóknak vállalniok kellene, 
hogy a könyveket részben már ott dolgozzák fel, minden egyes kötetet 
el kellene látni könyv kártyával, jelzettel és tasakkal.
TÖBB GONDOT A KÁDEREKREü

A műszaki könyvtárakban számtalan jő szakképzett káder van, akik 
méltán élvezik az olvasók megbecsülését. Azonban a könyvtárosok egé
szének Összetétele még sok kívánnivalót hagy hátra. Még a leningrádi 
műszaki könyvtárakban is csak a dolgozók egyharmadának van könyvtá
rosi képzettsége /$ $-nak felső, 24 jS-nak középfokon/®

Műszaki könyvtárosképzés viszont sehol sincsen.
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A Felsőoktatási Minisztériumnak és a Művelődésügyi Minisztérium
nak végre meg kellene oldaniuk ezt a kérdést© Ideje volna gondoskodni 
arról, hogy Moszkvában, Leningrádfeaa 6a más ipari központokban állan
dó hatóságközi szakmai továbbképző tanfolyamokat létesítsenek a mű
szaki könyvtárak dolgozói szákéra©

Ebből a szempontból figyelembe kellene venni leningrád példáját..
Az Állami Tudományos Könyvtár leaingrádi módszertani állomása a Tu
dományos Műszaki Propaganda Házával közösen már néhány év óta a ter
melő munka megszakítása nélkül látogatható egyéves szemináriumokat 
szervez a műszaki könyvtárak dolgozói számára© Éppen nemrég fejező
dött be három ilyen szeminárium munkája, 140 könyvtáros vett részt 
rajtuk©
KI IRÁNYÍTJA ŐKETf

Eltérőlég a közművelődési könyvtáraktól, amelyeket a Művelődés
ügyi Minisztérium hálózata fog össze, a műszaki szakkönyvtárak sok 
minisztérium között vannak szétszórva és legtöbbször senki sem tö
rődik velük© Elég ha egy példát hozunk fel© Helyiség hiányában a 
Klrovi gyár /Leningrád/ műszaki szakkönyvtárának 700000 igen érté
kes könyvét nedves pincehelyiségben őrzik, ott penészednek, romla
nak és tönkremennek© Igen jól tudja ezt mlad. ez üzem vezetője9 mind 
a Szállítógépipari Minisztérium© De semmit sem tesznek a könyvek 
megmentésére© Holott a gyárban kitünően meg lehetne oldani a műsza
ki szakkönyvtár Jő helyiségben való elhelyezését , csak egy kissé 
Összébb kellene szorítani a gyárigazgatás számtalan osztályát©

A műszaki könyvtárak irányítását az üzemekben rendszerint má- 
sodrangu személyekre bízzák© Leningrádban a műszaki könyvtáraknak 
csak agybarmada tartozik közvetlenül a főmérnök vagy igazgatóhelyettes 
vezetése alá© A többiek a legkülönfélébb osztályokhoz és személyekhez 
vannak beosztva, főszerkesztőhöz, főtechnológushoz , a személyzeti osz
tályhoz, ellenőrző osztályhoz, stb©

Mindezideig nincsen nálunk egységes rendaletminta a műszaki 
szakkönyvtárakról, amely kötelező volna, az összes minisztériumokra 
és hatóságokra© Nincsen tudományos módszertani központ sem, amely 
segítené, irányítaná és ellenőrizné a könyvtárak tevékenységét© Most 
a Szovjetunió Állami Műszaki Hivatalának megalakulásával a helyzet 
élesen megváltozható Javasoljak, adják át a Felsőoktatási Miniszté
rium Állami Tudományos Könyvtárát a Szovjetunió Műszaki Hivatalának 
/Grosztehnik/; és alakítsák azt a tudományos-műszaki könyvtárak szer
vezeti és módszertani központjává©

Nézetünk szerint ezeknek a kérdéseknek a megoldása elősegíti a 
nagyszáma tudományos műszaki könyvtár munkájának legjobb megszerve
zését és képessé teszi azokat a műszaki fejlesztés szolgálatára©

« Szovetszkaja KuXfltura, 1955© 108©szo 20lap©



. Voron*ko, K»í
. A KÖNYVTÁR SEGÍTI AZ ÜTTÖRÖVKZETŐK MUNKÁJÁT 

/Leningrád »*DktóberM kerületének 2»az# gyermekkönyvtára/

A Komszomol XII# Kongresszusa azt a feladatot állította a Lenin 
uttörőszervezet elé, hogy fejlessze ki a gyermekekben a tudás iránti 
szeretetet, szoktassa rá őket a lelkiismeretes tanulásra, alakítson 
ki bennük kiváló erkölcsi tulajdonságokat! a hazaszeretet, bátorság, 
hála, nemeslelküség és a fiatalabb társakról való gondoskodás érzé
sét#

£ feladatok megoldásához a gyermekkönyvtárak kötelesek segít
séget nyújtani az iskolának és az uttörőezervezetnek# Az igazi, 
tartós segítség azonban csak abban az esetben lehetséges, ha a 
könyvtár szoros kapcsolatot tart fenn az Iskolával, az iskola ut- j 
törő- és komazomoIszárvázétével, valamint a kerületi uttörőházzal#

Az uttörőszervezettel való együttműködésnek véleményünk szerint 
két irányban kell haladnia! :i

1/ kapcsolatot kell létesíteni az uttörővezetőkkel,
2 /  az úttörő aktivistákat be kell vonni a könyvtárba#

Könyvtárunk barátsága a  kerületi iskolák uttörőszervezeteivel 
nem uj keletű, de különösen észrevehető és erőssé a Komszomol Köz
ponti Bizottsága VII# teljes ülése után vált#

AZ uttörővezetők kerületi értekezletén a könyvtárak azqkről a 
lehetőségekről beszéltek, amelyek az iskolák és a könyvtárak együt
tes munkájából adódnak a gyermeknevelés' taréj? és segítséget Ígér
tek az uttörővezetőknek az úttörő csapatgyülések rendezésében a 
szükséges műsoranyag összeállításához#

19 5 2, tavaszán az Uttörőház néhány szemináriumi foglalkozást 
rendezett az uttörővezetők számára arról, hogy a nyári táborokban 
milyen feladatok várnak rájuk a könyvpropaganda terén# Ettől az 
időtől kezdve évente rendeznek ilyen szemináriumokat#.

Az alsóbb osztályok úttörőivel foglalkozó 8-9# osztályos ol
vasóink közül sokan gyakran' fordulnak hozzánk azzal.a kérésselJ , 
hogy segítsünk nekik a gyűlések előkészítésében, válasszunk ki ver
seket, elbeszéléseket és egyéb anyagot felolvasásokhoz és művészi 
együttesek munkájához#

Mivel az értekezleteken, szemináriumokon és a könyvtárban állan
dóan találkozunk az uttörővezetőkkel, szinte benne élünk a kerület
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úttörőéletének minőén eseményében és a legtevékanyefcben veszünk részt 
az úttörők munkaijában..

Az iskolák és az uttörőházak vezetőivel fennálló szoros kapsjso- 
latunk segített bevonni az úttörő aktívákat a könyvtárba. Meggyőződ
ve a könyvtáros segítőkészBégéről, a vezetők kezdték behozni a 
könyvtárba az "ifiket”. Az uttörővezetők példájára az alsóbb osztá
lyok tanítói is kezdték felkeresni a könyvtárat , hogy megbeszéljék 
a könyvpropaganda kérdéseit. Ez © szoros kapcsolat oda vezetett, 
hogy az alacsonyabb osztályok tanulóinak több osapatgyülését magában a 
könyvtárban rendezték meg. . .

A nap a könyvtárban igen gyakran azzal kezdődik,, hogy az Úttörő
höz módszertani főelőadója A. E. Kapíca vezetésével úttörőié söpört 
/csapattanács, elnökök, tanácselnökök/ keresi fel a könyvtár dolgo
zóit és anyagot kér a asapatgyÜléshez. ,

Ilyenkor az derül ki, hogy a gyermekek ez anyagot kész hozzá
szólás formájában képzelik el magsaknak,, amelyet csak le kell másol
ni és zavarba jönnek, amikor megtudják, hogy ilyesmi nincs a könyv
tárban, hanem csak könyvek, hírlapok és folyóiratok vannak. A gyer
mekek ijedten kérdezik? "Mit -csináljunk?” , és a könyvtáros ilyenkor 
elmondja nekik, hogyan kell bánni ezekkel a könyvekkel, folyóira
tokkal és hírlapokkal, lehet belőlük érdekes szövegeket, beasésváz- 
latokat összeállitasd vagy anyagot összeszedni különféle társasjá
tékok céljaira.

Miután figyelmesen megtudakolta a ©sapatgyü&és témáját és azt 
a feladatot, amelyet a gyermekek kaptak, a könyvtáros kiválogatja 
a szükséges irodalmat és megmagyarázza, hogyan kell olvasni ahhoz, 
hogy megtalálják a könyvben vagy cikkben a leglényegesebb éa leg
érdekesebb részt és hogyan kell összefűzni m különböző forrásokból 
nyert ismeretanyagot.

A gyűlés anyagának kiválogatásánál és az olvasókkal való be
szélgetéseknél mindig alkalmazkodunk az olvasék életkorához. Így 
tekintetbe véve, hogy az '5° osztályosok még nehezen tadják figyel
müket egyszerre több könyvre és cikkre összpontosítani, csak egy 
könyvet adunk nekik, mégpedig est a könyvet, amelyiktől a legtöbb 
segítséget kaphatják. Ehhez pedig olyan könyvet keresünk, amely a 
tanuló értelmi fokának megfelel,, s eaeHett élénk színekkel éss szem
léltető módon van megírva. Ha hírlap- ás folyóiratanyagot Is fel 
akarnak használni, elsősorban a gyermekiolyólratokban magjelenő' 
cikkeket mutatjuk meg nekik.

A 7-8. osztályos tanulóknak már komolyabb cikkeket is adha
tunk, megtanítva őket az anyag önálló kikeresésére, a katalógusok 
és segédkartotékok használatára. De mindig figyelemmel kísérjük 
ezeket az olvasókat és szükség esetén, segítünk nekik.

Mindig nagy örömünkre szolgál, ha olvasóink bizalommal fordul
nak hozzánk vázlataikkal éa azt kérik, nézzük át, amit Írtak és 
segítsünk nekik. De mi magunk soha nem hazunk ki belőle és nem dol
gozzuk át azt, amit ők Írtak. Beszélgetünk velük, tanácsokkal látjuk
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el őket és rámutatunk a hibákra.
Az úttörő csapatgyülések tematikája nagyon sokféle. Elegendő 

rámutatni arra, hogy az 19 M -=.5.5° iskolaévben több mint 60 témához 
válogattunk anyagot.

Az uttörővezetők és az iskolások gyakran fordulnak hozzánk 
azzal a kéréssel. hogy ajánljunk nekik a Szovjetunió Kommunista 
Pártjára, vezetőinek életére vonatkozó anyagot, továbbá olyan 
könyveket, amelyek a szovjet gyermekekről való gondoskodással 
foglalkoznak. /Pl. ilyen témához kérnek anyagot; "Tanulásunk, pi
henésünk és nyugalmunk felett szeretett pártunk őrködik"/. Szinte 
lázba hozta a gyermekeket a "Holnap komszomolista lesz, aki ma 
úttörő" c. téma.

Nagy sikerrel zajlottak Is a következő témákkal foglalkozó 
csapatgyülések? "Milyennek Kell lennie a fiatal leninistának" és 
"Az úttörők a Nagy Honvédő Háború idején".

Minden iskolában tartanak hazánkkal"foglalkozó csapatgyülé- 
séket. Némely témát az uttörővezetők és a tanárok, némelyike# ma
guk a gyermekek dolgozták fel. így pl. "Sztálihgx’ád a háború és 
a béke éveiben" c. témát a hetedik osztály tanulói tűzték műsor
ra, miután megelőzőleg levelezést kezdtek a sztálingrádi iskolá
sokkal.

A haza megismerését, az iránta való szeretet felébresztését 
segítik elő azok a csapatgyülések, amelyek témája a szülőföld, a 
szülőváros tanulmányozása /Ismerd meg szülővárosodat/. Évről-év- 
re minden iskolában tartanak olyan csapatgyülésefcet, amelyeket a 
város történelmi múltjának, műemlékeinek, külvárosainak, jelenle
gi helyzetének szentelnek, pl. "Leningrád a fejlett technika vá
rosa", "Leningrád, a múltban", "Városunk emlékei", "Leningrád 
építészete", stb. . á ’ ..

Hogy képesek legyünk válaszolni a különböző helyismereti 
jellegű kérdésekre, külön kartotékban gyűjtjük a Leningrád törté
netéről szóló könyvek óimét. Már sok érdekes lapkivágást gyűjtöt
tünk össze a régi újságokból. A dossziéba ráköti; és téma szshíná 
rendezett ttjaágkivágatok sok esetben nagy segítséget nyújtottak 
számunkra. Voltak azonban olyan kérdések is, amelyekre nem tud
tunk válaszolni. Ilyen esetben más intézményhez fordultunk ta
nácsért, pl. az Északi Intézethez. Ezt tettük a "Leningrád jelen
tősége észak meghódításában" o. témával kapcsolatban is.

Nagy figyelmet szentel a könyvtár azoknak a csapatgyülések- 
nek, amelyek vitatémája a tananyaggal kapcsolatos.

Sok iskolában, különösen a 6. osztályokban földrajzi témák
ról beszélgettek a csapatösszejöveteleken plo "A déli és északi 
sark felfedezéséről^, "Utazás a népi demokratikus országokban", 
"Orosz utazók nevel.a világ térképén", stb. Ezek a témák nem - 
újak könyvtárunk számára, vannak ilyen témájú albumaink és meg
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őriztük a korábban megtartott hasonló tárgya olvasóankétok anyagát 
la. Ezért aránylag könnyen tudtunk könyveket ajánlani„földrajzi, 
játékokat kidolgozni és útbaigazítást adni, hogy hol lehet megsze
rezni a szükséges diapozitIvókato

A természettudományos Ss földrajzi irodalomra vonatkozólag 
sok bibliográfiai anyagot gyűjtöttünk össze. Ez msgkönnyiti a szük
séges anyag kiválasztását. Nagyon megélénkült a tenyészettudományi 
és földrajzi müvek propagálása azután, hogy a könyvtár filmoszkopot 
és sok diafilmet szerzett. Pl. "Szemen Dezsnev", "Orosz sarkút az őkM 
"A népi Lengyelország", "A Magyar Népköztársaság", "Keresztül-kasul 
Indiában",® stb. „ _

Az Iskolai és úttörőéletben nagy helyet foglal el a munka Irán 
ti szeretetre nevelése A magasabb osztályok tanulói erősen érdeklőd 
nek pályaválasztási kérdések iránt.

Ezért állandóan segítünk a tanulóknak a munkával foglalkozó 
könyvek és cikkek kiválasztásában.. így pl. a 247. az. iskola 8. 
osztálya gyűlést tartott "A Komszomol nevelte őket" elmen a fia
tal ipari és mezőgazdasági ujitókrőlp Rengeteg folyóiratot és hír
lapot kellett átnézni, hogy igazán áj és aktuális anyagot adhassunk 
a kommunizmus ifjú építőinek.

A gyerekek gyakran gondolkoznak azon a kérdésen, hogy "ki le
gyen a mintaképem'?" Ezért sokszor beszélnek esapatgyüléseken az 
orosz nép nagy alakjairól. Érdekesen zajlott le "A Szovjetunió a 
repülés hazája" e. témát megvitató csapatgyülés..Ezen az uttörőház 
által szervezett csapatgytilésen sok iskola vett részt és lelkesen 
közreműködtek a repülőkör tagjai is.

Milyen büszkeséggel beszéltek a gyerekek a szovjet repülés 
megalapítóiról, Zsukovszkijról és Mozsajszkijről, valamint követőik 
ről, a rettenhetetlen szovjet pilótákról és a szovjet repülés jö
vőjéről.

A könyvtárosok sokat fáradoztak azon, hogy anyagot gyűjtsenek 
a gyűlés résztvevőinek és válaszoljanak az őket érdeklő minden 
kérdésre. Ebben a témakörben nem vagyunk specialisták, honnan is 
tudjuk, hogy Neszterovon kívül ki foglalkozott még a mürepüléssel. 
Sok könyvet és folyóiratot kellett átnézni, /igy többek között a 
"Krül°ja Rodinü" e. újságot/ hogy kellőképpen segíteni tudjak a 
gyerekeket.

Az iskolákban gyakran rendeznek csapatgyűléseket nagy orosz 
tudósokról, zeneszerzőkről, festőkről.. Ezek a gyűlések időnként 
nálunk a könyvtárban zajlanak le...

Megjegyzendő, hogy nem kell szükségképpen a könyvtárban meg
tartani a esapatgyüléseket, de abban az esetben, ha a könyvtárban 
a gyűlést érdekesebbé lehet tenni, mint egyebütt, időnként ott is 
meg lehet rendezni.

Nincs mindig lehetőségünk arra, hogy részt vegyünk az iskolá
ban megtartott esapatgyüléseken, de ilyenkor ia igyekszünk megtud
ni, hogy azok hogyan zajlottak le és'ha valamelyik nem jól sikerült

) ' '■ , ■ ■ . '
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igyekszünk kideríteni, nem történt-e részünkről hiba*.
így nagyon érdekes témát választottak a gyűlés számára a 228.ez* 

Iskolában "Az úttörő ne veszítsen egy percet sem” cimmelg ez esetben 
azonban túl nagy nehézséget jelentett számunkra a lebonyolítás, mert 
nem voltak kéznél a szükséges könyvek és cikkek. A gyerekek későn 
fordultak hozzánk és mi nem tudtunk olyan teljes anyagot összeállí
tani, mint szerettük volna. Érdektelenül és unalmasan zajlott le a 
245. sz. iskolában a csapatgyülés a népi demokráciák úttörőiről.
Ebben szintén hibásak voltunk9 mert nem kaptak érdekes anyagot tő
lünk...

Ebben az évben a könyvtár az Ut törőházzal karöltve a kerületi 
napközi otthonban nyári olvasótermet nyitott.

Az uttörővezetőkkel és úttörő aktivistákkal folytatott munka 
nagyon hasznos, ez az együttműködés reális lehetőséget ad arra, hogy 
a könyvtár segítsen az iskolának a gyermekek nevelésében, hogy meg
tanítsa a növendékeket a könyv használatára, a azáltal közel hozza 
a könyvtárhoz az ifjú olvasókat. •

Nincs nagyobb öröm annál, mint amikor a gyerekek előadják ne
künk terveiket, tanácsot kérnek tőlünk, tisztelettel meghallgatják 
véleményünket. Ez azt mutatja, hogy a könyvtáros jő utón haladt, 
mikor kapcsolatot teremtett az uttörővezetőkkel, mikor bevonta a 
munkába az úttörő akt ive, hálózatot és mikor magára vállalta az uttö- 
rőgyülések könyvellátási gondjaito

A könyvtárosok minden lehetőt megtesznek annak érdekében, hogy 
biztosítsák a fiataloknak szükséges műsoranyag gyors összeállítását! 
ajánló témakatalőgust szerkesztettek, széles körben felhasználják 
a Szovjetunió Állami Lenin Könyvtára bibliográfiáit, rendszeresen 
gyarapítják az .általános folyóirat- és hirlapkartotékot az iskoláso
kat érdeklő uj és aktuális anyaggal, tanulmányozzák a könyvállományt, 
amelynek ismerete nélkül nem lehet jó munkát végezni.

, Ha állhatatosan keressük az uttörőmunka és a könyvpropaganda 
összekapcsolásának újabb és újabb lehetőségeit, akkor látjuk csak 
igazán, hogy milye'm keveset tettünk eddig és még milyen sok a tenni
való ezután.

Nagy nehézséget jelent a kerületi könyvtáraknak az a körülmény, 
hogy számos fontos témáról nin<sa elegendő gyerekkönyv, és ezért 
gyakran a felnőtteknek szánt könyveket kell- felhasználni, ami pedig 
nehezíti a munkát. A Detgiz leningrádi osztályának gondolni kellett 
volna városunk történetéről ,és építészetéről szóló népszerű könyvek 
kiadására.

Bibliotekar®, 1935° 9° szó 29~32o lap.
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Frurain* X*s
A SZAKKATALÓGUS SZERKESZTÉSÉNEK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI

TJéiiány évvel ezelőtt lényeges hibákat tártak fel a katalógusok 
szerkesztésében., Joggal Ítélték el azt a nézetet* mely szerint a 
könyvtári katalógusok a könyvtárban meglévő összes müvek lajstromai 
független!! attól, hogy milyen ® könyvek eszmeisége és tudományos 
értékso Felismerték, hogy a szovjet könyvtárakban a katalógusok 
célja komoly segítséget nyújtani az olvasóknak a könyvek kiválaszt 
tásábaa*

Mindenki egyetértett azzal, hogy a legfontosabb irodalmat* 
különösen a marxizmus-leninizmus klasszikus müveit kell minél tel
jesebben feltárni a katalógusban* hogy minden osztály segítse az 
olvasó irányítását, aktive mozdítsa elő az adott kérdéssel kap
csolatos legjobb irodalomnak az olvasóhoz juttatását* Mindez ki
fejezést nyert azokban az utasításokban* amelyeket az olvasói ka
talógusok szerkesztésével kapcsolatban adtak a közművelődési könyv
táraknak,,

De a legjobb irányelv is saját ellentétévé válik, ha ad 
absurdum viszik* így történt azzal a tétellel is, hogy minél tel
jesebben és sokoldalúbban kell kifejezni a szakkatalógusban a 
marxizmus-leninizmus klasszikus müveit* a pártdokumentumokat éa 
más fontos irodalmat* Olyan mennyiségben kezdték sokszorosítani 
a könyvek céduláit* hogy az minden ésszerű határt felülmúlt*

Vegyük példának azt az. eredményt * amit "Az *«*év könyvei** 
ajánló jegyzék egyes füzeteiben lévő másodlagos címleírások össze- 
számlálása adott* /Ezek megfelelnek a katalógusok melléklapjainak. 
Szerkó/

A kiadvány 1 9 5 4 -es 3* füzetében 350 fő címleírásra körülbelül 
80 mellékeimlairás jut, azaz majdnem egynegyedannyi,, ebből a tár
sadalmi-politikai irodalom osztályában 8 4 cinre 29 mellékcimleirás 
esik* azaz agyharmadannyi* "Az 1954-es év könyvei gyermek és is
kolai könyvtárak számára" jegyzék 4* füzetében 1G3 főeimleirásra 
1 2 5 ismételt közlés /azaz 1 2 5 $/ jut* ebből a társadalmi-politi
kai irodalom osztályában 29 főéimlaÍrásra 68 mellékcimleirás* 
azaz 230 %o

"Az *** év könyvei" füzeteiben és a nyomtatott annotált ka
talóguscédulákon sok műnek tiz* sőt annál is több szakszámot ad
tak*

Az Állami Lenin Könyvtár olvasótermének olvasói szakkatalógu
sában az egy műről készített mellékleprk száma néha eléri az ötve-
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Get, sőt még többet iss például F* Engels "Anti-Htthring"-Jének 54 
melléklapja van*

A szakkatalógust használó olvasó többnyire nem egy* hanem több 
szakcsoportot is megnéz* hogy kikeresse azt az irodalmat* amely a® 
őt érdeklő kérdést minden oldalról megvilágítJa* Például* ha az 
olvasónak az első orosz forradalomról kell irodalom,, nemcsak a ka
talógus magfelelő osztályát nézi meg* hanem más szakcsoportokat iss 
igy az SzKP történetét * a történelmi materializmust* stb*

Hogy'megkönnyítsük az olvasónak a keresést0 a szakkatalógus 
osztólapjain felsoroljuk az összes olyan szakcsoportot* amely kap
csolatban van az adott kérdéssel,, példáuls Állam és jog* lásd rnégs 
Történelmi materializmus,, „ , ,

Fontos tehát* hogy minden szakcsoportban össze legyen gyűjtve 
a megfelelő irodalom* viszont ne ismételjék a másutt feltüntetett 
könyveket,, Egy-lés ugyanazon könyv cédulájának gyakori ismétlődése 
a rokon szakokban fárasztja az olvas őt *

Bármelyik könyvtáros bizonyíthatja* hogy a cédulák mértékte
len szaporítása ormótlanná és a használat szempontjából kényelmet
lenné teszi a katalógust,. Ezért a járási könyvtár mintakatalógnsS- 
nak néhány kötete nehezen, használhatóo Ezekben vannak egész lapok* 
melyek előbb már közölt könyvek mellékoimleirásaivai vannak tele* 
Ugyanezt tapasztalhatjuk más hasonló kiadványokban is* Például wAz 
i9 5 4-.es év könyvei gyermek és iskolai könyvtárak számára” 4* füze
tében a 21* lap teljes szövege egy és ugyanazon könyv szakjelzetei
nek* utalóinak és ötszörös mellékelnieÍrásainak a közléséből áll* 
Ebben a füzetben néhány könyv elme 16-23-ezor ismétlődik*

Különösen furcsa a melléklapoknak ilyen halmozása a gyermek 
és iskolai könyvtáraknak szánt jegyzékekben*

Ugyanezt láthatjuk a tudományos könyvtárak katalógusaiban is* 
Ezeknek a katalógusoknak sok szakcsoport ja tele van majdnem azonos 
melléklapokkal* Például* az egyik moszkvai tudományos könyvtár 
szakkatalógusában a "Társadalmi tudat" szakcsoportban, csupán egyet
len olyan cédulát találtunk* amely nem korábbi címleírások ismét
lése* Az utána következő szakcsoportban /"Az eszmék szerepe a tár
sadalom fejlődésében”/ újból megismétlik ugyanazokat a céduládat 
szinte kivétel nélkül* a csupán két aj könyvet mutatnak be*

Be nemcsak az a baj* hogy a katalógus csak fáradságosan te
kinthető át*

A katalógusnak ugyanazon könyvek jelentős mennyiségű címle
írásaival való megtöltése oda vezet* hogy az olvasó nem látja az 
egyes szakcsoportok között a különbséget* így például "A járási 
könyvtár katalógusa"-bán az-olyan fontos szakcsoport mint a "Fo
kozatos átmenet a szocializmusból a kommunizmusba” * olyas könyvek
nek a cimleÍrásaiból áll* amelyeket már felsoroltak az előző szak
csoportokban* Egyetlen aj cím sem szerepel itt* Az ilyen szakcso
port értelmetlenné válik* mert nehéz megkülönböztetni az elő
zőektől*

A melléklapok gyakori alkalmazása a könyvek osztályozásának
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és a katalógus szerepének téves értelmezéséből folyik® A könyv tar
talmának és a táblázat valamelyik osztályába való tartozásának meg
állapítása helyett, Önkényes szakjelzetek halmazát adják, ami egyes 
szakozók szubjektív megoldásait mutatja®

Ez oda vezet 8 hogy egy és ugyanazon könyv egy és ugyanazon ki
adványban különböző szakjelzeteket kapó így J a V 0 Sztálin "Az Ok
tóberi Forradalom és az orosz kommunisták taktikája” eimü müve "Az 
1954-es év könyvei” jegyzék egyik füzetében /3 ® sz ® / hét szakszámot 
kapott9 egy másikban / é c s z  ®/ pedig további négyet?

32NDVJ22B+321olB+9C4)^C7>
Milyen alapon adták a könyvnek a ?2Nb jelzetet politika és 

a népi demokráciák jelenlegi politikai helyzete/ és a 3&B-t poli
tika és a kapitalista országok jelenlegi politikai helyzete/?

Néhány könyvtáros est gondolja, hogy jobb egy könyvnek eggyel 
több szakszemet adni, még egy cédulát elhelyezni egy uj helyen, 
mint valahová nem tenni cédulát® Nem, a felesleges szakszóm növeli 
a katalógus ormótlanságát0 s szükségtelen felduzzasztásához vezet®

Ezért teljesen helytelen például az nIF/Sz/ - a materialista 
filozófia és a társadalmi-politikai tanok fejlődés® Oroszországban 
a XYIII-XIX®században" szám alatt elhelyezni V® I® Lenin "A balol
dali 9 ág a ,kommunizmus,gyermekbetegsége" cimü munka céduláját® Vé
leményünk szerint ez a könyv tartalmának helytelen értelmezését je
lenti® Az olvasó szemében a szakszámnak a könyv főtémáját, tartal
mának lényegét kell kifejeznie® Ismeretes, hogy X® Y® Sztálin 
ebben a könyvben a leninizmus stratégiája és taktikája alapjainak 
kifejtését tartotta a legfontosabbnak®1''

Hogyan lehet ezekután néhány bekezdés miatt a könyv céduláját 
a "Materialista filozófia és a társadalmi-politlkai tanok fejlődé
se . Oroszországban a XVIIX-XIX®században’* szakszám alá tenni?

Ily módon a cédulák mértéktelen szaporításától romlik a szak- 
katalőgusj.felduzzad és nehezen áttekinthetővé válik®

Az indokolatlanul sok melléklap ront a szakkatalógusons mint 
a tájékoztatás eszközén is® A melléklapok tengerében nehéz megta
lálni azt a néhány ©édúlát, amely közvetlenül és teljesen az adott 
kérdésre vonatkozik®

Nem szabad elhallgatni a könyvtáros idejével és erejével va
ló gazdálkodás kérdését sem® Vajon nem pazaroljuk a könyvtáros 
munkaerejét, ha egy könyvről egyazon katalógus számára oly sok 
cédulát kell irnia?

A fenti hiányosságoknak több oka van®
Mindenekelőtt azoknak a régi nézeteknek a maradványai, melyek- 

szerint a szakkatalógust puszta tájékoztatási segédeszköznek tekin
tették, az egyes szakcsoportokat pedig olyan önálló egységeknek,
17------— —  -----Sztálin, J® Vo? Szoosinenija, 6®tom® 151®lap®
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amelyek kimerítő választ keli hogy adjanak a feltett kérdésekre®
Innen a törekvés,, hogy az egyes könyvek több szakssámot kapjanak* majd
nem annyit* ahány lapjuk van®

Az a ©él0 hogy minden szakcsoportban összegyűjt síik az adott kér
déssel kapcsolatsa összes irodalmi megnyilatkozást, elérhetetlen álom® 
Ez fizikailag lehetetlen és módszertanilag is megoldhatatlan®

A szakkatalógust szerves egységnek kell tekinteni* nem pedig 
mint elszigetelt szakcsoportok mechanikus egyesítését® Helytelen az 
egyes szakcsoportokat valami Önálló* önmagában kielégítő* független 
dologként felfogni®

A katalógusok felduzzasztását előmozdította az olvasói kataló
gusok szerkesztéséről kiadott Útmutató egyik igen fontos pontjának 
pontatlan megfogalmazása® Ez a pont a következőket rendeli els WA 
katalógus minden egyes osztályában fel kell tüntatni a legértékesebb 
könyveket* amennyiben ezek az adott osztályok szempontjából jelentő
sek „ különösen a marxizmus-leninizmus klasszikus müveit* a párt- és 
kormányhatározatokat* a szovjet tudomány és technika eredményeit 
propagáló könyveket®”

Tájon melyik osztály* különösen a társadalmi-politikai irodalom 
melyik osztálya számára nem jelentősek a marxizaus=leninizmua'klasszi
kus müveit Nem lehet hát csodálkozni* hogy egyik könyvtáros hét szak
számot ad egy könyvnek, a másik tizenegyet, a harmadik tizenötöt etb®

A könyv főmöndanivalőjáből kell kiindulni* mely objektív krité
rium a beszakozás szempontjából® A könyvnek a szakkatalógusban való 
kifejezése szempontjából a könyv tartalma általában* a' könyv főté
mája a döntő* nem pedig a szerző egyes speciális megnyilatkozásai 
és megjegyzései® Az egyes tételek feltárása a speciális kartotékok, 
bibliográfiák* kézikönyvek feladata® El kell határolni a katalógusok 
és a kartotékok funkcióit* úgy* hogy ezek kiegészítsék* ne pedig is
mételjék egymást®

Mi tehát a végkövetkezetetés?
Ideje már komolyan-megvitatni a katalógusok szerkesztésének mód

szertani és gyakorlati kérdéseit* hogy kiküszöböljük, azokat a komp
likált és mértéktelen dolgokat* amelyek ezen a területen megfigyel
hetők® Tissza kell adni a szakkatalógusnak az ő sajátos funkcióit 
és meg kell könnyíteni a könyvtárosok számára a szerkesztési mun
kát®

* B ib lio tek ar** 1955® 9®sz. 33-35.lap.
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A KÖNYVTÁRAK ÁIXQMÁNTGYARAPIT Ó TANÁCSÁNAK MUNKÁJÁRÓL
Irtát Plát lön öt A*s

a vologdal területi népművelési igazgatóság helyettes
vezetője

Területünkön 41 járási, 9 városig 38ö községi és 36 gyermeki- 
könyvtár működik*, Az utolsó két évben könyvtári hálózatunk jelen
tékeny mértékben kiszélesedett« 1953-54,-ben például 160 »j közsé
gi könyvtár létesült, a folyó évben pedig további 90 községi ém 
7 gyermekkönyvtár nyílik meg®

A területi népművelési igazgatóság az elmúlt években is nagy 
gondot fordított az állami könyvtári hálózat fejlesztésére* Az aj 
könyvtárak nagyarányú szaporodása és a korábban alapított könyv
tárak állományában mutatkozó hiányosságok a gyarapítás gondosabb 
megszervezését követelik azoknak a helyi körülményeknek tekintetbe 
Vételével, amelyek között az egyes könyvtárak működnek.

Területünket a fejlődő tejgazdaság, a lentermelés s a f a i p a r  
Jellemzi* Ennélfogva különös gondot kell fordítani az ipari mun
kások, lentermelők és a tejgazdaság fellendítésén dolgozó kolhoz
parasztok könyvellátásának biztosítására* Természetesen az olvasók
egyéb csoportjainak egyre növekvő igényeit,is ki kell elégíteni®• •

A könyvtárak állománygyarapítására ebben az évben 2,186*000 
rubelt utaltak ki a területi költségvetésből* Ennek az összegnek 
a felhasználása nem történik teljes egészében központilag, egy 
részét megkapják a könyvtárak, hogy a számukra legfontosabb köny
veket maguk vásárolhassák meg a helyi könyvkereskedésekben. Min
den várost könyvtár átlag 7*000, a gyermekkönyvtárak 4*000, a 
Járási könyvtárak pedig 2o0űö rubelt kapnak önálló felhasználásra* 
A járási, városi és gyermekkönyvtárak számára összesen körülbelül 
300*000 rubelt utal ki a terület. A községi könyvtárakat teljes 
egészükben a központ látja el könyvekkel*

Az állománygyarapításra szánt összegből 450*000 rubelt az 
időszaki kiadványok előfizetésére fordít a terület* Az újságokra 
és folyóiratokra a népművelési igazgatóság fizet elő minden köny- 
tár számára* Ilyenformán a könyvállomány gyarapítására összesen 
1*400 rubel, havonta átlag 120 rubel marad*

Az állománygyarapítás munkáját tervszerűen igyekszünk végez
ni, rendszeres könyvvásárlással és a gyarapításra szánt összeg 
teljes felhasználásával*

!
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Területünk könyvtárosait a települések szétszórtsága miatt nem 
lehet minden esetben a könyvtárellátóhoz hivni a könyvbeszerzés cél
jából, ezért ez igen sokszor a könyvtárosok távollétében történik. 
Mindöasze 7 olyan könyvtárunk van, amelyek dolgozói maguk választják 
ki a szükséges könyveket a könyvtárellátónál.

A könyvtárak könyvellátásának irányítására a vologdai területi 
kollektor mellett már 1948-ban létesült egy állománygyarapit6 tanács, 
amely a különböző intézmények képviselőiből, összesen mintegy 7~9 
egyénből áll. Minthogy ebben a tanácsban kevés, a könyvtárak állomány 
gyarapításának megjavításában érdekelt szervezet és intézmény képvi
seltette magát, elhatároztuk, hogy a tanács tagjainak számát 15-rö 
emeljük.

A tanács tagjai a következőké a'területi népművelési igazgatóság 
kulturális osztályának vezetője /a tanács elnöke/, a népművelési igaz 
gatóság könyvtári felügyelője, a területi könyvterjesztő igazgatója, 
a Területi Könyvtár igazgatója, a könyvtárellátó vezetője, a könyv
tárellátó állománygyarapitó osztályának vezetője, a Területi Könyv
tár bibliográfiai osztályának vezetője, a területi szakszervezeti 
tanács bibliográfusa, a városi népművelési osztály vezetője, három 
járási könyvtárvezető és egy községi könyvtárvezető.

A tanács ülésein napirendre kerülő egyes kérdések megvitatásá
ra a mezőgazdasági igazgatóság, a területi egészségügyi osztály, a 
területi népművelési osztály és a vologdai faipari tröszt képviselői 
is hivatalosak.

A tanács 1955=re vonatkozó munkaterve olyan kérdéseket tartal
maz, amelyek területünk könyvtárainak állománygyarapítása szempont
jából komoly*gyakorlati jelentőségűek.
. A tanács múlt évi ülésén a következő kérdéseket vitatták neg:

1/ Az 1955= évi munkaterv.
2/ Uj könyvtárak állománygyarapítása.
3/ A járási könyvtárak állományának összetétele.
A két utóbbi kérdés megvitatásánál több olyan hiányosság ke

rült felszínre, amelyek részben a népművelési osztály, részben 
pedig a könyvtárellátó mulasztásának tulajdonithatők.' Megbeszéltük, 
hogy kinek mit kell tennie ezeknek a hiányosságoknak a kiküszöbö
lésére.

A jövőben a következő kérdéseket szándékozunk megvitatni.
1/ A kuben-ozeri járás könyvállományának összetétele és mező- 

gazdasági tárgyú müvekkel való kiegészítése.
2/ A gép- és traktorállomásokat kiszolgáló könyvtárak állomány

gyarapítása.
3/ A könyvtárak egyéni kívánságainak kielégítése..
4/ A könyvtárellátó igényeinek kielégítése a területi könyvter

jesztő utján. ^
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5/ A könyvtárak állománygyarapítási költségvetése 1955-re éa 
engedélyezett összeg elköltésének ütemterve®

Az ilyen kérdéseknek a kidolgozása nemcsak a tanács tagjaira 
tartozik,, hanem a népművelési igazgat óságra * a területi könyvtárak
ra és a könyvtárellátókra is®-'

Az állománygyarapitő tanács aktív részt vesz esenkivül a köz
ponti ás helyi kiadók témátérveinek a megvitatásában ía®

Meg kell jegyeznünk, hogy a tanács létrehívása nem veszi le a 
könyvtárellátó válláról a felelősséget az állománygyarapítást ille
tően®

A tanácsnak nem az a feladata,, hogy magára vállalja a könyvtár 
ellátó irányítását,, hanem* hogy a népművelési igazgatóságnak és a 
könyvtárellátónak nyújtott segítséggel megjavítsa a könyvtárak álló 
mánygyarapitásáto

Nem tartjuk szükségesnek* hogy az állománygyarapitő tanácsit 
állandóan ülésező kollégiummá alakítsuk át® Yéleméayünjfc szerint 
elég* ha negyedévenként egyszer gyűlnek össze a tanács tagjai & 
különböző tipusu könyvtárak állománygyarapításának* a költségvetés 
kérdéséinek stbo megvitatására*.-

A közvetlen állománygyarapítás és az uj könyveknek a könyvtá
rak között való.szétosztása céljából külön munkacsoport létesült* 
amelynek tagjai akkor jönnek össze* ha uj müvek érkeznek,. Megtekin
tik a könyvujdonságokat és szétosztják azokat a könyvtárak közütt-

A munkacsoport tagjai a következők; a területi népművelési 
Igazgatóság könyvtári felügyelője, a Területi Könyvtár és a Könyv- 
tárellátő munkatársai és a Területi Könyvtár bibliográfiai* vala
mint módszertani osztályának vezetői.

A csoport állandóan tájékoztatja munkájának se^adményérői a? 
állománygyarapitő tanácsot®

A munkacsoport speciális segédeszközökkel, dolgozik, amelyek 
nagy részét a könyvtárak kartotékjai szolgáltatják® Minden könyv
tárról külön lapot készítenek* ezen megtalálhatók a könyvtár 
speciális körülményeire vonatkozó legfontosabb adatok® Az egyik 
kartotékban a könyvtári kartonokat a járásra jellemző fontosabb 
mezőgazdasági ágak /tejgazdaság* gabona- és zöldségtermelés* juh
tenyésztés stbo/* a másikban a -j4i'̂ ara jellemző fontosabb ipar
ágak szerint rendezik® '1"‘~

A gép- és traktóráilomásokát kiszolgáló könyvtárakról jegyzé
kek készülnek®

A könyveknek a könyvtárak között való szétosztása idején : » 
nek a kartotékoknak és jegyzékékneie segítségével figyelembe le.v 
venni a járás egyes könyvtáraihoz tartozó vidék mezőgazdasági sa
játosságait o

Azokat a könyvtárakat is jegyzékbe foglalja a munkacsoport * 
amelyek hiányos állománnyal rendelkeznek* és nagyobb arányú gyara-
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pltást kívánnak® A mukacaoport segédeszközei azonban kiegészítésre 
szorulnak és több pontosságot követelnek® Területünk könyvtárainak je
lentékeny csoportja például közvetlenül szolgálja ki az erdőgazdaságok  
munkásait' /ezeknek egy része falvakban él/ d® hogy milyenek' ezek a 
könyvtárak,, ezt a kérdést még nym tanulmányoztuk e lé g g é *Számolnánk 
kell a különböző lakott területek népművelési intézményeivel a főis
kolákkal 9 kórházakkal is8 mert a könyvtárak állománygyarapításánál 
ezekre i® tekintettel kell lennünk®

A munkaesoport segédeszközeit a Területi Könyvtár módszertani 
kabinetje állította össze® Az anyag egy részét a területi szerveze
tekből kapta meg9 másik részét pedig a területi könyvtárak dolgozói 
kiszállások alkalmával 9 © helyi viszonyokról szerzett közvetlen ta
pasztalataik alapján készítették ©X® Jelentékeny segítséget nyújtot
tak ebben az ügyben maguk a járási könyvtárak vezetői® Ezeknek a te
rületi központ értekezletein és* szemináriumain való megjelenésük al
kalmából spesiáli® kérdőíveket adtunk át kitöltés végett0

Több g a járás profiljávalkapesolatos kérdés megválaszolása 
mellett a kérdőív kitöltőit megkértük annak kimutatására l®^ hogy 
milyen kérdések Irodalmában szenvednek különösen nagy hiányt a já
rási és a községi könyvtáraké A kitöltött kérdőívek igen értéke® 
tájékoztatást nyújtottak®

A könyvtárak állománygyarapításának területén komoly hiányos
ságok is tapasztalhatók nálunk® Az "igénylő lapokát"'távolról sem 
használjuk még fel teljes mértékben® Jelenleg ©z egész munka©söpört 
ezeknek a lapoknak a tanulmányozásával foglalkozik® Feladatunkul 
tüztük ki9 hogy a terület 15 járási könyvtárában megszervezzük az 
"igénylő lapok" használatát s ezeknek a könyvtáraknak a vezetői az 
átnézett igénylőlapok alapján fogják igényelni az anyagot a könyv
tárellátónál az összes falusi könyvtár számára®

A könyvtárak állománygyarapításában komoly nehézségeket okoz 
az a tény9 hogy a könyvtárellátók és a területi könyvterjesztő 
nem kap elég9 az erdőgazdaság legújabb tapasztalataira vonatkozó 
irodalmat s nagyon kevés a gép- éa traktorállomások dolgozóit ér
deklő szakkönyv® Erősen érezhető a gyermekirodalom hiánya is® Ebből, 
olyan keveset kap & könyvtárellátó 9 hogy még a gyermekkönyvtárakat 
sem tudja kieiégiteni8 nem szólva a járási és községi könyvtárak
ról „ ■ amelyeknek ugyan/swak vannak ifjú olvasói® ®®

Röviden ismertettük a területi könyvtárellátó mellett működő 
állománygyarapitő tanács munkáját® Ma már esnek a munkának több 
pozitív eredménye van9 magától értetődik azonban0 hogy még igea 
sok a tennivaló a járási és falusi könyvtárak jó ellátása és az 
olvasók különböző csoportjai egyre növekvő igényelnek minél töké- 
letmebt) kielégítése területén®

» Bibliotekar 9 9 1955® 9®s*® 14—16®lap®
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LiebX* Xot
BIBLIOGRÁFIÁI TÁJÉKOZTATÁS A VEGYÉSZEK SZÁMÁRA 

/Ásványolaj- és Szénhidrogéngáz Kutató Intézet9 BratisXava/

A bratislavai Ásványolaj- és Szénhidrogéngáz Kutató Intézet a 
pártnak: és a kormánynak a vegyiparra vonatkozó 1 9 5 2 ® julius 1-i 
határozata alapján jött létre és gyakorlatilag ugyanannak az évnek 
az őszén kezdett müködnio A tudományos osztályt 9 mint áss Intézet 
egyik legszükségesebb és legfontosabb osztályát már eleve úgy szer
vezték * hogy minden előfeltétele meg legyen feladatai eredményes 
ellátásáhozo Tudományos osztályunk* mely közvetlenül az Intézet 
igazgatójának van alárendelve* a következő részekből áll* könyvtár 9 
bibliográfiai tájékoztató részleg* szabadalmi„ tanulmányi és ujitáé- 
ügyi csoport* végül a bibliográfiai tájékoztató /dokumentációs/ 
folyóirat szerkesztŐség© Q mely egyúttal a tudományos osztály veze
tőjének titkársága iso

A tudományos osztály
Minden kutatóintézetnek igen fontos osztálya a tudományos osz

tály* melynek radarkészülék érzékenységével kell megérezni© kutatói
nak szükségleteit és kívánságukra azonnal reagálnia kell azzal* hogy 
ellátja okét megfelelő tudományos-műszaki tájékoztató .anyaggal’oEzen- 
kivül a tudományos osztálynak ismernie kell mindenekelőtt saját 
iparágának legmodernebb munkamódszereit* a nyersanyag legjobb hasz
nosítását* valamint a fejlődés lehetséges irányait^ Az osztálynak 
olyan áttekintéssel kell rendelkeznie * hogy el tudja bírálni* vajon 
a külföldi gyakorlat módszerei célszerűen alkalmazhat ók-e hazai 
viszonylatbano E tekintetben minden tudományos .osztálynak nagy se
gítséget nyújt majd a - távlati terv szerint alkalmazandó - koz- 
gazdászo

Ezzel azonban korántsem merítettük ki a tudományos osztály 
feladatkörét* A tudományom osztály feladatai közé tartozik mégs az 
oktatási munkav a technikai ismeretek terjesztése az iparághoz tar
tozó üzemekben* a szabadalmi-* találmányi-* és újítási ügyek fi
gyelemmel kísérése éa azok elintézése jogi,, illetve adminisztratív 
szempontból* tájékoztató bibliográfiai folyóirat közreadása 9 továbbá 
az Intézet éa a főiskolák., egyetemek illetve egyéb Intézetek közötti 
kapcsolatok kiépítése* E kölcsönös kapcsolat elősegíti a további te
vékenységet és uj feladatokat vet fel* *

Erre a bevezetésre azért volt szükség* hogy megértsük? a tudo
mányos osztály működése nemcsak könyvtári munka* hanem annál szélesebb-
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körű tevékenység, noha nem tagadjuk, hogy minőén tudományos osztály 
bázisa a jól megalapozott könyvtár*. A dolgok kölcsönösen Összefügg
nek éa ezért arra van szükség, hogy szervezetileg minden alosztály a 
tudományos osztályhoz kapcsolódjék és e részlegek fogaskerékszerüen 
együttműködve szolgálják kutatóinkat*,

Az Ásványolaj- és Szénhidrogéngáz Kutató Intézet tudományom osss- 
tályának, mint a speciális iparági kutatóintézet egyik szervének fel
adatát az nehezíti meg, hogy az osztálynak nem voltak hagyományai, 
csakúgy, mint magának az Intézetnek aem0 Az ásványolaj, a föld- éa 
krakk-gáz hasznosítása általában eléggé ismeretlen terület, de honvé
delmi éa gazdasági szempontból módfelett fontos*. Ennek ; az ' iparágnak 
a területén kevés szakember van Csehszlovákiában és bár a K öztársaság  
egész területéről Bratislavába összpontosítottuk őket, állandóan érez 
hetö a szakemberek hiányai Vonatkozik ez a tudományos osztályra ia«

Általánosan hangoztatott nézet, hogy a nyelvismerej elegendő bi
zonyítvány ahhoz, hogy valaki bármely profilú tudományos osztályos 
eredményes munkát végezhessen*. Ez azonban tévedés*, Az aktív, illetve 
passzív nyelvtudás semmit sem ér a szakfordítói tevékenység, illetve 
a bibliográfiai tájékoztató munka szempontjából, ha nem társul kellő 
szakismerettel és az ipari vonatkozások biztos áttekintésével*. A 
szakismeretek teszik lehetővé, hogy a fordított szöveg megfelelő ér
telmet és kifejezést nyerjen s legfőképpen pedig? a szakember az el
ső pillanatban meg tudja állapítani, vajon az adott idegennyelvü 
anyagból mi érdekel bennünket a mindenkori termelés, a kutatás, a 
tanulmányozás, illetve a távlati tervek szempontjáből*. Az ilyenirá
nyú szakképzettséggel rendelkező káderek hiánya, ügy vélem, minden 
kutató intézetben általános*, Ez azonban nem jelenti azt, hogy a ha
sonló intézetekben minden dolgozónak ilyen magas szakképzettségüaek 
kell lennie*, A kielégítő, passzív nyelvtudás, az adminisztratív nyil
vántartási munkák iránti fogékonyság, a tizedes osztályozás és a 
címleírás! szabályok ismerete nélkülözhetetlenné teszi ezeket a dol
gozókat az adatgyűjtéssel és tájékoztatáanyujtással foglalkozó inté
zetek folyamatos munkamenete szempontjából*.

A könyvtár
A könyvtárt azokból a könyvekből létesítettük, amelyek a 

Slovnaft nemzeti vállalat volt kutató részlegének, illetve az egyes 
termelőüzemeknek tulajdonában voltak és ott ezt az irodalmat nélkü
lözni tudták*, Ez annyit jelent, hogy a könyvtárban még nincsenek 
meg az összes alapvető kémiai szakmunkák és referáló lapok régebbi 
évfolyamai*. Az Intézet abban az időben keletkezett, mikor már nehéz 
volt beszerezni.a szükséges könyveket a nemzeti tulajdonba került 
könyvanyagból, illetve forrásokból^ ennek ellenére sokat tettünk ® 
tekintetben, úgyhogy a jelenlegi 10 ezer kötetes állomány /amely 
szüntelenül gyarapszik a bel- és külföldi forrásokból/ igen megbíz
ható kútfője az iparági tájékoztatásnak. Ezenkívül előfizetünk 100, 
kifejezetten szakmai folyóiratra, beleértve a hazai lapokat is., A 
könyvtárban a könyveket* egyelőre összefoglaló tárgyszavak szeriht
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raktározzuk, Ilyen tárgyszavak például? ásványolaj* szénhidrogén- 
gáz * analitika* karbantartás9 korrózió* szakszervezeti mozgalom* po
litika* munkavédelem* műszaki szótárak* nyelv szót árak*' atbo Mindé-s. 
könyv szerepel a tárgyszó* illetve a szerzői betűrendes katalógusban* 
valamint a tizedes osztályozás elvei szerint felépített szakkatalógus- 
bano Az érdekes könyvÚjdonságokról külön röplapok utján tájékoztatjuk 
az Intézet dolgozóit® A röplapokat a legforgalmasabb helyeken függeszt 
Jük ki| a különösen fontos könyvekről röpgyüléseken adnak tájékozta
tást a könyvtár dolgozóit, Könyveket - a rendes kölcsönzési szabályok 
szerint - Intézeten kívülre is kölcsönözünkj a csak egy példányban 
meglévő műszaki szótárakat* enciklopédiákat* atbo viszaat egyáltalán 
nem kölcsönözzük házon kívül* Ugyanez vonatkozik a nyalva, -a* ét -árak
ra léo Inkább több példányban megvásároljuk az egyes szótárakat ég 
a gyakran használt műszaki kézikönyvekét és kiadjuk azokat tartós 
használatra az egyes osztályoknako

A folyóiratrészleg
A folyóiratok tekintetében a helyzet a múlt évhez képest meg

javult o A folyóiratok érkezése azonban semmiféleképpen sem kielé
gíts* mert sok folyóiratnak nem kaptuk meg pl® az első számát /a 
sürgetés eredménytelen maradt/* számos folyóirat késik* sokszor agy 
évet íSq Egyes belföldi folyóiratokra több példányban is előfize
tünk és azokat ingyenesen szétosztjuk az Intézet egyes munkahelyei 
közötte Elvileg még az Intézet alkalmazottainak sem kölcsönzünk 
egyes folyóiratszámokat. A beköttetett folyóirat évfolyamokat ugyan
olyan feltételek mellett kölcsönözzük* mint a könyveket. A folyóira
tokat a kutatőszobában bárki tanulmányozhatja éa ha valamilyen cikk 
megragadja a figyelmét* arról szívesen készíttetünk fotókópiát® Íz
zel kapcsolatban nagyon jőakaratuan járunk el* mert tudjuk* hogy a 
kutató gyakran visszatér a cikkhez és szereti* ha az kéznél van® A 
beérkező folyóiratokat először az osztály vezetője nézi át * ő kije
löli a dokumentációs szempontból feldolgozandó anyagot és esetleg 
azonnal felhívja az Intézet egyes dolgozóinak figyelmét az értéke
sebb cikkekre® Ezután a folyóiratokat nyilvántartásba veszik és 
egyúttal feljegyzik a kijelölt és feldolgozandó cikkek szükséges 
adatait® Csak azután teszik ki a folyóiratot a polcra* illetve ad
ják át a bibliográfiai tájékoztató részleg illetékes dolgozójának®
A kész cédulanyagot* a decimális kartotékba való beosztás előtt* a 
tudományos osztály vezetője ellenőrzi® Ez sajnos* átmenetileg erős 
megterhelést jelent számára® A válogatás után az egyes címleírásokat 
a bibliográfiai tájékoztató folyóiratban adjak közre® Az értékes 
cikkek ciniáit rendszertelen időközökben röplapbibliográfiák formá
jában sokszorosítjuk és megküldjük az egyes részlegek vezetőinek* 
valamint az iparághoz tartozó üzemeknek®

A foto-részleg
Az imént ismertetett tevékenységgel szorosan összefügg a főt©-, 

részleg munkája® A részlegnek igen jó felszerelésé van és küiöfcbö-
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ző nagyságú fénymásolatokat készít rövid idő alatt® Főto~részlegünkön 
természetesen mikrofilmek is készíthetők®

A szabadalmi, találmányi és u.ütáattgyi csoport

A szabadalmi* újítói és találmányi tevékenységet Kutatóintéze
tünk az idevonatkozó miniszteri utasítás értelmében figyelemmel ki
séri és az érdekelt műszaki nyilvánosságot a jelentősebb újítási 
javaslatokről8.illette szabadalmakról a bibliográfiai tájékoztató 
lap hasábjain értesíti.

A bibliográfiai tájékoztató folyóirat
Jelentős szerepet tölt be a bibliográfiai tájékoztató folyó

irat szerkesztősége„ amelynek rendszeresen el kell készítenie a 
350 példányban megjelenő* értékes.eredeti * illetve idegen nyelvről . 
fordított cikkeket tartalmazó folyóiratot* úgy* hogy ®z az anyag 
neasak a kutatóintézet* hanem a termelőüzemek szempontjából is hasz
nos és tanulságos legyen /az üzemek nem kapnak annyi folyóiratot* 
mint az Intézet/. A folyóiratban közöljük könyvtárunk könyv-* fordí
tás- és referátumgyarapodását is és mellékletként legalább 50 anno- 
tált bibliográfiai címleírást adunk közre. A folyóiratot jelenleg 
még cyklostyl-eljárással sokszorosítva adjuk ki* de rövid időn be
lül létrejön a II. Főigazgatósághoz tartozó valamennyi üzem és kuta
tóintézet számára retaprinten készülő közös folyóirat. Ezt a folyó
iratot is csak átmenetinek tartjuk mindaddig* amig nem kerülhet sor 
nyomtatott folyóirat kiadására.

Káderképzés

A tudományos osztály előmozdítja a különféle fokú szakmai ás 
politikai káderek fejlődését is azáltal* hogy befolyást gyakorol 
az Üzemi Tanulóképzés Módszertani Tanácsénak munkájára és szerkesz
ti a vonatkozó iparág technológiai kézikönyveit* amelyek ® kutató
intézet és a termelőüzemek közötti együttműködés eredményeként jön
nek létre. A tudományos osztály rendszeresen szervezi az u.n* tudo
mányos szakköröket* amelyeken az Intézet dolgozói előadásokat tar
tanak a kutatási kérdésekkel Összefüggő témákról. A kialakuló vita 
előbbre viszi a kutatást és ösztönzést ad a további munkához! ezzel 
elérjük* hogy a kutatott probléma nem marad elszigetelve egyetlen 
munkacsoport érdeklődésének körében. Olykor neves gyakorlati szak
embereket, illetve egyetemi éa főiskolai előadókat hívunk meg* hogy 
tartsanak előadást meghatározott témákról /mintaszerű és gyümölcsö
ző az együttműködésünk a Szlovák Műszaki Főiskola Vesely prof. ve
zetése alatt álló tanszékével/. Ilyen akciókat havonként legalább 
kétszer rendezünk.

A tudományos osztály vezetősége természetesen figyelemmel kifé
ri az Intézeten kívüli rendezvényeket i© és vagy maga vesz részt 
ezeken* vagy Javaslatba hozza az igazgatóság felé azoknak a dóig©-
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sóknak a nevét, akiket kívánatos lenne egyik vagy másik eseményre 
illetve előadásra kiküldeni.

Befejezésül azt szeretném általánosságban megállapítani, hogy 
mindezidáig nincs rendszeresen megszervezve az egyea műszaki tájé
koztató központok dolgozóinak személyes érintkezése, bár ez rendkí
vül hasznos lenne, mert még igen sok a megoldandó probléma. A kérdés 
előbbrevinné, ha a dolgozók a közös munkaértekezleteken személyesen 
is megismerkednének. A szóbanforgő kérdések között is első helyen 
áll a könyvtárak és a bibliográfiai tájékoztató szolgálat dolgozói
nak képzésével kapcsolatos probléma.

- Kniznica, 1 9 5 4, ?.az. 99-102,lap.

Derfl, Antonius
A BIBLIOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁJÁT DOLGOZÓINAK SZAKKÉPZÉSE 
A TÜZELŐ- ÉS E3SEH0XAÜSYI MINISZTÉRXCM IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ

IPARÁGAKBAN

A felszabadulás után, de még inkább az 1948. évi februári forra
dalom után,, a Csehszlovák bányavállalatok hatáskörébe tartozó terme
lési ágakban uj könyvtárak létesültek* ezekkel a könyvtárakkal szem
ben mind nagyobb és nagyobb követelményeket támasztottak. Csakhamar 
megmutatkoztak azonban a lényegbevágó hiányosságok is, amelyek fő
leg abból adódtak, hogy az uj könyvtárak vezetésével megbízott szemé
lyek rendszerint nem rendelkeztek a szükséges szakképzettséggel.

Hozzá kellett tehát látni olyan megoldáshoz, amely gyorsan ki
küszöböli legalább az alapvető hiányosságokat és segítséget nyújt a 
könyvtárak kiépítéséhez. A tudományos és közművelődési könyvtárak 
szükségleteinek kielégítését szolgáló könyvtárosképzés már csak azért 
sem tudott eleget tenni a bányák követelményeinek, mert tanterve nem 
terjedt ki a műszaki könyvtárakra. Nem feleltek meg teljes mértékben 
a Szakszervezetek Központi Tanáé sa, illetve a Csehszlovák Dokumen
tációs Társaság által rendezett tanfolyamok sem. A Csehszlovák Bá
nyák Központi Műszaki Könyvtára tehát megállapodott á Csehszlovák 
Kohóipar Központi Műszaki Könyvtárával, hogy közös tanfolyamot ren
deznek könyvtárosaik szakképzettségének biztosítására,

A Szakszervesetek Központi Tanácsa, illetve a Bánya- és Kohó
ipari Nemzeti Vállalat által szervezett tanfolyamok tapasztalatai
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alapján a Csehszlovák Kohóipar! Központi Miiszaki Könyvtárának veze
tő já - Jeroslav Klika slvtárs - uj tantervet dolgozott ki# felölelve 
abban a műszaki könyvtárak szükségleteit.

Ennek a tanterviek az alapján az első tanfolyamok Hamrybea ren
dezték' 1950-betto A bányaipari szektor részéről 15 hallgató vett részt 
a legnagyobb.bányakörzetekbőlo A tanfolyam sikerrel zárult a ezzel 
kapcsolatban megállapíthatJak# hogy mintaképpé vált a többi terelé
st ág azámáxa la® A tanfolyamat 1950 végén az ostravai műszaki könyv
tárak munkát érvér® vonatkozó közös oktatással egészítették ki,, mely . 
alkalomból a növendékek megtekintették az üzem egyik legnagyobb könyv
tárát®

1951-ben a Nehézipari Miniszter rendeletét adott ki "Irányelvek 
a könyvtárak létesítésére és igazgatására® - A bibliográfiai tájékoz
tató szolgálat munkaterve az 1951® év végéig” óimmal. Ennek következ
tében lényegesen megjavult a helyzet a műszaki könyvtárak fejleszté
se terén és megszilárdult az iparághoz tartozó könyvtárak általános 
helyzete is. A miniszter egyidejűleg utasította a vezérigazgatóságok 
könyvtárait # hogy intézkedjenek az egyes üzemek műszaki könyvtárainak 
megfelelő kiépítésérői.

A Csehszlovák Bányák Központi Műszaki Könyvtára ezért tovább foly 
tatta. a könyvtárak dolgozóinak szakképzését és az egész iparágra ki
terjedő oktató tanfolyamokat szervezett | ez az oktatás jól aktivizál
ta a könyvtárosokat®..

A tüzelő- és ttnergiaügyi Minisztérium felállítása után összefog
laltuk s fenti két termelési ág könyvtárainak tapasztalatait és a 
kohóipar! és ércbányaügyi minisztérium# valamint a gépipari minisz
térium tapasztalatainak áttanulmányozása után az eredeti tantervet 
átdolgoztuk és kiegészítettük® Egyidejűleg ki is bővítettük a tanfo
lyamot ú g y h o g y  elnevezését bibliográfiai tájékoztató tanfolyamra 
változtat tűk# hogy ezáltal még kiválogasabbaa, kifejezésre - Juttassuk- 
a tanfolyam általános irányát® Ennek a programnak az alapján r»»A 
deztüfc ■Í952=-bei2 a Náekod melletti Maié Carmnében tartott tanfolyamat - 
is® Esen á tanfolyamon figyelembe kellett: vennünk egyidejűleg a bá
nya- é® energiaügyi termelési ágak problematikáját is„ mely bizonyos 
vonatkozásokban eltérő volt®

Hasonlóképpen szerveztük meg a tüzelő- és energiaügyi minisz
térium- utolsó bibliográfiai tájékoztató tanfolyamát is# amely a 
Kladno melletti Hrebenkyben zajlott le 1955-ban® Itt már persze ki
fejezésre Jutott a tüzelő- és energiaügyi minisztérium átmeneti 
szervezeti megosztottsága ágy# hogy a tanfolyamon túlnyomórészt is
mét .a bányaszéktor képviselői vettek'részt® Ez utóbbi .tanfolyam, 
volt aar'egyik legjobban sikerült oktatásunk®

Az oktatás tanterve

A bibliográfiai tájékoztató tanfolyam tantervét nagyjából po
litikai részre éss szakmai részre osztottuk. A politikai és gazdásági
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részbe - mi Ede a tanfolyamon - külön előadást "iktattunk be a vonat- 
kozó termelési ág feladatairól és fejlesztéséről. Általában a tan- 
tervet időről-időre megvizsgáltuk és kiegészítettük^ a kiegészítés 
főleg azoknak a tapasztalatoknak alapján történt, amelyeket a gép
ipari, illetve koké- és ércbányaügyi minisztérium szerzett a hason- 
ló tanfolyamok lebonyolításánál.

Az eddigi tapasztalatok alapján a következőképpen alakult k.1 a 
bibliográfiai tájékoztató szolgálat tanfolyamainak tanterves

Politikai rész?
1/ Marxizmus-le ni n izmus - a tudományos világnézet alapja.
2/ A modern kapitalizmus, illetve a szocializmus gazdasági 

alaptörvénye és annak jelentősége a nemzetközi helyzet szempontjából.
5/ Bevezetés a politikai gazdaságtanba.
4/ Iparágunk feladatai a szocializmus építésében.
5/ A bányaipar /energiaipar/ műszaki fejlesztése.
6/ A bibliográfiai tájékoztató szolgálat feladatai az üzemekben.7/ Hogyan segít a könyvtáros a káderek nevelésénél.
8/ Az Iparágakra vonatkozó műszaki irodalom.

Szakmai rész?
9/ Az irodalom fajtái és tartalma.

10/ A könyvtárak létesítése és felszerelése.
11/ Az irodalom beszerzése /állománygyarapítás/ és kölcsönzés.
12/ Az irodalom feldolgozása.
13/ A bibliográfiai tájékoztató szolgálat szerepe az üzemben.
14/ A könyvtárügy és a bibliográfiai szolgálat megszervezése.
13/ A műszaki könyvtárak munkatervei.

Az előadások sorrendje nagyjából ugyanaz volt, mint fentebb 
bemutattuk. A tanidőt úgy osztottak fel, hogy annak felét a politi
kai rész előadásai foglalták le. A hátralévő időt a szakmai előadá
sok és a tanulókörökben folytatandó gyakorlati munka számára tar
tottuk fenn.

Minden hallgató megkapta az egyes előadások felbontott vázla
t á t ,  sőt egyes esetekben - jegyzet formájában - kézhez kapták az 
előadás sokszorosított szövegét is a hozzátartozó irodalomjegyzék
kel, hogy áttanulmányozhassák azt. Ezenkívül különféle propaganda
anyagot is kaptak a Kniha Nemzeti Vállalattól és az Állami Műszaki 
Kiadótól* A tanfolyam végén a hallgatók beszámoló beszélgetésen 
vettek részt, amely a záróvizsgát pótolta. Egyidejűleg Írásbeli 
dolgozatot Írtak meghatározott témákról. A dolgozatok részben a 
tanterv tökéletesítésének alapjául szolgáltak, részben pedig a 
könyvtárosok közötti tapasztalatcseréhez nyújtottak alapot.

Az oktatás eredményei
A fent elmondottakból nyilvánvaló, hogy a tüzelő- és energia
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ügyi minisztérium fennhatósága alá tartozó termelési ágakban sok 
könyvtárost képeztek kio Ennek ellenére még mindig kevés a könyvtári 
dolgozók számao A hiány oka részben az igen tekintélyes munkaerőhullám- 
aásban keresendő* másrészt azzal magyarázható* hogy a hallgatóknak 
egy része az alapfokú tanfolyam elvégzése után nem dolgozott könyv- 
táros! beosztásban., Ez azért van* mert a személyzeti osztályok nem 
fordítottak kellő gondot a bibliográfiai tájékoztató tanfolyam részt
vevőinek megfelelő kiválasztására és olyan dolgozókat is küldtek tan
folyamra* akikről már eleve tudták* hogy nem ebben a beosztásban fog
nak dolgozni?

A másik hiányosság* amely mint a bentlakásos tanfolyamoknál * 
mint a szemináriumoknál megnyilvánult * abban rejlik* hogy kevés volt 
a gyakorlati órák számao A könyvtár ügyvitelét előzetes könyvtárosi 
képzettség nélkül vezető dolgozd rendszerint meghonosított - munka
helyének elfoglalásakor - valamely feldolgozási módot * anélkül* 
hogy ismerte volna a helyes könyvtárteshnika elveito A tanfolyam 
alatt megismerkedett ugyan a helyes könyvtárteohnika aiapelveívei* 
de sok esetben nem tudta azokat a gyakorlatban teljes mértékbe® al
kalmazni o

A gyakorlati őrók hiányára maguk a hallgatók is felhívták a fi
gyelmet éa sok esetben egyenesen követelték* hogy a bentlakásos 
tanfolyam elméleti előadásait egészítsék ki a könyvtárban végzendő 
gyakorlatokkal* hogy igy minden feladatot a könyvtár működés® köz
ben tanulmányozhassanak és megismerkedhessenek egy olyan átlagos 
műszaki könyvtár napi munkájával* mely hasonló feladatokat végez* 
mint azok a könyvtárak* amelyeket vezetnek..

Amikor megvizsgáltunk néhány olyan könyvtárat* melyet a biblio
gráfiai tájékoztató szolgálat tanfolyamának végzett növendékei ve
zetnek* meggyőződtünk arról* hogy a fenti követelmény indokolt volt? 
Annak érdekében* hogy a gyakorlat hiányát legalább részben kiküszö
böljük* "faár a tanfolyam elején bevezettük a tanulókörökben való 
munkát és a gyakorlóérákat* hogy kellőképpen kiegészítsük az elmé
leti előadásokat., Hogy a gyakorlatokat minél közelebb vigyük a va
lóságos feladatokhoz* az oktatás oáljára azokat a könyvtárakat 
vettük igénjrbe* amelyek a tanfolyam épületében voltak., Ezek a könyv
tárak rendszerint feldolgozott állománnyal rendelkeztek* úgy hogy a 
hallgatók csak esetleg további katalőgusoédulákat Írtak* beaz&kos- 
ták a könyveket* segitetuek leltári napló vezetésénél., A tanuló
körökben folytatott munka némileg elősegítette a gyakorlat hiányá
nak leküzdését* de mégsem tudta pótolni az eleven könyvtári gya
korlatot 0

Oktatás, gyakorlatok

A fenti tapasztalatok alapján ás a tanfolyam egynéhány végzett 
növendékével történt megbeszélés után a rninisztéri?m műszaki főosz
tálya a könyvtérosképzés időtartamát az eredeti 14 napról 21 napra
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emelte® Eszerint a hallgatók az első 14 napos rendes elméleti /bent 
lakásos / oktatásba® részesülnek; - az eddigi tantér* alapján - s a 
következő letet viszont gyakorlati munkában töltik közvetlenül a 
tüzelő- én energiaügyi Minisztérium Központi Műszaki Könyvtárába®,,
K gyakorlat keretébe® minden könyvtárosnak elvileg foglalkoznia 
kell a könyvtár egész Ügyvitelével és ugyanúgy kell dolgoznia az 
©gyes részfeladatok elvégzésé®,, mintha a könyvtár rendszeresített 
dolgoz6ja lenneo

Annak érdekében „ hogy ez az oktatás a könyvtár rendes ügyme
net® mellett lebonyolíthaté Xegye&„ az utolsó bibliográfiai tájé
koztató tanfolyamon résztvett könyvtárosok gyakorlatát úgy ütemez
tük b®„ hogy egyszerre 1-3 tagból álló csoportokba szervezve kezd
ték meg a munkát0 Nem zártuk ki azonban a korábbi tanfolyamok vég
zett növendékeit s®mff sőt esetleg teljesen kezdő könyvtárosokat is 
beosztottunk azokból az üzemekből,, amelyekbe újonnan kinevezett 
dolgozója van a könyvtárnak*

A tantervet olymódon bontottuk félj hogy a hallgatók az okta
tó irányítása mellett fokozatosan elvégezzék mindazokat a szabvá
nyos műveleteket9 amelyeket a könyvtárak nap mint nap végeznek*
A gyakornok a válogatással és a köayvmegreadeléesel kezdte munká
ját „ majd beírta a könyveket a megfelelő nyilvántartásokba„ elké
szítette a katalóguscédulákat„ beszakozta a könyveket a az igy 
feldolgozott kötetet elhelyezte a raktárban,. Magától értetődik,, 
hogy hasonlóképpen dolgozott a gyakornok a különlenyomatokkál£ a 
fordításokkalp a fotokópiákkal* a mikrofilm©kkel0 a szabványokkal,, 
esetleg a ©égirodalommal® Megismerkedett továbbá a kurrens folyó
iratok és napilapok nyilvántartásával„ a folyóiratok feldolgozásá
val és kollacionálásávaU^-valamint a folyóiratoknak kötésre való 
előkészítésével*

Ez az oktatási mód 19541 januárjában kezdődött® A. gyakorlatra 
érkező könyvtárosokkal először is ismertették az oktatás alapel- 
veitp majd bemutattak a minisztérium Központi Műszaki Könyvtárá
nak valamennyi állomásáto A gyakorlati munka megkezdése előtt az 
oktató röviden ismertette az idevonatkozó elméleti,részt® A munka
idő befejezése előtt a hallgató és a könyvtár vezetője kiértékel
te az oktatás lefolyását® A kiértékelésnél jelen volt. az oktaüá 
is® Az egy.es munkaszakaszokról rövid jegyzőkönyvet vezettek®

Két tanfolyam befejezése utáa a tantervét kiegészítették és 
©a egyes szakaszokat elmélyítették® A további tanfolyamok már a 
kiegészített tanmenet alapján mentek végbe és jól beváltak®

Az oktatás során szerzett tapasztalatok igen jók® A hallga
tók egyrészt gyakorlatot szereztek a Központi Könyvtárban folyó 
munkákban„ másrészt személyesen megismerkedtek a könyvtár egyes 
dolgozóival® Megismerték továbbá a könyvtár állományát és azokat 
a lehetőségeket„ amelyekkel a könyvtár az egyes üzemek követel
ményeinek teljesítése szempontjából rendelkezik®
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Nagy előny az, hogy a bövendékek valójában meg ismerkednek: egy 
olyan tipusu műszaki könyvtár munkájával, mint a saját könyvtáruk*
Ez az oktatási forma érvényben volt mindaddig0 amíg bizonyos vál
tozások nem következtek ba a Központi Műszaki Könyvtár vezetésében*.

Sáraz6

A bányaipari szektorban szerzett tapasztalataink alapján arra 
a meggyőződésre jutottunk,, hogy a műszaki könyvtárosok alapfokú’ 
képzését továbbra is fenn kell tartani* Csak ilymódon biztosíthat
juk, hogy a hallgatók megismerkedjenek a termelési ág aktuális 
gazdasági és műszaki problémáival.

Az általános helyzetre való tekintettel a könyvtárosok képzé
sét az állami tudományos könyvtáraknak kellene lebonyolítaniok„ 
szorosan együttműködve a könyvtárosképző tanintézetekkel és az 
iparági minisztériumokkal. Ezáltal biztosítani lehetne a képzés 
egyöntetűségét és ugyanakkor a termelési minisztériumok számára 
is lehetővé válna, hogy a tanfolyamok hallgatóit megismertessék a 
termelési ág műszaki problémáival®

Felsőfokú könyvtárosképző tanintézeteinknek is olyan előadá
sokat kell majd tantervűkbe beiktatniok, amelyek lehetővé teszik 
a végzett növendékeknek, hogy eredményesen vezessenek vállalati 
szakkönyvtárakat is. Mindenekelőtt a technikai minimumvizsgákrél 
van sző, amelyek elősegítik a műszaki könyvtárak alapvető felada
tainak leküzdését,

A.termelési minisztériumoknak is folytatniok kell a könyvtá
rosok képzését, legalábbis szemináriumok, aktivaértekezletek9 mun
kaértekezletek, esetleg rövid ideig tartő tanfolyamok formájában, 
hogy állandóan tájékoztassák és aktivizálják a könyvtárosokat az 
ipar uj műszaki feladatainak teljesítésére,

«® Kniznica, 1955® 4,az0 159“16;j, lap.
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HXavác # Jaas:

SZAKT3ÖNYPTÁB0SKÍIPZÉS A GÉPIPAR .KÖlNlTVTÁRA! SZÁMÁRA

Az ipar területén működő könyvtárak szükséglétéit szolga.15 
rendszeres könyvtárosképzés alapjait Gustav Kliment nehézipari és 
Josef Jónás könnyűipari miniszterek irányelvei rakták le 1951 ápri
lisában., Ezek az irányelvek slőirták az államosított ipar az ót a 
megszüntetett vezérigazgatóságainak# hogy minden nemzeti vállalat
nál szervezzenek vállalati szakkönyvtárat éa ezt pénzzel# felszere
léssel és személyzettel lássák el# illetve gondoskodjanak a válla
lati szakkönyvtárak munkájának megtervezéséről., Ugyanakkor azonban 
azt is elrendelték# hogy megfelelő oktatás segítségével rendszeresen 
emeljék a könyvtárak dolgozóinak szakképzettségét és politikai ön
tudatát o

OOOO00

Az ipari üzemekben működő könyvtárosok egyöntetű képzésének 
biztosítása érdekében a Kutatási éa Műszaki Fejlesztési Közpotst 
mellett működő e a bibliográfiai tájékoztató szolgálat ügy®i% gon
dozó bizottság 14 napra szóló oktatási tanmenetet dolgozott ki a 
bibliográfiai tájékoztató szolgálat dolgozóinak képzéséx'e0 A tan
menetet a Nehéz-# illetve a' Könnyűipari Minisztérium függelékként 
csatolták az általuk korábban kiadott irányelvekhez,,

A tanmenet az alábbi négy részből állts
I« Politikai feladatok /tudományos világnézet# politikai 

helyzetmagyarásat# gazdasági tervezés# műszaki fejlesz
tés# a könyvtáros gondoskodása a beosztottakról# a nem
zeti vállalatok szervezeti szabályzata/o

II0 A szakkönyvtárakban lévő irodalom /a könyvek fajtái áss 
tartalma# politikai# műszaki# gazdasági müvek# a terve
zésről# az élmunkás-mozgalosaről# etb„ szőlő irodaiam/#

III# A könyvtári szolgálat alapjai /á csehszlovák könyvtár- ' 
ügy szervezeti felépítése# a vállalati szakkönyvtárak 
igazgatása# uj munkaformák# a folyóiratok felhasználása# 
vállalati szakkönyvtár katalógusai/o

IVo A űpkumentáeiős szolgálat alapjai /szervezeti felépítés# 
a tizedes osztályozás és annak alkalmazása# a dokumen
tációs címleírások feldolgozása# fordítások# speciális 
kiadványfajták# fotókópiák# stbo/o



1951 őszén megszűnt ették a v 
létrehozták a Nehézgépipari Minis 
után az első kot könyvtár árképző 
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a &z1cv ák kenyvtároabk azámára sz 
rrie% z z :> rv ezésé t eg6 ~ za n a N jhc zzé p 
Jiézgcpipari f illetve az .általános 
a fenti két minisztérium összevon

ezérigazgatóságokat és egy Idejüleg
ztóriumot /NGMA  Az u;! j lazorv ezés
t a n f o 1 y an o t a N e he z gíjpipari Minisza-f 6 e á g a h i v t a 61 e t r e a Dal óva k:
a 1nt esette1 kar3X tv * Az, oktatás
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í p : i ■ • ; 1 r. 1 z 2 1 é r 1 um v >-:• 11 e it » a N © - 
C-épi par i Minisét ériuxii /..vGívt/ 9 ma jd 
-ása u t n  ke 1 a t teezo11 Gépipari -":t-Hisztériám /GM/ egpmás után a.z alábbi tanfolyamokat .r.nat-zte?

n
A tanfolyam 

helye
A tanfa 
rende
zője

A tanf 
tarta
ma

A tanf 0 
ideje A résztvevők száma

férfiak nők együtt

v V’1« Horná Stubna NGM* * hét 1952° jan« V9 12 212 ' n « NGM 2 hét 1952o auge 8 13 21
NGM 2 hét 1952* okto 43 23 óé

4. " n NGM. 2 hét 19 53 febr0 43 27 70
Celákovice ÁGM 2 hét 1953® ápr*> 14 12 26

6- %  „ 1 ÁGM 2 hét 19 53« ápr« 12 6 18
7. Horná Stubna inuM 2 hét 1953 * szept, 51 30 8 18. Pec NGÍí++ 2 hét 1933* deCa 3? 2 7 66
9. Martin GM 6 n. 1954 a r-vt 51 27 78

összesjn: 270 177 447

A 447 kiképzett könyvtáros közül ma már 112-en nem dolgoznak könyvtárosi beosztásban. Ez a jobban fizetett foglalkozásra való törekvés következménye.
Az összes felsorolt tanfolyamok a l a p f o k n a k  voltak, azaz a tanfolyam résztvevőit a könyvtárügy és a bibliográfiai tá

jékoztatás alapvető feladataival és munkálataival ismertették meg.
A tanfolyamok színvonala fokozatosan emelkedett. A vállalatok kép
zettebb kádereket küldtek a tanfolyamra, mint azelőtt. Az utolsó 
alapfokú tanfolyamon, amelyre 1954. szeptemberében került sor 
Martinban* már csak 7 olyan hallgató volt, akik polgári iskolát 
végezteko A hátralévők közül 20-an különböző szakiskolát végeztek,5 növendék a középiskola négy osztályával rendelkezettj 32 hallga
tónak teljes középiskolai végzettsége volt, 9-®n ipariskolát vé
geztek, 5-eh pedig főiskolát abszolváltak.

57 növendék egészben vagy részben beszélt idegen nyelveken, 
7-en jól, 22-en pedig részben beszéltek oroszul. A tanfolyam részt
vevői közül 44-en főhivatású könyvtárosok voltak, 34-en mellékfog
lalkozásként látták el a könyvtárosi feladatokat. Ez állandóan 
% ---- -------------- ■ _

NGM => Nehézgépipari Minisztérium
++
ÁGM - Általános Gépipari Minisztérium 

+++
GM - Gépipari Minisztérium. /Szerk./



napirenden lévő égető kérdés.
A tanmenet és főleg az oktatás rendje ®z idők folyamán jelen

tős változáson ment átl A Martinban tartott utolsó hatnapos tan
folyam időbeosztása a következő volt.

Egy napot szenteltek a könyvtárak létesítésével, felszerelé
sével és munkatervével, illetve a különféle kiadványfajták- 
kal kapcsolatos tudnivalók ismertetésérejT
A második napon az állománygyarapítás és az állomány fel- 
használásának kérdéseivel, valamint az üzemi műszaki szak- 
könyvtárak és a tudományos osztályok építő feladataival 
foglalkoztak;
Négy napot fordítottak a könyvek feldolgozására, a cimle- 
Írási szabályok és a tizedes osztályozás oktatására.

Az elméleti előadások számát a minimumra szorították és 
lehetőleg sok időt fordítottak a gyakorlati munkákra. A minta- 
nyomtatványok, a különféle kiadványfajták mutatványszámai, az 
egységes cimleirási szabályok, a jegyzetek /főleg A. Derfl; "A 
műszaki könyvtárak igazgatása", valamint A. Mert&s "A bibliográ
fiai munkák elmélete és gyakorlata" című jegyzetek/; valamint 
J, Klika és mások tankönyvei, íll. a hozzáférhető szovjet könyv
tárügyi irodalom az oktatás nélkülözhetetlen részévé vált. Míg 
eleinte az előadótanárok hiánya miatt egyéb iparágak területéről 
kellett könyvtári előadókat szerezni, addig 1953“ban a gépgyártó 
ipar területén jól kiépített tanári testület állt rendelkezésre; 
ezeknek sorait az újonnan felfedezett előadókkal állandóan bőví
tették.

A 60 hallgatónál nagyobb létszámú alapfokú tanfolyamokat 
két körülbelül azonos számú növendékből álló csoportra osztot
ták. Mindkét tanteremben a tanmenet által előirt anyagot adták 
elő. A csoportokon belül hat-nyolc tagból álló tanulóköröket 
szerveztek, itt végezték el, az átvett anyaghoz tartozó gyakor
latokat. A tanulókörök jól beváltak. A munkanap tornával és 
énekkel kezdődött és a könyvekről tartott kollektív beszélge
tésekkel, nyelvtanfolyamokkal, szavalásokkal, zenével és játé
kokkal fejeződött be. Martinban mozi-, színház és muzeum- stb. 
látogatásokat is rendeztek. A műsorról a tanfolyam önkormány
zata gondoskodott.

A tanfolyamok végén kiértékelték^az oktatás tanmenetét, 1 
valamint az előadók, a tanfolyamvezetőség és az önkormányzat 
munkáját. A munka megjavítására vonatkozó javaslatokat a to
vábbi tanfolyamok szervezésénél használták fel. Kiértékelték 
továbbá a hallgatók Írásbeli dolgozatait is. Ezek a dolgozatok 
gyakorlati témákról /pl. könyvtárak létesítéséről, a könyvtár
ban folyó legfontosabb munkákról, a könyvtár beszámoló jelen
téséről, kiállítások, viták és egyéb propaganda-rendezvények 
szervezéséről, az országos akciókban való részvételről/ szóltak.
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A tanfolyamok legnagyobb eredménye azonban az oktatás befeje
zése alkalmiból tett egyéni vállalásokban és közös határozatokban 
Jutott kifejezésre. Ilyen határozat volt pl. az, amelyik kimondja, 
hogy a hallgatók bekapcsolódnak az 1953* évi csehszlovák-szovjet 
barátsági hónap szervezésébej ezt a kezdeményezést a gépipari mi
niszter egy külön intézkedéssel a gépgyártóipar egész területére 
kiterjesztette. Jelentős határozatot hoztak a Pec kézségben ren
dezett decemberi tanfolyam hallgatói is, akik felhívást intéztek 
a gépgyártó ipar valamennyi könyvtári dolgozójához, hogy 1954-ben 
rendezzenek könyvtárközi versenyt az alábbi célkitűzések elérésé
re;

a/ az üzemi műszaki könyvtárak és a tudományos osztályok ma
radéktalanul teljesitik a munkatervet;

b/ maximális segitséget nyújtanak a könyvtárak e termelési, 
fejlesztési és kutatási problémák megoldásához azzal, hogy meg
felelő könyveket bocsátanak e munkák rendelkezésére;

c/ maximális segitséget nyújtanak az újítóknak, ésszerüsitők- 
nek, élmunkásoknak, sztahanovistáknak, munkaközösségeknek, atb.

Ezt a felhívást a gépgyártóipar könyvtárosainak 1954. évi 
aktiva-ülése elfogadta. A verseny eredményének kiértékelését 
egy 15 tagból álló bizottság végezte, melynek tagjai az üzemi 
műszaki könyvtárak és a tudományos osztályok vezetőiből tevődtek 
össze; az eredményt ez év május végén tették közzé és ebből az 
alkalomból megjutalmazták a gépgyártóipar legjobb könyvtárait és 
tudományos részlegeit.

195?• év végén már látható volt, hogy nem elégedhetünk meg 
csupán alapfokú tanfolyamok rendezésével. Sok olyan könyvtáro
sunk és kutatóul? volt, akik hosszabb gyakorlati időt töltöttek 
el a könyvtári munkában és szükségük lett volna arra, hogy meg
javítsák munkajuköt, s kölcsönösen kicseréljék tapasztalataikat. 
Ehhez hozzájárult az is, hogy az 1952-ben tanfolyamod végzett 
könyvtárosok már kellőképpen elsajátították az alapvető könyvtá
ri ismereteket s igy szükségessé vált, hogy egy lépéssel tovább 
vigyük őket a fejlődés utján.

Ezért 1954—ben két hatnapos t o v á b b k é p z ő  t a n 
f o l y a m o d  rendeztünk Martinban, A hosszabb könyvtári- 
gyakorlattal rendelkező könyvtárosok számára áprilisban, az 19 52- 
ben végzett könyvtárosok részére pedig decemberben indult tovább
képző tanfolyam. Az áprilisi tanfolyamon 45 fejlett üzerni-müsza- 
ki könyvtári vezető és az üzemek tudományos osztályainak dolgo
zói vettek részt; a decemberi oktatást 65 résztvevő látogatta.

A továbbképző tanfolyamok tanmenete különböző tanácsadó 
testület közreműködésével készült és az észrevételek figyelembe 
vétele utón a második oktatási szakaszban a következő anyagot 
ölelte fel:

1, nap; a könyvtárügy története, a könyvtárügy szervezeti fel
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építése a Szovjetunióban ás a Csehszlovák Köztársaságban* a bib
liográfiai tájékoztatás megszervezése a szakminisztérium terü
letén, állománygyarapítás, az üzemi műszaki könyvtárak munkatér- 
vei.

2 » napi a vállalatok és intézetek szervezeti felépítésének 
vázlata és a könyvtárak, illetve tudományos részlegek beépülése 
ebbe a rendszerbe}, a szakkatalógusok szerkesztésének elmélete és 
gyakorlata.

3. nap? a szakkatalógusra vonatkozó anyag folytatása, a gya
korlati növelitek oktatása*

4. nap;, a rof-r ?nc ia~/észités technikája, a referál ólap ok 
használata, referenciák készítése szabadalmakról és szabványokról

5e_nao; az előző témákhoz tartozó gyakorlatok elvégzése, a
bibliográfiai tájékoztatás magasabb feladatai, referátumok, ki
vonatok, kritikák, kutató-jelentesek.

6. nap; műszaki termelési propaganda. Dolgozatirás, a dol
gozatok kiért őke lés ... .

i. továbbképző.? b :fjozése után a tanfolyam minden egyes hall 
gptója igazolást kapott a tanfolyam látogatásáról.Ezenkívül min
den növendéknek ne.-h..t -.ro7ott időn belül szabadalmi-,illetve iro
dalmi referenciákat kellett kidolgozniuk a vállalat, illetve az 
intézet által meghatározott termelési, iparfejlesztési, illető
leg kutatási probién ókról. A két tanfolyamon kapott Írásbeli fel
adatokat a hallgatók rr- . r ' 1 is készítették.

A két továbbképző tanfolyam - bizonyos sikertelenségek elle
nére is - /az előadók n'hány alkalommal más témákba csaptak át, 
hosszúak voltai-; az előadások, helyenként túlságosan részletesen 
ismertették ar alapfokú tanfolyam anyagát/ elérte célját. Nagy
mértékben hozzájárult a sikerhez a lebonyolít ott tapasztalatcsere 
ie.

Meg-íllapíthat juk, 1 o.-g . : könyvtárosok és a tudományos osz
tályok dolgozói sok- t r. • - ' • ’ttek a tanfolyamon tanult anyagból.
A tanfolyamok s :?iv z j " > .  - a Gépipari Minisztériumnak - sok 
ötletet adott ez az oktatási forma a továbbképzés jobb megszer
vezéséhez. Ezek a hasznos észrevételek nemcsak a gépipari szek
tor képviselőinek r'sz'ről hangzottak e l , hanem az állami tudo
mányos könyvtárak képviselőitől is, akiket az Oktatásügyi Minisz
térium delegált a második továbbképző tanfolyamra. Őrömmel vettük 
a Minisztériumnak azt a levelét is, amelyben közli, hogy az álla
mi tudományos könyvtárak dolgozói számára rendkívül hasznos volt 
a továbbképző tanfolyamon való részvétel, mert igy közelebbről 
megismerkedhettek a gépgyárt ó-ipar problematikájával. Az Okta
tásügyi Minisztérium közlésének komolyságáról tanúskodik az. a 
tény is, hogy a Minisztérium az ipari szakminisztériumokkal kar
öltve most készíti az állami tudományos könyvtárak dolgozói szá
mára az ipar szükségleteit felölelő tanmenet anyagát. A tanfolyam
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előadói az iparban dolgozó könyvtárak szakemberei lennének,
A Gépipari Minieztértupi - PoX;lcok niniaster elvtárs ás helyette 

se, Smoka mérnek elvtárs közvetlen támogatárával ** igen-sokat tett 
az üzemi műszaki könyvtaruk és a tudományom osztályok létesitőse, 
felszerelése , valamint a >önyvt áros k ldnr^k. képkénének érdekében*
A képzésnek ez a módja - b'r korántsem tökéletes - bizonyos nép
szerűségre tett szert és az utóbbi időbér nemeink oknak .: s 
iparágaknak a könyvtáx o a. i- v sznek részt bkon az oktatási far** 
mában, amelyeknek mi riszté r i urna i r ■ n róna-znak könyvtáros tan
folyamokat, hanem az /gyár? az rv-z.t -k ő oly ózó i ía* /Pl* a Cseh
szlovák LIezogasdasáy tűé onányi ráca-" érni ;, a á-zabv áryügyi Hivatal , 
a bratislavsi Ilunkabizt óra ági utat 6 Int éev t , st b* /

Az ered né nyék - sajnos - mé p r : r. felelnek m .;; :. v ára kosáénak* 
Hég mindig a ok olyan könyvtáros van, , kiknek ránc- n árujuk bán gya
korlatilag alkalmazni a tanfolV' mokon szn rett i . na r-*t e kot , te
kintettel arra, hogy e könyvtári munkát c .He n-llFkfcm la 1 kozász
ként űzik, rókán narí eléggé harcosak ahhoz, boy;, -rvényre juttas
sák a könyvtári munka és a kutat ász olg .1lat nagy jelent~vérétj 
mások nem képesek c yy.korlatban meghonosítani azt, amit a tan- 
folyamon tanulta kj végül vannak olyanok le, cicik o e z 1 va n és
crendesen húzéanak meg a könyvtárban*

Nagyon helyénvaló lenne, ha azoknak a válla latoknak és in** 
tizeteknek vezetői, ahol ilyen jelenségek felütik a fejüket, tu- 
c vm sül venné k , hcyy • azem é lyzetiler: jól e 1 ?.at ot t v é I le lat i 
szakkönyvtárak és az üzemek tudományos osztályai igen j 6 é s gaz
daságos támogatást nyújtanak v lám.ennyi politikai, gazdasági, 
termelési, fejleszt éri és kutatási probléma megoldás -.ben. Hzek«* 
n?k az dilitá . oknak az igazáról játszi könnyedséggé 1 ne győződ
hetünk, ha negnézzük azokat a vállalatokat és intézetek,-' fc, ahol 
a könyvtárak, illetőleg a tudományos részlegek xuegfeánHa Fiépi- 
t é s ére n en ca■ jrsált dk a -pénzt s a k Ö n y v t ár a k be.n , i 11. tvp t ucl oi::.á- 
nyos osztályokban folyó munkák ellátására szakképzett dolgozó
kat állítottak be.

- Kníznica, » lap.1915* 4 * ss.
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Southern * W» Aos
A VEGYÉSZETI DOKUMENTÁCIÓS SZOLGÁLAT NYTTGATEUBÓPÁBAN

Az európai ■vegyészeti könyvtárak éa dokumentációs központok 
színvonalasan szolgálják ügyfeleiket és Igyekeznek a vegyészeti 
dokumentációval a tudományos és ipari munkának nagy hasznára les- 
nio A párisi Centre National de la Recherehe Seientifique /Orszá
gos Kutat6 Központ/ egyik alkalmazottja megállapította * hogy mi
vel Európában kevesebb összeget fordítanak kutatási célokra* fo
kozott jelentősége van az irodalom tanulmányozásának0 Az európai 
tudósok jól tudják* hogy a felfedezések legolcsóbb útja az olva
sása

Az Európában töltött kilenc hónap alatt meglátogattam a nem
zeti kutatőtanáesok* vegyi és dokumentációs központok és vegyipa
ri vállalatok legfőbb könyvtárait és dokumentációs központjait.,
1* Nemzeti Kntatótanács

A "Tudományos és Ipari Kutatási Főosztályt /Department of 
Scientifie and Industrlal Reeeareli/, melynek székhelye L o n d o n  
bán van, 1 9 1 6 -ban,, ez lo világháború alatt alapították azért*, 
hogy előmozdítsák éa szervezzék a tudományos kutatást* különös 
tekintettel ipari és kereskedelmi alkalmazására* A D.S»I*R*-nek 
körülbelül 55 társkutatő intézete van* melyeknek célja az* egyes 
iparágak szükségleteinek kielégítése* Mindezek a kutatóintézetek 
műszaki tájékoztató szolgálatot tartanak fenn saját területükön*
A társaságok által gyűjtött szakmai ismeretek rendszerint ingyen 
állnak rendelkezésre^ évenként többezer tudakozódásra válaszol
nak* Minden társaságnak nagy szakkönyvtára van* Habár ezeket a 
könyvtárakat főleg azok a laboratóriumok használják* melyek szá
mára dolgoznak* a müveket mindannyiszor* valahányszor a rendes 
források hiányoznak* kikölcsönzik más szervezeteknek is*

Számos kutatóegyesület ad ki folyóiratokat* melyekben a 
tudományos- és műszaki sajtótermékeket referálják* Ezek közé 
tartoznak? a Fuel Abstraets* Wáter Pollution Abstracte éa Food 
Science Abstracte*

A DoSoIoR*-központ műszaki tájékoztató szolgálatának fel
adata? a/ szükség esetén kapcsolatot teremt az érdeklődök és tu
dományos és műszaki tájékoztatás különleges forx*ásai között b/ 
válaszol olyan kérdésekre* melyekre megfelelő források nem áll
nak rendelkezésre e/ mint British National Information and Liaison
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Center /Brit Nemzeti Tájékoztató és Összekötő Központ/ nemzetközi 
tájékoztató hálózatot hoz létre| ehhez tartoznak az Egyesült Államok, 
Kanada és az Európai Gazdasági Együttműködés Szervezetéhez tartozó 
államok /Organization fór European Economic Oooperation/.

A Centro Mazionale di Documentazione Soientifico Tecniea, 
mely a Consiglio Nazionale della Ricerche~hez tartozik /Kutatói 
lranács iíüszaki Dokumentációjának Nemzeti Központja/, R ó m a 
szetchellyel 1 9 1 2 -ben alakult meg. 1 9 5 0 -ben minden szolgálatát tel
jesen átszervezték és kibővítették,, A római egyetem mellett modern 
és jól felszerelt épületben a központ kiváló bibliográfiai szolgád 
latot végez* A kivánságoknak megfelelően irodalomkutatást és min
den fajta bibliográfiát készítenek* Havonként tizenegy szakos 
tárgymutatót adnak ki a tudományos és műszaki folyóiratokhoz:
Indice dl periodici scientifici e tecnici tudományos és tech
nikai folyóiratok tárgymutatója/. Az 1. rész általános tudományos 
kérdésekkel, a 3* rész fizikával és geológiával, a 4. rész vegy-1(8nb<̂ X ö 71 1  ̂c* >> ni t'Sp'l nim 1 f nP'Xo.lírrírri lf .
A mikrofilm és fotókópia szolgálattal kapcsolatban a grafikai mű
vészet reprodukcióinak is van egy osztálya# Számos nyomtatott ém má
solási eljárással készült anyag kapható# Állandóan rendelkezésre áll 
egy művész, aki ez esetleg kívánt terveket és művészi munkákat elké
szíti. A központ szabványkutatásokat és fordításokat is rendelkezésre 
bocsát. Tanácsadó szolgálat is van »zok számára, akik segítséget kí
vánnak lapalji jegyzetek, lelőhelyek és más hasonló bibliográfiai 
problémáknál. A központ nagy könyvtára Olaszország tudományos nemzeti 
könyvtára/, mely nyitva áll a nagyközönség számára.

A p á r i s i  Centre National de la Recherche Scientífique, 
Centre de Documentation-t /az Országos Kutatási Központ Dokumentá
ciós Központja/ jelenleg teljesen újjászervezik. Különböző rész
legei ma szerteszéjjel vannak Parisban, azonban nemsokára uj épü
letet kapnak, ahol minden részleget el lehet helyezni. Akkor 
a szervezet könnyen a világ legfontosabb dokumentációs központjá
vá válhatik. A Központ kiadja Bulletin AnaXytique cimü referáló 
lapját, mely a legfontosabb tudományágakkal foglalkozik. A köz
pontnak az a terve, hogy a lap minden referátumát a Filmorex 
Selector segítségével osztályozza. A Filmorex a dokumentáció 
uj módja, kidolgozója dr„ Jaques Samuin és a Rapid Selectorhoz 
hasonlít. A Bulletin részére minden cikket kivonatolnak és osz
tályoznak. Ezeket az adatokat lefényképezik és ez adja a mikro
film jobboldalát. A baloldal az osztályozási kód számára van fenn
tartva. Húsz pontsort tartalmaz és minden sor egy-egy fogalom jel
zetszámát adja. Például a pontok első sora?;, a 38.2X2 jelzetszám 
acetylcholiülJ jelent és a 3 9° 114 jelzetszam a második sorban a 
hisztamint. Minden jelzetszámot átlátszó és átlátszatlan pontok 
kombinációjával rögzítenek. Egy kártyán 20 különböző jelzetszá
mot, vagyis 20 különböző fogaimat lehet elhelyezni. A jeleket 
/ködöt/ azután lefényképezik és ez lesz a mikrofilm baloldala.
A filmorex fényképezőgépet arra használják fel, hogy mikrofilmre 
vegye a dokumentumokat és kódjaikat.

A fényképezőgépben'72 mm-es filmek vannak, mindegyik teker
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csen. JO méter. A filmet a szokásos módon hívják aló és 45 mm-ea 
részekre vágják^ mindegyik darabból külön lap lesz.

A gépnek két lencséje van, mellyel egy filmdarabon, egyetlen 
mozdulattal le lehet fényképezni mindazt, ami a kártya két falén 
található,, Minden egyes kép után a film automatikusan 45 mm-sX 
halad előre egy elektromotor segítségéveid A gép zárját két elektro 
mágnes irányítja, melyek az exponálást is szabályozzák,

A mikrofilm kártyák keresése a Filmorex osztályoz óval törté
nik, A szelektort a kivánt jelzetre állitják be és a lapok átfut
nak a szelektoron, A kártyák egymásután mennek át egy letapogató 
készüléken /fotocella/, ez szabályozza a válogat6 ''doboz nyilasát, 
melybe a lapokat irányítják, A gép teljesitménye percenként 600 
kártya, A központnak az a terve, hogy az igényelt bibliográfiákat 
mind igy készítse el, mert az egész anyagot szándékában áll kivo
natolni a Filmorex Gelector számára. Ezekhez a bibliográfiákhoz 
az anyagot a mikrokártyákról fogják fényképezni,

A könyvtárnak nyilvántartása van a franciára ferdített tu
dományos cikkekről isj a fordítások jegyzékét havonként közük a 
Catalog of Translation-ban /Fordítási katalógus/, A Bulletin 
Analy.tique-ben megjelent referátumokról mikrofilmek és fénykép
másolatok is kaphatók®
2, Tudományos nemzeti könyvtárak

Az európai tudományos könyvtárak legnagyobb részben jól is
merik saját tudományos dokumentációjuk értékét® A londoni Tudomá
nyos Múzeum /Science Muzeum/ nincsen ugyan megfelelően elhelyezve, 
de mégis a brit természettudományos központi könyvtár szerepét 
tölti be és mindaddig igy is lesz, mig a tervbevett Tudományos 
Nemzeti Könyvtár /National Science Library/ - mely egyelőre még 
csak néhány álmodozó angol tudás és könyvtáros képzeletében van 
meg - megépül London déli részén, ügy tervezik, hogy a jelenlegi 
Patent Office Library /Szabadalmi Hivatal Könyvtára/ alkotja majd 
a nagy tudományos könyvtár magvát London tervezett tudományos köz
pontjában, A Tudományos Muzeum Könyvtára akkor majd csak kölcsön
ző könyvtár lesz,

A kopenhágoí Danmarks Tekniske Bibliotek /Dán Műszaki Könyv
tár'/, a stockholmi Kungl® Tekniska Högskclans Bibliotek /Királyi 
Műszaki Főiskola Könyvtára/ és u trondheimi Norges Tekniske 
H/gskole Hovedbiblioteket /Norvég Műszaki Főiskola' Könyvtára/ a 
skandináv nemzeti tudora r-yos könyvtárak® Mindegyig kapcsolatban 
v.ll ^prszága műszaki egy.?tereivel, ennek ellenére azonban inkább 
külső szakemberek, mint "'fői skólái hallgatók használják. A 
zürichi Bibliothek dér Kidgenössischén Teehnisclien Hoohschule 
/Szőve te égi Műszaki Főiskola/ a legfontosabb tudományos könyvtár 
Svájcban, mig a berni 3chv» izerische Lendesbibllothea /Svájci 
Országos Könyvtár/ fontos tudományos nemzeti dokumentációs tevé
kenységet folytat. Németországban a Deutsehes Patentamt /Német 
Szabványügyi Hivatal/ könyvtára, melyet most Berlinből Münchenbe
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helyeztek át*- 9 Deutsches Museum /Német Múzeum/ könyvtárában ta
lált otthont# Ez a két híres könyvtár együtt adja a német műszaki 
tudományos nemzeti könyvtárat#

Mindezek a könyvtárak fotókópia- és könyvtárközi kölcsönző 
szolgálatot bonyolítanak le# Országonként elkészítik a periodi
kák és könyvek központi címjegyzékét, Különleges kiadvány Svéd
országban az az évi katalógus , amely azokról a könyvekről számol 
be* melyeket az említett svédországi könyvtárak az év folyamán be
szereztek# Ez feltünteti azt is, hogy a felsorolt könyvek milyen 
könyvtárban találhatók* igy Svédországban aránylag könnyű egy 
könyv lelőhelyét megállapítani#
IX1 -# Szakmai egyesületek

Nyugat-Európa minden országában van legalább egy olyan szak
mai egyesület* mely a tudományos és műszaki irodalom dokumentáció- 
jával foglalkozik# Ennek ellenére a vegyészeti dokumentáció egyet
len egyesületnek sem kizárólagos feladata# A leghelyesebb az vol
na, hass. Division of Chemical Literature /Vegyészeti Irodalmi Rész
leg/ arra bátorítaná a különböző európai vegyipari társulatokat* 
hogy vegyészeti részlegeket állítsanak fel irodalomkutatás céljá
ra# Kívánatos volna, hogy nemzetközi irodalmi vegyészeti társaság- 
got alapítsanak#

A londoni Chemical Sceiety /Vegyészeti Társaság/ keretében 
működik Európa egyik legkiválóbb vegyészeti könyvtára^, a könyv
tári szolgálat azonban csak abból áll* hogy a tagok használhat
ják az olvasótermet, könyveket kölcsönözhetnek és fotókópia szol
gálat áll rendelkezésükre#

A londoni ASLIB a szakkönyvtárosok* dokumentátorok és vegyé
szeti irodalommal foglalkozók szakmai egyesülete »y A tájékoztató 
iroda az egyesület egyik legfontosabb szolgálata# Ha a feltett 
kérdéseket ASLIB forrásokból nem lehet megválaszolni/,s külső 
könyvtáraktól vagy szakemberektől kérnek tanácsot,, vagy egyene
sen hozzájuk utasítják a tudakozódét*, Az ASLIB dokumentációs 
szolgálat azzal is foglalkozik, hogy a keresett, nyomtatásban 
megjelent dokumentumok lelőhelyét megállapítsa,, tisztázza a 
szerzői jog formaságait és fénykép- és mikrofilm felvételeket 
készítsen#

Az egyesületben körülbelül tízezer nem publikált fordítás
nak a jegyzéke van meg# A tagok gyakran értesítik az ASLIB-et 
a folyamatban lévő fordításokról, hogy a kettősséget elkerüljék# 
Nyilvántartás készült a szakmai fordítókról és azok,, akik fordit- 
tatni kívánnak, felvehetik a fordítókkal a közvetlen kapcsolatot#
/A fordítók olyan szakemberek, akik nemcsak idegen nyelveket 
tudnak, hanem vegyészeti szakismereteik is vannak#/

A hágai Nederland Instituut voor Documentatie en Registratuur- 
nak /Németalföldi Dokumentációs és Nyilvántartó Intézet/ tudományos 
és műszaki tájékoztató szolgálata van# Segít a tudományos kutatók-
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ö.ak általános vagy különleges szakmai kérdéseknél. Szabadalom-’ és 
irodalomkutatást is folytatnak?, f ány képmásolat ok * mikrofilmek és 
a dokumentumok mindennemű sokszorosítása kapható. Ez a tájékozta
tó szolgálat - mely kezdetben kizárólag holland irodalommal fog
lalkozott « ma annyira fejlett9 hogy világviszonylatban rendelke
zésre áll az egyéni kutatóknak és az iparvállalatoknak egyaránt.

A Németalföldi Vegyészeti Társaság most osztályozza a Chemical 
Abstraetsb&n megjelent könyveket és LB.Mo kártyákra veszi az ada
tokat. Ha ezt a tervet végrehajtották* nagyon könnyű lesz szakbib
liográfiákat készíteni a vegyészet bármely területén. terv azon
ban csak könyvekre vonatkozik* a folyóiratcikkeket kihagyja. 
tervezet dr. C. Groenevoldnak* az amszterdami Roy&l Dutch Shell 
Laboratories /amszterdami Királyi Németalföldi Shell Laboratórium/ 
dokumentációs részleg vezetőjének irányítása alatt áll. Lehet* 
hogy a Németalföldi Vegyészeti Társaság különleges kémiai szakkér
désekre vonatkozó könyvbibliográfiakat fog kiadni.

Németországban két társaságot kell megemlíténünk. Az essen! 
Arbeitsgemeínschaft technisch-wissenschaftlicher Bibli otheken 

/műszaki tudományos könyvtarak munkaközössége/ átfogó központi 
címjegyzéket készített a német tudományos és műszaki időszaki ki
adványokról. Ezt a jegyzéket részletekben közlík. Az ábécének 
több mi-nt fele már elkészült. Tud akoz á€Lni lehet a társaságnál 
olyan folyóiratok lelőhelye tekintetében is* melyek ma még nem 
szerepelnek a kiadott jegyzékben. Igen fontos volt a terv a 
háború után Németországban* mert a II. Világháború alatt és után 
nagyon sok könyv és folyóirat helyet cserélt a német könyvtárak
ban .

A Deutsche Gesellschaft fűr Dokumentation Frankfurt am Main
ban /Német Dokumentációs Társaság/ bibliográfiai és fotoszolgá- 
lattal rendelkezik. A társaság felkutatja a német könyvtárakban 
található dokumentumokat és fotókópiákat ad róluk. Folyóirata* a 
Nachrichten für Dokumentation gyakran tartalmaz cikkeket a vegyé
szeti dokumentációról.

A Société de Chlmíe Industrlelle-hez tartozó Centre de Do- 
cumentation Chimique /az Ipari Vegyészeti Társaság Dokumentációs 
Központja/ Párisban * a Maison de la Chi.míe-ben /Vegyészet Háza/ 
van elhelyezve. /A társaságot a Journal of Chemical Dociimeatation* 
1954. februári számában ismertettük./ Fotókópiákat* fordításokat 
készít* irodalom- és szabadalomkutatáes&l foglalkozik.

A Gíaelin Intézet szolgáltátásai.t a Chemical Enginesríhg 
News 1952. november 19-i számában ismertettük. Az amerikai ve
gyészek jól ismerik az intézetet* az American Chemical Society 
/Amerikai Vegyészeti Társaság/ közreműködik a Gme1in Intézet tá
jékoztató szolgálatában* amennyiben megengedi* hogy a Chemical 

- Abstracts minden adatát felhasználhassa. A kártyák alapján össze
sített bibliográfiák* amelyek a Gmelin-Handbuch nyomtatásban meg
jelent köteteinek pótlásai* kívánságra itt beszerezhetők.



IYo Ipari könyvtárak áa tájékoztató szolgálat
Az európai nagyobb vegyészeti vállalatok d okúmé nt ác i ós szol

gálatai és könyvtárai általában igen jelentősek,, Kiváló fényképé
szeti reprodukciós módszereket alkalmaznak, Irodalmuk és laborató
riumi eredményeik nyilvántartására az X,B,Mo rendszerű és a perem- 
' lyukaszt ás «>s lyakkártyákat használják vagy legalább is kísérletez
nek ezek alkalmazásával, A dokumentációs központok igazgatása és 
szervezete jé9 alkalmazottaik szakképzettsége magas, gyakorlatuk 
van vegyészeti irodalmi munkákban..

Az európai ipari dokumentációs központok között az első a 
németországi Bayer Farbenfabriken Kekulé Könyvtára Leverkuse&ben» 
Régebben az I„G, Farbenhez tartozott ̂ a részvénytársaság könyvtá
ra a második.világháború alatt egyáltalán nem sérült meg, Ennek a 
szerencsés helyzetnek következtében és azért mert Németországban 
a legfontosabb vegyészeti könyvtárakat a második világháború alatt 
vagy megsemmisítették, vagy Kelet-Németországba vitték,, a Kekulé 
Könyvtárat ma a legfostosabb vegyészeti könyvtárnak tekintik 
Nyugat-Németországban, Minden kedden és pénteken nyitva van a 
nagyközönség számára., A könyvtár fontosságát az is mutatja, hogy 
kereskedelmi alapon készít mikrofilmeket és fotókópiákat, A Kekulé 
Könyvtárra vonatkozó adataink a következők? évi könyv-, folyóirat
áé kiadványköltségvetése 500=000 DM5 könyvtári személyzete 47 fő;
20 ősz tála Könyv ínra 20 teljes Beilsteinnel rendelkezik?; állománya 
1 3 7oOOQ kötet könyv és 500 folyóiratra rugó A könyvtárat évente 
körülbelül 800 külső olvasó használja, Mint a legtöbb európai 
vegyészeti ipari könyvtárban, a Kekulé Könyvtárban is külön dol
gozik a könyvtár és a dokumentációs szolgálato A dokumentációs 
részleg azonban a könyvtár közelében van elhelyezve és mindkét 
részleg ugyanannak a személynek vezetése alatt áll, Hét vegyész
doktor dolgozik a Kekulé Könyvtár dokumentációs szolgálatában! 
négy , havonként megjelenő referSlőlapot adnak közre | ezek a re- 
ferálőlapok szerves kémiával, makromolekuláris anyagokkal, fény
képészettel és textilanyagokkal foglalkoznak, A kivonatok hosszabbak 
mint a Chemisches Zeatralblatt kivonatai és sok németországi vegyé
szeti dokuraentátor, valamint Európa más államainak vegyészei Is • 
Jobbnak és korszerűbbnek tartják, mint a Chemisches Zeatralblatt 
reféráturnáito

A Bayer gyár laboratóriumi kutatásainak eredményeit a Kekulé 
dokumentációs szolgálata X.B»Mo lyukkártyákon tartja nyilván., Je
lenleg több mint 10,000 karton van a kartotékban®

A darmstadti E, Merck könyvtára*éa dokumentációs központja 
nagyjában hasonlít a Bayeréhez, csak kisebb méretű, A dokumentá
ciós é® könyvtári alkalmazottak egymástól függetlenül dolgoznak, 
ő® mindkét részleg itt is ugyanannak a vezetőnek irányítása alatt 
áll, A Merck laboratóriumi, kutatások eredményeit X,B,M, kártyákon 
veszik fel. Ez a részleg adja ki a jól ismert E, Merck Jahres- 
beriehtet,

A legfontosabb svájci vegyészeti vállalatoknak - Óiba, Hoffmann 
la Roche és Sandoz - kiváló könyvtáraik és dokumentációs részlegeik
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vannak. A könyvtárak minőségben és nagyságban hasonlóak. Mindnyá
jan referálják a vegyészeti irodalmat; Sandozban a dokumentáció 
számára a kivonatokat a laboratóriumi vegyészek készitik el, míg 
Rochenál és Cibá-nál a dokumentáció tagjai végzik úgy a kivonato
lást, mint a mutatók készítését.

A brüsszeli Union Chimique Belga /Belga Vegyészeti Unió/ a 
legnagyobb belga vegyészeti társaság. Annak ellenére, hogy nagyon 
elavult környezetben dolgozik, kiváló és nagy dokumentációs köz
pontja van. A szabadalmi részleg, a dokumentációs részleg és a 
könyvtár azonos igazgatás alatt állanak. A részleg nagymértékben 
készit kivonatokat kartotéklapokon, peremlyuicssztásos kártyát 
azonban nem használnak.

Az olaszországi Montecatini dokumentációs szolgálat a miiá-’ 
nói társaság központi épületében van elhelyezvé. Kis dokumentá
ciós központokat, mint pl. a Barmitáliát az ország más területén 
is találunk. Átfogó tartalmú referáló lapja, melyet a dokumentá
ciós részleg készit és a vállalaton keresztül széles körben nép
szerűéit, egyike a legszebben nyomtatott referálólapoknak egész 
Eur ópaban.

A párisi Specia dokumentációs szolgálat inkább orvosi, mint 
vegyészeti, mégis említést érdemel azért, mert az ott szóbajövő 
egész orvosi irodalmat I.B.M. kártyákon tartják nyilván* A rend
szert néhány évvel ezelőtt egy A.C.S. ülésen Dr. Jaques Samain, 
a módszer feltalálója ismertette. Dr. Jaques Samain a Centre 
National de la Recherche Scientifique-nál /Országos Kutatói Köz
pont/ dolgozik és annak dokumentációs részlegét vezeti. Ezt a 
nyilvántartást évek óta használják és nagyon kielégítő.

Az angliai Imperial Chemical Industries /Birodalmi Vegyipa
ri Vállalatok/ dokumentációs tevékenysége annyira változatos és 
komplex, mint maga a társaság. Tizenöt fontos részlege van, ki
terjedt dokumentációval; ezek egymástól függetlenül dolgoznak.
Az igazgatóság dokumentációs osztályának egészen egyedülálló do
kumentációs szolgálata van. Ahelyett, hogy saját maga referálna, 
körülbelül 80 különböző referáló szolgálatnál fizet elő és csak 
összekapcsolja az egybetartozó referátumokat. Ezekhez a referátu
mokhoz azután mutatókat készítenek. A referátumgyüjtemény jelen
leg több mint 100.000 referátumot tartalmaz és olyan hatalmas 
méretet ért el, hogy ma már nemcsak elhelyezési, hanem felhasz
nálási problémává is vált. A referátumokról az egyes részlegek 
tájékoztatókat készítenek a következő szakterületek szerint: mű
anyagok, általános vegyszerek, tisztítószerek, festékek, robbanó
anyagok, trágyák; ezeket a társaság keretében széliében körözik.
A társaság egyes részlegeiben készült kutatási beszámolókhoz 
Londonban készülnek a mutatók és az igy nyert tájékoztatót össze
vont formában visszajuttatják a részlegekhez. Az Imperial Chemical 
Industries legnagyobb dokumentációs szolgálata a manchesteri 
Dystoff Division /festékanyagokkal foglalkozó részleg/. Ennek a 
részlegnek működési tere annyira kiterjedt, hogy rövidesen három- 
emeletes épületet fognak' emelni a könyvtár és a dokumentáció számára.



A pgreml^a.:’.:S'/.táso3 •:.1 • tyák legfinomabb alkalmazását talál
juk irodalmi referátumok számára az Association pour les Ktudes 
Textúráiéinál /Szövészeti Tanulmányok Társulata/? A tudományos igaz
gató néhány évvel ezelőtt vezette b- ott ezt a rendszert és azóta 
néhányszor átalakít ótta* A tái saját osztályozási rendszert
vezetett be«

Azok az amerikai vegyészek ős könyvtáiorok , akik támogatást 
kérnek az európai vegyészeti dokumentációs szolgálatoktólf kiváló 
és modern anyagot és•módszereket fognak találni* A szolgáltatások 
egy részét alant ismertetjük:

Kapcsolatba•lehot lépni a következe európai vegyészeti dokumentá
ciós szervekké 1:

Lopnia
Dannark T>- kői sko B jb li otak /Dániai I’aszaki K* • ny v t ár /
10 Cster V/Xdgace *
Copenbagen K« Donnark 
Kiadványok:

A dán könyvtárakban tel Iható tudományos folyóiratok és könyvek 
katalógusa Szolgáltatások :
Másolatok készítése: fotókópiák ón nikr ofiÍrnek előállitúsö#

I runciaorevái
Centre de Documn,r.t c.t ion C M v. í g u e  /Ve g y  'e ze t í Dókurn-n t  de i ő e Központ/ 
Société de C h i r a i o  l a á u s t r i e l l e  / V e g y i p a i i  T á r s a s á g /
28, Kue Saint DcninD;u>
Paris 7» Francé 
Szolgáltatások:

Másolatok készítése; fotókópiák és mikrofilmek formájában 
Irodalomkutatás és bibliográfiák 

Kiadványok:
Vegyészeti könyv -k, folyóiratok, szabadalmak és értekezések a 
könyv keres Red és - k ut j án v ás ár elhat ók 

Fordítások. #
Centre National de la Pech n ch. Dcientifioue /Országos Kutatási 
Központ/
Centre de Documertstion /Dokumentációs Központ/
16, Hue Fierre-Curie 
Paris. 5 * Francé 
Kiadványok:

Bulletin Analytique, havonként megjelenő referálólap, mely ve
gyészeti, fizikai stb* kérdésekkel foglalkozik*

Szolgáltatás oks
Másolatokat készítenek; fotókópiák vagy mikrofilmek rendelhetők a 
Bulletin analytique-ban megjelenő cikkekről.
Fordítások: a franciádé lefordított tudományos cikkek nyilvántartó
sp t v--v r ok" riy "r'A jelenő j ';yzék a kiadott fordításokról*
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Irodalomkutatás és bibliográfia; most szerveznek egy olyan réaz- 
get, mely kérésre különleges bibliográfiákat állit össze; bib
liográfiákat fényképészeti utón készítenek a Bulletin analytique 
referátumainak filmjeiről,,

Nőnet ország

Arbeitsgeraeinschaft Technisch-Yissenschaftlicher Bibliotheken /'Ííü- 
szaki Tudományos Könyvtárak Munkaközössége/
Friedrichstrasse 2.
Essen, Németország 
Kiadványok;

T'.YZ /Technisch-Wissenschaftliche Zeitung - Műszaki Tudományos 
Folyóirat/; összefoglaló jegyzék a ny ugat németországi könyv
tárakban lévő tudományos és műszaki folyóiratokról, melyeket 
1945 óta gyűjtöttek össze/tcbb kötetben fog megjelenni, de 
még csak egy része van készen/; a hivatal megkeresés esetén 
azokról az adatokról is felvilagositást ad, melyek még nem je
lentek meg*

Deutsche Oesellschaft für Dokunontation /Német Dokumentációs Tár
saság/
Rheingau Alléé 25
Frankfurt-am-Iiain, Németország
Szolgáltatások;

Készít másolatokat, fotókópiákat és mikrofilmeket; a keresett 
cikkek könyvtárközi kölcsönzés utján szerezhetők be Németor
szág területén belül.

Gmelin Institut /Gmelin Intézet/
Clausthal-Zellerféld, Német ország 
Kiadványok;
Gmelin Handbuch dér anorganischen Chemie /Gmelin szervetlen kémiai 
kézikönyve/
Szolgáltatások:

Másolatokat készít; fotókópiák és mikrofilmek kaphatók a Gmelin- 
kézikönyv tételeiről.
Tájékoztatószolgálat: a Gmelin archivum több millió kártyája a 
kézikönyv kiegészítése, díjazása esetében szakirodalmi szemlék 
rendelhet"1''; a referátumokat a szokásos Gmelin kártyákon vagy 
perenlyulcaszt úsos kártyákon adják: minden kártyához megadják 
a Chemical übstractsban megjelent referátumot is.

Kekulé Bibliothek /Kekulé Könyvtár/
Farbenfabriken Bayer 
Leverkusen, Németország
Iparvállalati könyvtár, mely ugyanakkor Németország legfontosabb 
vegyészeti könyvtára.
Kiadványok:

Négy referálólap, melyek szerves kémiával, makremalekuláris
tértil&nyagokkal foglalkoznak;-'J
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Szolgáltatások:
Másolatokat készít; a ivekül?? Könyvtáriján található müvekről fotó
kópiákat és mikrofilmeket ad.

Ólaizország
Consiglio Nazionale délig ic-:i che /Nemzeti Kutatói Tanács/ 
Cent.ro Nazionale di Document&ziou* áci: ntif ico-Tecnica 
'/fíüszaki Tudományos Dokumentáció Nemzeti Központja/
Fiaz.zal.» Selle. Sciehze , 1  
Roma, Olaszország 
Kiadványok:

Union Cotalog of Scientific Journalé in Italian Lib 
országi Könyvtárak Tudománysa Folyóiratainak Közpon 
Indíce di periodici seie.niiiici e tecnici /a tuácrhi 
és j ..‘szaki periodikák mutatója/ 11 igazat bán. h 4. 
tannal foglalkozik.

tários /Olasz- 
ti Katalógusa/* 
nyos periodikák 
igazát a vegy-

Szóigaltatások:
Másolatokat készít, fotókópiákat cs mikrofilmeket ad 
Irodalom- és szabadalomkutatás
F o r d í t á s o k i

Németalföld

Dibliotheek dér Technlsche Hoaeschool HUszaki Főiskola Könyvtára/ 
Doeíenstraat 101 
Delft, Németalföld
Kiadványok:

U c s z j ű l y  List of Acquisitione /üj szerzemények havi jegyzéke/
List of Current Perionieuls /Kurrens folyóiratok jegyzéke/
Biblíography of These of the University egyetemi doktori 
disszertációk bibliogrufiája/

Szolgáltatások:
Másolatok, fotókópiák és mikrofilmek, mlkrokártyák készítése.
A holland tudományos könyvtárakban található sorozati kiadvá
nyok központi katalf-asa.

Nederlands Instjtuut voor Dccuner.tatie en Registratuur /N.I.p.íá.R./ 
/Fíoiiand Dokumentációs és Nyilvántartási Intézet/
6 V/ilém itsenplein 
The Hagu *, i’etherlands 
Szolgált tások:

Másolatokat, mikrofilmeket, fotókópiákat és sokszorosításokat 
készít
Irodalom- és szabadalomkutatáa.
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SzolgaItatások;
Másolatokat, fotókópiákat ég mikrofilmeket készít.

Portugália

Centrd de Documentacao Cientifica /Tudományos D okum entációs Központ/ 
R« G a s t T l l i o  27-5  
Lisbon, IJortugaU.a 
Szolgáltatások;

Másolatokat, fotókópiákat és mikrofilmeket késeit.
Spanyolország

Eibl.iot.ca General dél Consojo Superior de Investigaclőnes 
Cientificas /A Tudományos Kutatás Legfelsőtjb Tanácsának Könyvtára/
Gallé de Serrano 117 
Madrid, Spanyolország
Szolgáltatásoki

Másolatokat, fotókópiákat és mikrofilmeket késeit*

Svédország

Kungl. Tekniaka K^gskolana Bibliotek /Királyi Műszaki Főiskola 
Könyvtára/
Stockholm, 70, Svédország 
Kiadványok;

Union Liat of Taehnioal and Scientific Períodicals in Swedish. 
Libraries /A svédországi könyvtárak miseaki és tudományos folyó* 
iratainak központi katalógusa/.

Szolgáltatások5
Másolatokat, fotókópiákat és mikről"Unokát kéazit.

Svájc

Uibliothek dér Kldgenössjschen Technischon liochschule /A Szövet* 
ségi Műszaki Főiskola Könyvtára/
Service de Documentation /Dokumentációs szolgálat/
Leonhardst rasse 33 
Zürich, Svájc
Most alakul a bibliográfiai szolgálat.

Egyesült Királyság /Anglia/

üSLXB
4 Pálace Gate 
London, W» 8 Anglia 
Szolgáltatások;

Másolatokat, fotókópiákat éa mikrofilmeket késeit,
Fordítások; angol nyelvre fordított tudományos cikkek jegyzéke.
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Chemical Soclety Llbrary /Vegyészeti Társaság Könyvtára/
Burlington House 
Piqcadilly 
London, Wo i. Anglia 
Kiadványok?

Ferlodieals Cotrtained in the Chemical Society Llbrary /A Ve
gyészeti Társaság könyvtárában található folyóiratok jegyzéke./

Science Museum Llbrary /Tudományos Muzeum Könyvtára/
South Kensington 
London., S.W. 7. Anglia 
Kiadványok?

Weekly List of Accessions /ÜJ szerzemények heti jegyzéke/
Handlist of short titles of current Periodicals in the Science 
Museum Llbrary /A Tudományos Muzeum Könyvtárában található 
kurrens periodikák rövid cikkeinek jegyzéke/.

Szolgáltatások?
Másolatokat Készít /II dollár 20 centért huszas jegyfüzet 
kapható, s minden jegyért 10 oldalas cikk fotókópiáját adják/.

Jugoszlávia

Centar za naucnu i techricku dokumentaciju /Műszaki és Tudományos 
Dokumentációs Központ/
16 Admirala Ceprata 
Belgrad, Jugoszlávia 
Szolgáltatások?

Másolatokat, fotókópiákat és mikrofilmeket készít.

, « The Llbrary Quarterly, 1955» 3«sz. 235-242.lap.
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TIZENÖTÉVES A MOSZKVÁI VÁROSI KÖNYVTÁROS TECHNIKUM

Irta; Zaharova, M» 
technikumi igazgató

A Moszkvai Városi Könyvtáros Technikum ezidén ünnepli fenn- 
állásának 1 5 * évfordulóját*Sz alatt az idő alatt az iskola több 
mint 2*600 ifjú könyvtáros szakembert képzett ki- A végzett nö
vendékek az Orosz Föderáció különböző könyvtáraiban dolgoznak.,

A Moszkvai Városi Könyvtáros Technikumot 1940-ben nyitot
ták meg a Moszkvai Városi Végrehajtó Bizottság határozata alap
ján* A Könyvtáros Technikum működésének kezdeti időszaka egyál
talán nem mondható könnyűnek* Csak az első tanév folyhatott le 
békés körülmények közöttj azután kitört a háború és a Szovjetunió 
egész életét egyetlen célnak rendelték alá* Ezt a célt Így fogal
mazták meg; "Mindent a háborúért, mindent a győzelemért I" Az alig 
90 tanulót számláló iskola is bekapcsolódott a fasiszta terület
rablók ellen folytatott általános harcba* Az 1941*,nélkülözést9li 
évben a tanintézet növendékei lövészárkokat ásnak, fakitermelés
sel foglalkoznak, segédkeznek a fát szállitó uszályok kirakásánál, 
dolgoznak a kórházakban és kis idővel később kollektive elutaznak 
a Moszkva alatti állami gazdaságba, hogy ott segédkezzenek a ter
més betakarításánál* Szűk és hideg volt a szpasz-gliniscsevi si
kátorban lévő három kis szoba, de a technikum első szervezőinek 
és tanulóinak lelkesedése leküzdötte a háborús idők minden nehéz
ségét o

Befejeződött a háború és az élet ismét megszokott medrébe 
tért vissza. A tanulók száma gyorsan növekedett. 1945-ben levelező 
tagozat nyílt és a gyermekkönyvtárakban foglalkoztatandó könyvtá
rosok képzésére uj osztály alakult* Megszervezték a főhivatású 
technikumi előadók testületét* /Azelőtt ugyanis sok tanárnak a 
technikum csak mellékfoglalkozást jelentett*/ Létrejött a Párt- 
szervezet* Az egyelőre kisszámú és a tanulóknak mindössze 25 fS-át 
felölelő Komssomol-szervezet komoly hatékony tényezővé vált a 
technikum, életében*

Ma már távolinak tűnnek előttünk a szervezési időszak ne
hézségei* A technikum most már szilárdan áll a lábán nemcsak 
Moszkvában, hanem a Szovjetunió minden részében találkozhatunk 
végzett növendékeivel*

Két évvel ezelőtt gyökeres átszervezést hajtottak végre a
technikumban; kizárólag középiskolai végzettséggel rendelkező
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egyének képzésére tériek át. Az érettségivel beiratkozó hallgatók 
számára a tanidó másfél év. Ez alatt az idő alatt tanulmányozzák a 
Szovjetunió Kommunista Pártjának történetét , a szovjet, a külföldi 
és a gyermekirodalmat, a szocialista mezőgazdaság alapproblémáit 
és még külön szaktantárgyakat ia tanulnak.

Örömmel nyugtázzuk növendékeink évről-évre növekvő eredménye
it. Az 1956/1955°tanév II. félévében diákjaink 99 tett sike
res vizsgát.

Nagy figyelmet fordítunk a gyakorlati képzésre9 ideértve a 
termelési gyakorlatokat is. A tanulók hetenként egyszer egész nap
jukat a könyvtárakban töltiks a taniöő végén kilenc hétig agyfoly
tában dolgoznak ott. A gyakorlati foglalkozások alatt megtanulják 
az ajánló bibliográfiák és a témakartotékok kezelését9felolvasá
sokat tartanak, könyvkiállitásokat rendeznek, szakozással éa cim- 
leirással foglalkoznak és katalógusokat szerkesztenek. A gyakorlat 
vezetők megállapitása szerint a tanulók zöme olyan gyakorlati jár
tassággal rendelkezik, mely lehetővé teszi számukra, hogy már né
hány nap leforgása után jól kiismerjék magukat a könyvtárban.

Nagy szerepet játszanak a növendékek képzésében a szertárak. 
Technikumunkban minden fontos szaktárgy számára külön szertárt lé
tesítettünk^ ezenkívül biológiai szertárunk is van. Nem mondhatjuk 
azonban, hogy a könyvtárügyi foglalkozásokat szolgáló szertárak 
munkájával teljes mértékben elégedettek vagyunk. A szertárak bérén 
dezését az1nehezítij hogy a 'szemléltető eszközök túlnyomó részét 
házilag kell előállítanunk. A technikum tanári testületé és a szer 
tárak dolgozói maguk készítik a taneszközöket és gyűjtik a könyv
tárakban és a módszertani szertárakban a legkülönfélébb eszközö
ket, hogy a szaktantárgyak jobb elsajátítását lehetővé tegyék. De 
minden tökéletlenségük ellenére'„sok lehetőséget nyújtanak szertá
raink ahhoz, hogy előadásainkat sokkal élénkebbé, érdekesebbé és 
szemléltetöbbé tegyük.
1 Az utóbbi időben igen komoly és mélyen járó munkát végez a 
technikum a módszertani kérdések kidolgozása terén. -Az előző évek
ben kielemeztük az előadók egyes óráit© Sok erőfeszítést fordí
tottunk a gyakorlati munka programújának elkészítésére, s ma már 
megfelelő tapasztalatokat szereztünk e téren. E tapasztalatok se
gítségével biztosan és helyesen tudjuk megszervezni a növendékek 
munkáját a könyvtárakban, a gyakorlati élet porondján. Foglalkoz
tunk a könyvtárnak a technikum oktatási munkájában betöltött sze
repével is. Már évekkel ezelőtt elkezdtük a növendékek iskeláaki- 
vüli olvasásának megszervezését és az általános műveltséget nyúj
tó tantárgyak prof Hozását. Tapasztaltaink visszhangra találtak 
a sajtóban ia. /Lásd például a "Bibliotekar *” 1954. évi,, 4. szá
mában *'A könyvtároskápzés fontos láncszeme” c. alatt megjelent 
cikket./ Az utóbbi években arra a szilárd meggyőződésre jutottunk, 
hogy a figyelmünk homlokterében állá egyéb kérdések mellett a 
módszertani munka területén elsőrendű feladataink a következők?
1 / a szaktantárgyak előadásával kapcsolatos módszertani kérdések 
kidolgozása, 2/ a legkiválóbb előadók tapasztalatainak tanulmányo-
2T. cl S S  o
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Ebben az évben a Párttört énét és a bibliográfia előadásával kap
csolatos tapasztalatok tanulmányozásával foglalkoztunk, látogattuk 
az órákat, s a tapasztalatokat megvitattuk egyrészt a szaktantárgyak 
előadóinak bizottságában, másrészt a nevelési tanács ülésein*

Az egyes könyvtári szaktantárgyak tanitási módszertanának ki- 
dolgozásához az 1954/1955° iskolai évben nagyon komolyan hozzálát
tunk* Mint tudjuk, ez a módszer ma még egyáltalán nincs megfelelő 
módon kidolgozva , a ezért minden egyes szakemberünk saját értelmezé
se szerint alkalmazza a tanitási módszereket*

, Kísérletet tettünk arra, hogy egységes rendet teremtünk a 
tanmenetek magyarázatában és a könyvtártani , illetve bibliográfiai 
foglalkozások vezetésének módszertanát illetőleg* Ennek érdekében 
megbíztunk néhány előadót azzal , hogy dolgozza ki egy-egy téma elő
adásának módszertanát* Ilyen téma pl*s "a természettudományos iro
dalom propagandája", "A mezőgazdasági újítók tapasztalatairól szóló 
irodalom bibliográfiája", "A szépirodalom propagandája"* A szóban- 
forgó munka folyamán sok uj gondolat merült fel és a módszerek ki
dolgozásának eredményeképpen nyert anyag igen hasznosnak bizonyult 
valamennyi tanár számára* A szaktantárgyak oktatási módszertanának 
kidolgozása az elkövetkezendő időkben is legfőbb gondja lesz a szak
tantárgyi bizottságoknak*

Nagy szerepet játszik a technikum munkájában az iskola könyv
tára,, amely körülbelül 50*000 kötetet számlál* A könyvtár igen nagy 
mennyiségű könyvet bocsát a tanszertárak rendelkezésére* A szertá
rakban lévő mintegy 10*000 példányból álló állományt szüntelenül 
frissítik és sűrűn felhasználják a gyakorlatok céljaira*

A technikum iskolánkivüli munkája arra irányul, hogy bővítse 
a növendékek eszmei és politikai, illetve általános műveltségi lá
tókörét és beléjük oltsa a könyvek széles körben való propagálásá
nak módszereit* Ennek érdekében osztályonként agitációs beszéde
ket tartunk* Előadásokat és felolvasásokat, könyvismertetéseket és 
olvasó-ankéteket is szervezünk, hol egyes osztályok tanulói, hol 
az egész technikum diáksága részére*

A technikum életének szerves részévé váltak a havonta tar
tott irodalmi estek, amelyeken maguk a növendékek tartanak előadá
sokat* A múlt tanévben különösen két estének volt nagy sikere: az 
egyik a pártnak a mezőgazdaságra vonatkozó határozatával foglal
kozott, a másikon pedig a tuőonányos-atheista propaganda kérdése
it beszélték meg* Mindkét irodalmi estet az előadó tanárok irá
nyítása alatt készítették elő*

Mély nyomot hagyott a hallgatókban a Lenin születésének 85* 
évfordulója alkalmából rendezett est* A tartalmas előadás után a 
növendékek a nagy vezér életét bemutató szépirodalmi müveket ol
vasták félj műsor közben a forradalom első éveiből származó dalo
kat énekelték* A jelenlévők nagy érdeklődéssel szemlélték a Lenin 
Müveiből készült kiállítást, amelyen a szovjet kiadásokon kívül 
bemutatták a külföldi Lenin kiadványokat is* Ez utóbbiakat a tech
nikum a könyvtárközi kölcsönzés k _r tében szerezte be egyéb moszkvai
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könyvtárakból®
A május 1® alkalmából rendezett ünnepi est a "Békéért és a 

népek közti barátságért" jelszó szellemében zajlott le® Az ünne
pélyre meghívták a moszkvai főiskolán tanuló koreaiakat, kinaia- 
kát, németeket® A meghívottak fel is léptek, saját anyanyelvükön 
énekeltek dalokat®

A technikumban el'őadásszervsző iroda is működik, amelynek 
munkáját a Moszkvai Városi Előadásszervező Iroda patronálja® Fel
olvasás okát tartanak a politikai élet, a tudomány, az irodalom,' 
a művészet legkülönfélébb aktuális témáiról® Így például az elmúlt isknl 
évben a festészetről és a zenéről tartottak előadásokat® Az Állami 
Tret*jakov Képtár egyik dolgozója előadássorozatot tartott a XVIII- 
XIX®századbeli orosz művészetről és a szovjet korszak művészi al
kotásairól® A zenei előadásciklus a nagy orosz zeneszerzők Glinka 
és Csajkovszkij alkotásairól adott képett a technikum növendékei
nek® A felolvasások közben bemutatták a nevezett zeneszerzők egyes 
müveit isj ezek előadására a Rádíóbizottság és az Állami Akadémfai 
Nagyszínház művészeit kérték fel®

A technikum tanárai gondoskodnak arról, hogy a tanulók meg
ismerkedjenek a főváros számtalan kulturális értékével® A növen
dékek testületileg látogatják a múzeumokat, színházakat, kiállí
tásokat®

Mind az oktatási, mind az iskolánkivüli munkában Igen lénye
ges segítséget kapnak a pedagógusok a komszomolszervazettől, 
melynek több mint 300 tagja van® A komszomolisták igen sok fel
adatot látnak el, segítenek a gyengébb tanulóknak, agitáelós és 
propaganda-, illetve kulturális tömegmunkát végeznek a szálláso
kon és a választók lakásán beszélgetéseket folytatnak a válasz
tási kampány sikere érdekében® Komszomolistáinkat gyakran láthat
juk a kolhozmezőkön, a zöldségtárolóknál, az uj sportstadion épí
tésénél, stb®

Szólnunk kell néhány szót a technikum levelező tagozatáról 
is® Ez a tagozat is Jubilál, de nem tizenöt, hanem csak tízéves 
Jubileumát üli® A technikum ugyanis csak 1945-ben kapott utasí
tást arra, hogy szervezze meg a levelező tagozatot®

Felületes munka, igen sok nehézséget és rendetlenség jelle
mezte a szőbanforgő tagozatot működésének első éveiben® Nyolc 
évvel ezelőtt azonban E® K® Abramova vette kezébe irányítását, 
s mint régi oktatási szakember, tapasztalt előadó és jő szervező, 
rendett teremtett® Sok évi kifogástalan munkája jutalmául L^ain- 
renddel tüntették ki® Irányítása alatt csakhamar talpraállt a 
levelező tagozat® Ebben az évben a levelező tagozaton £30 növen
dék végzett, s most kb® 600 levelező hallgatónk van®

A technikum levelező tagozatát több mint 1®400 fő végezte 
el® A levelező tagozatnak három konzultációs részlege vans Kallnin- 
ban, Szmolenszkben s Tulában, nem beszélve a moszkvai konzultációs
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részlegről, amely a könyvtárosok: részére heti konzultációs alkal
mat biztosit*

Amennyire lehetséges , arra törekszünk , hogy nyomon kövessük 
növendékeink életét és munkáját a technikum elvégzése után is* 
Moszkvában évről-évre megrendezzük a végzett növendékek hagyomá
nyos találkozóját* A vidéken do-lgoző könyvtárosok levelezésben 
állnak volt tanáraikkal , elmondják örömeiket és bánataikat* Leve
lek érkeznek hozzánk a távoli Szahalin-szigetről, Búrjat-Mongoliá- 
ből, az Amur-menti településekről*

Moszkvában vannak olyan könyvtárak, ahol minden ©gyes dolgo
zó technikumunk egykori növendéke* A könyvtárak élén is megtalál
juk volt hallgatóinkat. Sok hallgatónk azóta már régen elvégezte 
a könyvtáros főiskola esti vagy levelező tagozatát és ma már igen 
szép szolgálati idővel rendelkezik* A* P* Szmírnova a számú
Csehov Könyvtár ,élén áll, E* V* SaImánóva a könyvtári munka 
moszkvai városi kabinetjének módszertani előadója, T* V. Nadel* 
a moszkvai Puskin Könyvtár igazgatójának helyetteseként működik.

Amikor a technikum munkájáról beszélünk, nem szabad megfe
ledkeznünk azokról az emberekről, akiknek a technikum sikereit 
köszönheti. A technikum tanári testületének 35 tagja van. Elő
adóink valamennyien képzett és minősített dolgozók? külön is 
ki kell azonban emelnünk a könyvtárügy olyan veteránjait, mint 
például F* E* Dobler és V* Y» Petrovszkij elvtársakat*

Frida Eduardovna Dobler a Nagy Októberi Forradalom előtt 
kezdte könyvtári működését. Ekkor igen nehéz munkát végzett, mert 
az a munkásszálló, ahol könyveket kölcsönzött, a rendőrség meg
figyelése alatt állt.

Frida Eduardovnát bebörtönözték és politikai megbízhatat
lansága miatt nem kapott állást* A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom kezdeményezési lehetőségeket nyújtott a könyvtárügy 
területén* Lenin felfigyelt Bobler elvtársnőnek arra a cikkére, 
amelyet a vándorkönyvtárakról irt a ”Pravda"-ban és jóvá is 
hagyta.az ott elhangzott javaslatokat wAz oktatásügyi népbia- 
tosság munkajáről"cimü cikkben* Dobler elvtársnő 43 évet ál
dozott a könyvtárügynek, sőt mind a mai napig ezen a terüle
ten működik, szakemberek egész nemzedékeit nevelte és neveli, 
nagy szerepet játszik a moszkvai könyvtárosok továbbképzésében 
is*

35 évet szentelt a könyvtári munkának T* V* Petrovszkij 
is, akinek számos munkája jelent meg az állománygyarapítás 
és feldolgozás kérdéseiről, ugyanezekből a tárgykörökből tan
terveket is készített*

Jelenleg uj feladatok előtt áll a technikum* Olyan hall
gatókat kell oktatnunk, akik már megszerezték a középiskolai 
képesítést* Ezzel kapcsolatban át kell néznünk és gondolnunk
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a tantárgyakat tartalmi és módszertani szempontból s ki kell vet
nünk mindaztB ami már elavult. Tantestületünkben vannak olyan elő
adók, akik kritikai szemmel tudják vizsgálni a kialakult gyakor
latot, és igyekeznek tovább tökéletesíteni az oktatási munka 
módszereit. Ezért vagyunk biztosak bfenne, hogy meg fogunk birkóz
ni az előttünk álló uj feladatokkal is.

■ Bibliotékára, 1955° 9*sz. 56-39.1*

AZ OSZTÁLYOZÁS ÜT TANKÖNYVE

Irta: Samurin,E. 
a pedagógiai tudományok doktora

A "Szakkatalógus" cimü tankönyv ', melyet Z. N, Ambarcumjan 
állított öasze, az 1948-ban megjelent "Könyvtári osztályozás" 
cimü előadássorozat átdolgozása. A szerző ujrairta a könyv na
gyobb részét, de a legnagyobb figyelmet a szakkatalógus szerkesz
tés módszertanával és technikájával foglalkozó fejezetek tovább
fejlesztésére fordította. Több tételét revideálta és kétségte
lenül jobbá tette a tankönyvet. Jelen kiadást uj, az osztályo
zás részletes módszertanával foglalkozó részekkel is kiegészí
tette. Általában véve minden olyan fontos kérdés szerepel a tan
könyvben, amellyel a kisebb közművelődési könyvtárak dolgozói 
nap mint nap szembe kerülnek a szakkatalógus szerkesztésekor. Az 
elméleti rész azonban, amely egy főiskolai tankönyvben jelentős 
szerepet játszik, még az uj kiadásban is sok kívánnivalót hagy 
maga után.

A tankönyv első fejezetében /"A szakkatalógus, jelentősé
ge éa helye a szovjet könyvtárak katalőgusrendszerében”/ - vé
leményünk szerint - nem sikerült a szerzőnek a katalógus meg
határozását adnia. A szerző ezt irjas "A szovjet könyvtár ka-

Ambarcumjan, Z. N. s Szisztematicseszkij katalog. Ucsebnoe 
poszobie dija sztudentov bibliotecsnüh lnsztitutov* Moszkva, 
Goszkul*tp.roszvetizdat, 1954° 216 lap.

V  '
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talógusai í'~&állománvról készült leírások ama könyvtári cél ér- 
őr kében» hogy az olvasónak az eszmei és tudományos szempontból 
legjobb nyomdatermékeket ajánlják." /4*lcp. / Nem b«sze'lv» a 
narykön.vvt 'rak szolgálati é® olvasói kata 1 Viu fóiról, ez a neghe- 
t ér ozás még » közművelődési könyvtárak olvasói katalógusai szón*
pontjából fon helyes. Egyrészt teljesen figyelmen kivül hagyja a 
katalógus tó jckoztat ó-infomat iv funkcióit, molyok nem hanyagol
hat ők el. Másrészt a katalógus feladatát c;apán a legjobb könyvek 
ajánlásában látja* Pedig köztudomású, hogy nemcsak a katalógus, de még ez ajánló bibliográfiák is nemcsak •? "legjobb" könyveket 
tartalmazzák, hanem egyszerűen jó könyveket, sőt olyanokat is, 
amelyeknek bár njnes lényegbevágó hibájuk, némi hiányosságaik 
mégis vannak. Nem beszélve arról, hogy '/>. ’i, Ambarcumjen mégha—
“t ó. v os d. jb a D. I. ö Tó jábenvév> összekeveri a katalógus és ez ajánló bib
liográfia funkcióit, amit már rég elitéltek a könyvtárosok, s 
ami elV=n .gyébként ő maga is szót emel tankönyve 18. lapján,
helyt" i«i;ül egy irányban befolyásolja a könyvtárost* Helyesebb 
lenne e katalógust úgy meghatározni, nint egy jegyzéket, amely 
f« 1 f őreija a könyvtárban m • g 1 'vő nyonxőat<?rmókeket, feltárja a 
könvvállomány összetételéi; *'s aktivon elébe tárja az olvasónak
a dolgozók kommunista n^v l -rrét, eszmei-colitikai és kulturális
színvonaluk emelését előmozdító irodalmat, segit nekik tudomá
nyos, termelő és önképző munkájukban*

Még akkor is, amikor r. nt gykönyvtájpakról beszóD. a szerző, 
a nyilvánvalóan egyoldalú r■<. -g határoz áeából indul ki.» A szakka
talógus tájékoztató funkcióit könyvében nem részletezi eléggé* 
Többek között nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy sok elvan 
olvasói kívánságot kell teljesíteni, melynél a szerzőt pontat
lanul vagy hibásan adják meg* a szakkatalógus felhasználása 
nélkül az ilyen kérések gyakran kielégítetlenek maradnak*

A szakkatalógus feladat ónak alapjában véve "a legjobb iro
dalom ajánlását" tartva /tételét néhány lapon kétszer-háromazor 
íp megismételi/, Z? N. Ajnbercumjar a könyvtáros elé azt e végre 
nem hajtható feladatot állítja, hogy a könyv osztályozásánál 
re csak tematikáját és rendeltetését határozza meg, hanem fejt
se ki eszmei célkitűzéséi?, világítson rá tudományos értékére 
és jelentőségére a hasonló tartalmú könyvekhez viszonyítva**
/'g-» lap /. A közművelődési könyvt árosnak - mint ismeretes - az 
összes isneretághoz tartozó könyvekét kell osztályoznia* A 
szerző aligha vállalná, hogy meghatározza az összes - vagy akár
csak néhány - tudomány illetve ismeretág területén a "hasonló 
tárgyú könyvek viszonylagos jelentőségét". fiiért kívánja ezt 
az egyszerű könyvtárostól és diákjaitól?

A szerző néhány érvét nem gondolta át eléggé. A 18. la
pon például ezt mondja Ambarcumjan, hogyha túlságosan gyakran 
veszik igénybe a könyvtárközi kölcsönzést, ez "arról tanúsko
dik, hogy nem jó e könyvtár beszerzési munkája". Ez nem igaz, 
és megint csak rossz irányban befolyásolja a könyvtárost. A 
könyvtárközi kölcsönzést minden erővel fejleszteni kell* Ha a
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járásban élő mérnöknek* orvosnak vagy a kultúra egy munkásának 
szüksége van valamely szakkönyvre* a járási könyvtárnak a könyv
tárközi kölcsönzés utján ki kall elégítenie kérését * ez azonban 
nem jelenti azt* hogy az e fajta irodalmat be kell szereznie*

Nem mindig sikerültek a szerző példái* A 7* lapon Írja: ?tA 
jelen nemzetközi helyzet után érdeklődő olvasónak nem szabad 20- 
30 évvel ezelőtt kiadott brosúrákat ajánlani”« Azt hiszi* hogy 
1955~ben akad olyan könyvtáros vagy általában szovjet ember* aki 
35e=>25 éves politikai brosúrákat ajánlana az olvasónak15? Ezt a pél
dát nem az életből vette* hanem szemlátomást kitalálta* mégpedig 
szerencsétlenül spekulálta ki* Pedig egy tankönyvben mindent* 
még a példákat is* gondosan meg kell fontolni^ Nem elég egy tan
könyvben egyszerűen deklarálni a katalógusok és kartotékok ”szo
ros egy üt tmüködésének” szüksége sségét /j54 * lap/® Konkrét példákon 
kell ezt bemutatnio

”A szakkatalógus szerkezete” című második fejezet tartalma 
kevesebb kifogást vált ki* előadásmódja azonban nem elég szaba
tos* és emellett nehézkes® Sajnos ez jellemzi a tankönyv többi 
fejezeteit is® Előfordulnak nem eléggé meggondolt terminusok is®®®

Gondolni kellene a ”sztahanovista módszerek” kifejezés#* és 
”Szt” jelű rövidítésére /lój-lé4 <, lap/, melyet legfőbb ideje lenne 
megváltoztatni® Mint ismeretes* már rég nem használjuk ezt a ki
fejezést* mert nem helyes egy személynek tulajdonítani a Szov
jetunió munkásosztálya kollektíváinak* egész élenjáró részének 
uj it ő-.mozgalmát 000

Bonyolult szavak és mondatok* a "módszer" gyakori szükség- 
télén használata* egyszerű folyamatok mesterséges felosztása 
"stádiumokra” és "szakaszokra” * - mindez megnehezíti a tankönyv 
anyagának elsajátítását® A következő kiadásokban ©1 kell kerül
nie a szerzőnek az ilyen módszereket, melyek csak kárára vannak 
a könyvnek® Minél egyszerűbb* világosabb egy tankönyv vagy kézi
könyv* annál jobb®

"Az osztályozási táblázat a szovjet könyvtárak gyakorlatá
ban" cimüJharmadik fejezet a tankönyv leggyengébb része® A szer
ző ^nyilvánvalóan az 1948-as kiadás kritikájának © hatása alatt 
teljesen elhagyta az osztályozási rendszerek történeti ismerte* 
téséto Közismert* hogy Lenin milyen nagy jelentőséget tulajdoní
tott a kérdések történeti tanulmányozásának0 Ismeretes az is* 
hogy a szovjet főiskolák minden kollégiumán kötelező a tárgy 
vagy kérdés történeti szempontból való minimális ismertetése® 
Természetes lenne azt várni* hogy Z.® N® Ambarourajan legalább 

/ 12-15/lapon tömören és világosan ismerteti a szakkatalógus fej
lődésének vázlatát® A szerző nemi ezt az utat választotta* hanem 
csak általános kijelentésekre szorítkozott arról* hogy minden 
használatos osztályozás "A tudományok osztályozásának idealis
ta rendszerén alapszik"* "szerzőik polgári világnézetének kor
lát ozottságát” mutatják* és hogy bennük na kapitalista rend 
torz formái* mint a társadalmi fejlődés természeti törvénye lát
szanak meg" /40-4lolap/® ■



- 59 „

A 4-8. fejezetek: nagy anyagot tartalmaznak a müvek osztályozd 
gának általános és részletes módszertanáról és a szakkatalógus 
összeállításáról, A szerző, által előadott tételek többsége nem 
vált ki ellentmondást, mert egyszerűen ismertetik a szovjet Könyv
tárakban kialakult gyakorlatot. Nem foglalkozva e fejezetekben 
előforduló minden vitás kérdéssel, hiánnyal és fogalmazási nehéz
séggel, csupán annyit jegyzőnk meg, hogy ezek igen jelentősek.

Az 'első hibája ezeknek a fejezeteknek a megadott előirások 
túlzottan utasitásszerü jellege, ami dogmatizmushoz vezethet, de 
nem az any g. t u«-\.itos elsajátításához. Gyakran csak elmondja a 
szerző, hogyan kell osztályozni ezt vagy azt a müvet, de nem ma
gyarázza meg, hogy miért kell ezt tenni, nem világit ja meg a 
kérdés megoldásainak különböző lehetőségeit a különböző típusa 
könyvtárakban. 3 ha kitér néha a gyakorlati megoldásra, rendsze
rint olyan kis technikai kérdésekkel kapcsolatban t^szi, hogy 
alapjában véve vitatkozni sem érdemes róluk. Olyan jelentős do
log az, hogy elkülönítjük-e mind a négy csoportot egy alosztályon 
belül teljes szélességben kiemelkedő osztólappal, félig kiemel
kedővel vagy kisebb fülekkel rendelkezőkkel? K?ll-e ezt a "kér
dést” a tankönyvben két lapon át "vitatni" /109-110,lap./? Ugyan
akkor elvi szempontból olyan fontos kérdéseket, mint s biblio
gráfiák, referensz-könyvek, periodikák, az újításokról szóló iro
dalom osztályozása, sokoldalú elemzés nélkül közöl, direktívák 
formájában, ami véleményünk szerint nem mindig helyes.

Úgy gondoljuk, hogy - például - nem kell vakon követni a 
oédulökatalógusban a "Mintakatalógus"—t a biográfiák osztá
lyozásánál /169**1?1. lap. /. A 92 szakszám kiküszöbölésének és 
00 3̂  090} -nel való helyettesítésének a mint a katalógusban talán 
van értelme, a könyvtári katalógusban azonban sok nehézséget 
okoz, m ?rt vannak gyűjtemények, sorozatok, általános jellegű 
menőire';:, melyeket nőm lehet a 001(^090 -bo vinni.

A szerző sok esetben nem indokolja meg eléggé az egyes 
müvek adakozására, ajánlott eljárást» Nem látjuk indokoltnak, 
hogy az SzKP Központi Bizottsága és a Szovjetunió Miniszterta
nácsa közös határozatait külön osztályba, illetve alosztályok
ba tegyék, mig az SzKP Központi Bizottsága határozatait csak a 
3KP szakszám alatt gyűjtik /152.1ap./. Nem tartjuk helyesnek 
a 3KP5 szakszám /pártirányitás a szocialista építés különböző 
terül t sin/ kiküszöbölését. Lehet, hogy ez helyes a "Mintaka- 
talógus"-ban, de nem a cédulakatalógusban, mely állandóan nő.
A 3KP5 szakszám helyett a megszüntetésből adódó anyag számára 
semmit sem ad. Nem világos az sem, hogy miért veti el a szép- 
irodalom osztályozásánál egy írón belül a műfaj szerinti cso
portosítást, például Puskinnál drámák, elbeszélések, költemé
nyek szerint /178-179. lap. /. A műfaj szerinti általános kar
toték ezt nem helyettesíti.

A 78.lapon a szerző rámutat arra, hogy "a cédula több szám 
alatt való elhelyezésének módszerét nagymértékben használják, és
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nemcsak azokban az ecetekben, á r i k o r  a könyvben több -kérdést vizs
gálnak” , és hogy "a politikai s z e m p o n t b ó l  nagy jelentőségű és tu
dományos értékű könyv.>t még akkor is t öbb o s z t á l y b a n  lehet és kell 
a szakkatalógusban e l h e l y e z n i ,  ha erük egy k'ráessél foglalkozik 
/ ! / ” . Ez  a t é t e l  érthetetlen, és r.  r. ir b i z o n y l t j a  'példákkal« Ta
lán azért, re?rt i l y e n  né.I d á k a t  n«?n leh t t a l á l n i ?  Ha ez igy van, 
Rém kellett volna f-lmlitoni és rcgzp.va. r'ni vele a diákokat..

Végül meg kell műteni, hogy a tankönyvben számos ténybeli 
hiányosság és hiba található. Ken egészen helyesen ismerteti a 
L..*RÍn Könyvtárnak az uj osztályozási rendszerrel kapcsolatos mun
káját. Nem igaz, hogy ú-v/ey” 1 8 7 6 -ban dóig őzt... ki tizedes osztá
lyozási rendszerét”. 1.'72-1873-ban készít- tt - al. Semmi alapja 
sincs annak az érvének, hogy Déwey "kiesé módositotta F. Bacon 
osztályainak sorrendjét” /a szerző összekeveri F. Bacon nunká- 
j t liarris ?. m.-.-rikai könyvtáros szlc Hná j iva 1/. Kern helyesen jellem
zi a 88. lapon a brüsszeli tissdes oszt ..ily ozás i rendszer időbe
li elosztásait. i% ez rz“ "hibásnak” t rtj őket, mert állítólag 
nem adnak lehetőséget tudományos ?..ricdizác inra, mivel "az egyes 
könyvek tartalmának ié-'-b -li kereteitől függően határozzák meg” 
az elosztásokat. írth • t-1len , hogy honnan viszi ezt a szerző?

ö s s z e g e z v e , e l  1 1  i s m e r n i , h r' "„ Z« . hnba  r e  untján kö ny v e  
a s z a k k a t a l ó g u s  s z e r k  o s z t  ' s é n é l  j ó l  ha :zn í lha 1 6 k é z i k ö n y v .  Nem 
me n t e s  a z o n b a n  komoly h i á n y e c s á g o k t  ó l  :o t é n y b e l i  h i b á k t ó l ,  s 
még nem. e g é s z e n  f e l e l  reg a z o k n a k  a r :'v- t l r r / n y s k n o k , m e l y e k e t  
e g y  f ő i s k o l a i  t a n k ö n y v v e l  s z - mb o n  t  z t u n k .

ii könyvön való további munkájúnál tartózkodnia kell a 
szerzőnek e túlságos r uta.-itó jellegű hangnemtől, meg kell 
szabadulnia stílusa: szükségtelen komplikált ságitól és pontat
lanságától. Kagao srinv órain t és igazi tudományossal got egy tan
könyv a téma világos ,r>onto s és érthető kifejtésével ér el.

Niblioteker *, 1955* 9»sz. 4 3-4 6 .lap. 51
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