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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 tüzállóanyaggyár 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 anya
got szétküldik az érdekelt üzemek szakembereinek es munkásaink is.
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Alekszandrovics mérnök pl. levélben méltatja ennek a tájékozta
tásnak a jelentőségét. "Azok a jegyzékek, amelyeket a könyvtár a leningrádi 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 m ű 
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 , számolnak 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 m ű 
ködő oktatási intézmények vezetőivel.
Szépen berendezett olvasótermet létesítettek az olyan munkások
és műszakiak számára, akik a termelő munka megszakítása nélkül foly
tatják tanulmányaikat 9 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" c 0 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 Kohókombinát műszaki szak- és szakszervezeti könyvtárainak együttSnükÖdáse is pozitív eredményekkel jár. A két könyvtár dolgozói rendszerint
együttes munkaértekezleteket tartanak. Ezek a könyvtárak igen nagy
erőfeszítéseket tesznek, hogy állandóan javítsák az olvasók termelésitechnikai 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 is 0 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, .

