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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©


