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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


