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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.
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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



- 50 -

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.


