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Stoetzer, Walther:

IPARI KÖNYVTÁRAK ÉS IPARI KÖNYVTÁROSOK 

/Előadás az 1955* jun. 3-1 düsseldorfi könyvtárosnapon«/

Előadásomnak "Ipar i könyvtárak és ipari könyvtárosok” a tárgya« 
Előrebocsátom, hogy " ipar i  könyvtár” alatt nemcsak az egyes ipari  
üzemek könyvtárait értem, mint a B, Krupp, az AEG Siemens, az I. G. 
Farbenindustrie Utódai üzemeinek könyvtár..) », hanem a technlkal-tu- 
dományos egyesületek könyvtárait i s ,  mint a Német Mérnökök Egyesüle
tének, a Német Kőszénbányék Vaskohászai Egyesületének stb. könyvtá
ra it .  Ha e szakmák könyvtáraiban a munkamódszerek egy a más tekintet
ben kissé különböznek is egymástól, azért nagyban és egészben igen 
hasonlóak és azonos eredményre is vezetnek«

Legutoljára a Német Mérnökök Egyesületének 1927» évi dortmundl 
közgyűlésén Predeek ur beszélt az ipari könyvtárakról. A téma annak
idején Így hangzott: "A könyvtárak és a technika". Jóllehet az akkori 
beszámoló főképpen a műszaki főiskolák könyvtárairól szólott, Predeek 
ur az ipari könyvtárakról is tett egy-két figyelemreméltó megnyilat
kozást. Ettől az Időtől kezdve a Német Mérnökök Egyesületének közgyű
lésén nem beszéltek többé az ipari könyvtárakról, de más könyvtári ée 
dokumentációs egyesületek kongresszusi jelentéseiben és fo lyó irata i
ban -  különösen az utóbbi években -  egész sor olyan közleményt és 
cikket találunk, amely az ipari könyvtárakkal foglalkozik.

Bizonyára ismeretes önök e lő tt ,  hogy Predeek ur előadása óta, 
különösen az utolsó háború befejezése után, az ipari könyvtárakba л 
sok dolog jelentősen megváltozott. Feltűnően sok ipari könyvtáruk 
sok más könyvtárral szemben az a szerencséje, hogy állományát majd
nem sértetlenül mentette át a háború utáni időszakba« Ezért e könyv
tárak közvetlenül a háború után azt a feladatot tűzték maguk e lé , hogy 
szakterületeiken a legnagyobb erővel kapcsolódjanak be e német kölcsön
zőforgalomba, támogassák és kiegészítsék azokat a dä&y általános tudo
mányos és műszaki könyvtárakat, amelyek -  részben pusztítás, részben 
anyaguk elmenekitése miatt -  a háború befejezése után hosszú ideig nem 
voltak és bizonyos tekintetben még ma sincsenek abban a helyzetben, 
hogy kölcsönző forgalmukat a régi mértékben fenntartsák« Míg a háború 
végéig sok ipari könyvtár a külső kölcsönzőforgalomban tulajdonképpen 
csak mint átvevő szerepelt, ma már nem ez az eset. Amint pl« a "M ittei
lungsblatt der Bibliotheken Nordrhein-Westfalens”-ben /Az Északrajna- 
Westfalenl Könyvtárak Közleménye/ Dr. Krieg könyvtári tanácsos egyik 
cikkében mondja, egy északrajna-westfaleni ipari könyvtár a külső köl
es önzőforgalcmban, a pozitív módún elintézett eseteket tekintve, köz-
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Tétlenül a kölni Egyetemi Könyvtár és a bonni Egyetemi Könyvtár mö
gött a harmadik helyen á ll .  Amint magában Leverkusenben is megálla
pítottak, könyvtárunk igénybevétele a külső kölcsönzőiorgalamban év- 
ről-évre emelkedett és emelkedik. A külső kölcsönzőforgalomban a leg
jobban igénybe vett csoport az ipari osoport. Az 1953/1954. költség
vetési évben a kereken 8.500 pozitív módon elintézett megrendelésből 
kereken 65 £ esett az iparra és kereken 35 % a főiskolákra« nyilvános 
és magánkönyvtárakra. Néhány ipari könyvtár saját üzemével kapcsolatos 
különleges feladata miatt nines abban a helyzetben, hogy fo lyó irat- 
köteteit k ife lé  kikölcsönözze. Ezt aztán mikrofilmek és fotókópiák ké
szítésével pótolja. Mi pl. k ife lé  könyvtárunk folyóiratcikkeiből csak 
mikrofilmeket és fotókópiákat adunk, önköltségen és portómentesen.

Ha egy ipari könyvtár felép ítését és lényegét Jól meg akarjuk 
érteni, elsősorban keletkezésének történetével k e ll tisztába jönnünk.
A nagyobb, ma is meglevő ipari könyvtárakat többnyire a múlt évszázad 
70-es és 80-aa éveiben alapították. Ezek az ipari könyvtárak tulajdon
képpen már a fenntartó üzem alapításával t-t, időben keletkeztek. Elein
te természetesen az ilyen újonnan keletkezett üzemben csak kevés tudo
mányos kutató dolgozott. E kutatók szükségleteihez nélkülözhetetlen 
könyvekről és folyóiratokról maga a beszerzési osztály gondoskodott.
S minthogy a tudományos kutatók gyakran egymástól igen távol, üzemük 
különböző épületeiben dolgoztak, természetesen lehetetlen volt elein
te a meglevő könyv- ée folyóiratanyag áttekintése. Csak amikor a tu
dományos kutatók száma fokozatosan nőtt, keletkeztek, hogy úgy mond- 
j. ', a külön cellákból laboratóriumi és in tézeti könyvtárak, amelye
k e  a megfelelő laboratóriumok vagy intézetek erre a célra beá llíto tt 
irodai alkalmazottal mellékfoglalkozásként kezeltek. De még ezek а 
laboratóriumi és intézeti' könyvtárak sem hozták meg az üzemvezetőség
nek és az üzemi alkalmazottaknak a kívánt áttekintést. Ezt a célt csak 
akkor érték e l,  amikor rátértek arra, hogy az egész üzem számára állan
dó központi könyvtárt létesítsenek.

A központi könyvtárnak ezek voltak és ma ia ezek a feladatai:
1 . minden uj megrendelés elintézése a könyvkereskedelemnél,
2 . az összes újonnan beérkező anyag, ille tő le g  a már meglevő 

állomány katalogizálása,
3* az egyes osztályoknál a folyóirateloaztás és korforgás gon

dozása,
4. a belső és külső kölcsönzőforgalom intézése és
5« ahol az célszerűnek látszik , az egész üzem részére általános 

érdekű könyvek és folyóiratok gyűjtése a központi raktárba.

Ezzel az eljárással olyan állapotot teremtettek, amely az üzem
vezetőségnek éa a tudományosan dolgozó üzemi alkalmazottaknak egy
formán megfelelhetett. Ennek az állapotnak a megteremtéséig természe
tesen hosszabb idő te lt  el,néha egy-két évtized. Ha i ly  módon létre 
is jö tt a központi könyvtár, a nagy térbeli távolságok miatt az ipa
r i üzemeken belül a központi könyvtár mellett továbbra is fennálltak 
még az egyes laboratóriumi és intézeti könyvtárak. így p l. Leverkusén
ben az egész irodalmi állománynak csak mintegy 30 #-át őrzik a közpon
t i  raktárban, a többi az egyes fiókkönyvtárak között van szétosztva.
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Ellentétes az az eset, amikor a központi könyvtár csupán igazgatási 
központ, és egyáltalában nincs raktára« A központból terjedelmes kar
totékok segítségével csak a beszerzést és a kölcsönzőiorgalmat irá
nyítják, Könyvek és folyóiratok ebben az esetben kizárólag laborétó- 
riumokban és Intézetekben találhatók,

A technikái tudományos egyesületek könyvtáraiban természetesen 
másképpen á ll в dolog» Itt egyetemes raktárt találunk, amelynek Jelle
ge bizonyos tekintetben megegyezik más szakmák tudományos könyvtárai
nak raktárfajtáival»

Azok közül a feladatok közül, amelyeket a központi könyvtárnak 
te ljes íten ie  kell,csak a két legjellemzőbbet emelem ki: a gyarapítást 
és a kölcsönzőforgalmat» Először beszéljünk a kölcsönzőforgalomról«
A nagy ipari üzem könyvtára egyáltalában nem az, amit általában "szak- 
könyvtár" alatt értünk, ugyanis nemcsak egy szakterület irodalmát tar
talmazza« A rábízott szaktermetek száma az üzem különböző termelési 
és igazgatási ágának számától függ* A be от festékgyárak Kekulé-Könyv- 
tárának a gyarapodási jegyzékéből pl. lávattjuk, hogy náluk nemosak a 
kémia vagy éppen a festékkémia iránt érdeklődnek, ahogyan azt az üzem 
nevéből: "Farbenfabriken Bayer A, következtethetnők* A könyvtár a 
kémiai irodalmon klvü] terjedelmes és igen te ljes  állományt tartalmaz 
a fiz ik a , az orvostudomány, a gyógyszerészet, a kaucsuk, a műanyagok, 
a mérnöki tudományok, a jogtudomány, az igazgatásügy atb. területéről.

Annak az eldöntése, hogy e szakterületeken mit ke ll beszerezni, 
túl megy azon, amit a központi szerv vezetője felelősséggel tehet, 
hiszen ő csupán a fe lsoro lt szakterületek egyikében szakember» Ebben 
a vonatkozásban a központ a szakosztályok munkatársaira van utalva, 
akik többnyire az egyes szakosztályokon levő irodalmi osztályok veze
tő i is » E munkatársak viszont a szakterületük számára szükséges meg
rendeléseket mindig a központi könyvtárnál eszközük, a központ az
után a megrendeléseket a könyvkereskedelemhez továbbítja«

Néhány ipari üzemben a könyvkereskedelemmel a beszerzési osztá
lyok vannak kapcsolatban* Én az először említett utat tartom célsze
rűbbnek, vagyis azt, hogy a központi könyvtár közvetlenül rendeljen 
a könyvkereskedelemnél, minthogy llyenmódon a beérkezés ellenőrzése 
és az uj szerzemények felvétel^ a katalógusba sokkal inkább b iztos ít
ható* így áttekintést kapunk a különböző osztályok irodalomra ford í
tott kiadásairól is .

Ellentétben másfajta tudományos könyvtárakkal néhány ipari könyv
tárnak nincs állandó költségvetési kerete a beszerzésekre» Több vagy 
éppen sok példányban azt szerzi be, ami az üzem pillanatnyi, vagy 
amennyiben arra lehetőség nyílik, jövendő feladataihoz szükségsa, A 
válogatás a könyvtár vezetője és munkatársai számára nem egyszerű 
feladat, fe lté te le z i az üzem munkájának alapos ismeretét és a jő v i 
szonyt az egyes osztályok között. Annak ellenére, hogy, mint említet
tem, sok esetben nincs állaadé költségvetés, mégis gondoskodni kell 
arról, hogy*az irodalom beszerzésénél egy bizonyos határt ne lépjünk 
tú l. A másik fontos feladat, amellyel egy ipari könyvtárnak meg kell 
birkóznia, a kölcsönző forgalom, a külső éppen úgy, mint a belső« 
Szemben más tudományos könyvtárakkal,‘ a külső kölcsönző forgalomban
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abban a vonatkozásban vaa könnyebbség, bogy kívülről csak olyan meg
rendelésekkel fordulnak az ipari könyvtárakhoz, amelyekről a megren
delő úgy v é li ,  hogy beietartoznek az ipari könyvtár gyűjtőkörébe* Ez 
az alapja annak, hogy az 1953/1954 költségvetési évben a megrendelések 
kereken 90 £-áaak pozltiv módon tudtunk eleget tenni. Ez e szála az á l
talános tudományos könyvtáraknál, vagy a műszaki főiskolák könyvtárai
nál stb* lényegesen alacsonyabb*

A kölcsönző szerv munkájának könnyebbségével szemben igen jelen
tős nehézség r e jl ik  abban, hogy a belső köicsönzőfоrgalomban, tehát az 
üzemen belül aok esetben azonnali kiszolgálást kívánnak. Sőt a fo lyó
iratokból történő fotókópiák készítésének sem szabad többnyire egy-két 
napnál hosszabb időt igénybevennie. A villámmásoló eszközök bevezeté
sével lehetőség nyílt arra, hogy rövid folyóiratcikkekből egy-két nap 
alatt készítsünk másolatokat. Hogy milyen sürgetőnk a velünk szemben 
támasztott követelmények, már abból is kitűnik, hogy az olyan folyó
iratokból készülő mikrofilmeket, amelyeket belföldön nem kaphatunk meg, 
külföldről igen gyakran légi postával уыу* éppen táviratilag kell meg
rendelnünk.

Mielőtt a tulajdonképpeni könyvtári munkáról szóló részt befe- 
jezném,még csak arra szeretnék rámutatni, hogy az ipari könyvtárak, 
amelyeket a háború e lő tt általában csak Üzemi célokat szolgáld könyv
táraknak tekintettek, a háború után jelentős mértékben általános cé
lokat is szolgálnak. Az üzemi vezetőségek részben már kifejezésre is 
juttatták, hogy olvasótermeiket az Uzemr‘jb-z nem tartozók ezámára is 
rendelkezésre bocsátják. Ml p l. már 194>. január éta olvasótermünket 
/nem raktárunkat/ hetenként két nap 8-17 óráig nem üzemi alkalmazottak 
részére is megnyitjuk. Olyan intézkedés ez, amelyet örvendetes módon 
igen sokan vesznek Igénybe. A raktár korlátlan használatát csak üze
münk kutatóinak engedjük meg. Ilyen vonatkozásban központi könyvtárunk 
tehát szabadpolc rendszerű könyvtárnak fe le l  meg és ez teszi lehetővé, 
hogy berendezéseink: katalógusaink, raktári rendszerünk a lehető leg
egyszerűbbek. Könyvtárunkban nir.oe Porosz Szabályzat, sem Tizedes osz
tályozás. Nem azért, mert e módszereket nem tartjuk alkalmasnak ipari 
könyvtár számára  ̂ az ipari egyesületek könyvtárai és más ipari könyv
tárak dolgoznak velük. Nálunk ennek inkább az az oka, hogy használóik 
egyszerűbb rendszerekhez vannak szokva, в ezért nem kívánják a kompli
káltabb rendszerek bevezetését. Ezért tárgyi katalógusunkat a mecha
nikus szórendnek megfelelően rendezzük. A könyveket pedig szakrendben 
á llítju k  fe l úgy, hogy minden használó szükebb szakterülete meglévő 
irodalmáról könyvtári alkalmazott segítsége nélkül is rögtön tájéko- 
zódhatlk. A jobb tájékozódáshoz hozzájárul még a szakkatalógus és az 

' igen gondosan elkészített tárgyszókatalógua, ennek tárgyszavai nem
csak a könyvek elmeire, de messzemenően azok tartalmára is utalnak.
Az efajtm üzemi szabadpclcrendszerü Könyvtár takarékoskodik a munka
erőkkel is , amelyek engedélyezéséért az ipari könyvtárakban éppen 
olyan keményen kell küzdeni, mint más könyvtárakban. Néhány ipari 
könyvtárnál éppen a munkaerő hiánya az oka annak, hogy a ^szükséges 
és hasznos változtatásokat vagy bővítéseket egyszerűen nem lehet vég
rehajtani.

Hölgyeim és Uralmi A kifejezetten könyvtári munkát helyeztem
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beszámolóm ele jére, jóllehet ez a munka egyáltalán nem fe jez i ki egy 
Ipari könyvtár összmunkájának lényegét. A könyvtár mint olyan, minden 
bizonnyal rendkívül fontos és fe jlesztésére, különösen pedig időszerű
ségére minden számottevő szerv igen nagy súlyt helyez. De a k ife jeze t
ten könyvtári munkánál az üzem számára még fontosabb az anyag minél át
fogóbb és gyorsabb kiértékelése, vagyis az, amit ma- dokumentációs munka 
alatt értenek. Nekünk például léGG különféle bel- és külföldi fo lyó ira
tunk van, közillük mintegy 900 tudományos. Ezenkívül évente kereken
25.OOO szabadalmi irat érkezik hozzánk. Elgondolhatják, hogy az egyes 
kutató ma már egyáltalán nem képes arra, hogy mindarról tájékozódjék, 
ami a folyóirat és szabadalmi irodalomban újonnan jelenik meg. Ebben a 
vonatkozásban nem segit semmiféle körözési rendszer és az amúgy is be
szerzett többlet példány. A könyvkereskedelem utján megszerezheti refe
ráló lapok és bibliográfiák túl későn jelennek meg abhoz, hogy segítsé
get nyújthatnának. Ebben a tekintetben a nagyobb üzemeknél osak a saját 
referáló lapok segítenek, amelyek a legujá.■> anyagot röviden az érdek
lődők tudomására hozzák Nálunk például /a Krupp ségnél hasonló az eset 
ezeket a referáló lapokat az eredeti munkák, alapján az üzem egyes iro 
dalmi osztályai szerkesztik«. A szerkesztésben az üzemhez tartozó szak
emberek és az irodalmi osztályokkal kapcsolatban álló akadémiai szak
erők adnak támogatást. A referáló lapokat gyakran magában az üzemben 
saját költségen sokszorosítják és füzet vágy újság formában, hetenként, 
félhavónként vagy havonként osztják szét az érdeklődőknek. Ez természe
tesen drága munka, de hogy hasznos, ille tő le g  szükséges, az már abbéi 
is kitűnik, hogy fő referáló lapunknak, a kémia területén ma negyven- 
egyedik évfolyama jelenik meg. Egyes ipari üzemekben a részletes ismer
tetéseket nem tartják szükségesnek. Megelégednek clkkblbliográfiákkal, 
esetleg annotációkkal, mint pl. az essen! bányakönyvtárban. Ez az e ljá 
rás természetesen valamivel gyorsabb referálást tesz lehetővé-. Van azon 
ban egy hátránya, az ugyanis, hogy a későbbi irodalmi kutatásoknál az 
anyag nem á l l  annyira kidolgozva éa használátra előkészítve rendelke
zésre, mint a terjedelmesebb referáló lapokban. Mivel e referátumok 
vagy cikkblbllográflák természetesen nemcsak pillanatnyi tájékozódás
ra szolgálnak, hanem különböző fa jta  kartotékokat lehet segítségükkel 
készíteni, igen nagy az értékük. Minél inkább olmélyednek e referátu
mok az eredeti müvek tartalmiban, annál inkább lehetővé teszik a leg
speciálisabb kérdésekre is a vá laszt.- így a német vaskohászok egyesü
letének könyvtára olyan folyóiratkatalógussal rendelkezik, amelynek ke
reken háromnegyed m illió  tétele van, a mienk hasonlóan nagyszabású, de 
az essenl bányakönyvtár katalógusa sem marad e l a számok mögött.

Újabban néhány helyen a kartotékok készítésénél a legmodernebb 
eljárásokat alkalmazzák a peremlyukasztásos kártyákat ille tő le g  a 
Nollerlth eljárást. Mindkét eljárás csak egészen speciális cél érdeké
ben jöhet számításba. Nagy kartotékok számára, amilyen például a szer
ves kémia anyagának kartotékszerü feldolgozása, a Hollerith kártya a l
kalmasabb* Mi 1952-ben kezdtük el és ma már 26.000 kartonunk van. A 
peremlyukasztásos kártya a kisebb szak- vagy kézi kartotékoknál tesz 
igen jó szolgálatot* Mind a két eljárás segítségével egyidejűleg kü
lönböző szempontból is lehet megválaszolni a kérdéseket. Ezeknek az 
eljárásoknak a részlete ire, amelyek, ma már egyébként széles körben is 
meretesek, előadásom keretében nem térhetek rá. Csak azt kívánom még
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kiemelni, hogy kezdetben a főfeladat a megfelelő irányelvek f e lá l l í 
tása, ami a ló l senki sem vonhatja ki magát, haoeak nem támaszkodik 
egy már ismert Irányelvre.

Az eddig mondottakhoz azt kell még hozzáfűznöm, hogy az iparban 
nemcsak folyóiratoknak, hanem mindenekelőtt a bel- és külföldi szaba
dalmi leírásoknak 1? nagy jelentősége van. Említettem már, hogy ml 
évente kereken ? 5,000 szabadalmi leírást szerzünk be. Referáló lapja
inkban, az eredetiek alapján ezeket a szabadalmi leírásokat is referá
tumok formájában tartják nyilván. A szabadalmi területen végzett mun
ka éppeii иг ipar szempontjából több okból le nagy Jelentőségű, Így 1. 
az uj találmányok bejelentésénél /mindenki tájákozódhatik arról, hogy 
találmánya valóban alkalmaa-e a szabadalmazásra/, 2, más bejelentések 
ellen i óvásoknál /mindenki tájékozódhatik arról, hogy mit hozzon fe l  
egy másik személy vagy cég közzétett bejelentésével szemben/, egy 
uj probléma kidolgozásánál /mindenki t á í4kozódhatik aj munkaterületé
nek mar rendelkezésre álló szabadalmi anyagában/. Ilyen nagyszámú sza
badalmi leírás feldolgozásához természetesen eléggé nagy és Jól begya
korolt munkatárai gárdára ven szükség, mivel a szabadalmi leírások 
feldolgozása oélszerüen nemcsak olyan államokra terjed ki, mint Német
ország, Amerika, Anglia vagy Franciaország, hanem más országokra la, 
mint Hollandia, Belgium, Ausztria, Svájc, .ndla, Ausztrália, etb.

Ezzel az Ipari dokumentációs osztály munkája még mindig nincs 
kimerítve. Máé dokumentációs munkákkal is  foglalkozik. Gondoljanak 
osak kérem a TWZ-re ./Verzeichnis von Zeitschriftenbeat&nden und Serien" 
werken aue den Gebieten- Technik, Naturwissenschaften, Medizin... - 
Folyóiratok és sorozatok lelőhelyjegyzéke a technika, természettudomá
nyok, orvostudomány... területéről/, amelyet fáradságos munkával Fless 
ur Eseenben készít és amely már régóta nagy hasznára van ь kölcsönző- 
forgalomnak. Az utolsó füzetek hí marosan megjelennek és mlh^l^t e be
tűrendes mutató la rendelkezésre a l l ,  e müvet azokban a kis könyvt»rák
ban is szívesen fogják használni, amelyek nem tudnak megbirkózni c po
rosz szabályzattal. Ha a TWZ-t helyenklnt nem részesítették abban a f i 
gyelemben, amelyet e jegyzék megérdemel, akkor ennek bizonyára az az 
oká, hogy nem nagyszámú könyvtár vett részt benne/csupán kereken 60/ 
és hogy a jegyzék társadalmi tudományokra nem terjeszkedik ki. Hozzá 
kell fűznöm, jóllehet nem tartozik a'tárgyhoz, hogy a nyugatnémet, 
kiválóan elkészített GA7 /Gesamtverzeichnis der ausländischen Zeit
schriften - Külföldi folyóiratok összesített jegyzéke/ méltó társa a 
TWZ-nek. Mindkét jegyzék jó l k iegészíti egymást. A GAZ szélesebb ala
pon nyugszik, de csak külföldi, 1939-tő l megjelent folyóiratokat fog
la l magában, mig a TWZ az általa tekintetbe vett területeken minden 
fo lyó iratot, tehát a németeket ia< fe lsoro lja . r'eak azokat a fo lyó ira
tokat hagyták kl a TWZ-b 61, amelyek meg.i«?’ éné süket I9 'v'1 e-őrt beszün
tették. Mindent ös.^^evé''e f e l s z e r i n t  a két Jegyzék, egymáa 
m ellett, kiváló segédeszköze az óeszes könyvtárak kölesönzőforgalmá
nak.

Más ipari könyvtár la foglalkozik általános érdekű munkával. A 
Német Vaskohászok Egyesül et pn->k Könyvtára olyan к ül önleget bibliográ
f ia i fe lv ilágos ító  szervve l  rendelkezik, яше1у anyagát nagy terjedelem
ben bocsátja a nyilvánosság rendelkezésére. E könyvtár k é s z í t i  emellett
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a «Stahl und Е1зеп« /Acél éí5 Vas/ c. folyóirat folyóiratszem léjét. A 
leverkuseni KekulétKönyvtár jelenleg az 1939-1945-ig bejelentett né
met birodalmi szabadalmakat adja ki egy hét kötetes gyűjteményes mű
ben» amelyből mér négy kötet megjelent, a többi három 1956 elején ke
rül kiadásra. A további évfolyamok folyamatosan jelennek meg. Emellett 
a kémia terü letéi megjelenő olyan standard müvek kiadásában is részt- 
Vesz, mint a Hoaben-Weyl-féle Methoden der organischen Chemie /А szer
ves kémia mótijzereí/ és Ullmann-féle Encyklopedie der technischen 
Chemie /As ipari kémia cuciklcpédiája/.

Ez csak egy-két példája annak a munkának, amelyet az ipar doku
mentációs osztályai végeznek és amelyek gondosan elkészített bibliográ
f ia i  apparátust tételeznek fe l*

Most érek e l referátumom második részéhez az «ipari könyvtáros
hoz«. - Mint ahogy eddigi fejtegetéseimb^l is látták, az ipari könyv
tárban nemcsak könyvtárosokat foglalkoztának, hanem mindenekelőtt 
dokumentalistákat is . Az ipari könyvtárat, mint könyvtárat általában 
csak egy akadémikus, vagy vele egyenértékű szakerő irányítja , mig « 
dokumentációs osztályokon foglalkoztatott szakerők száma a felmerülő 
feladatok terjedelméhez és fajtájához igazodik. Nálunk pl* az a hely
zet, hogy a központi könyvtár és a kémiai dokumentációs osztály veze
tése egy kémikusnak és helyettesének a kezében van, mig csupán csak a 
kémiai dokumentációs osztályon foglalkoztatott doktorált akadémikusok 
/dokumentalisták/ száma hét. Dokumentelistáink természetesen használ
ják a könyvtárat, ennek szervezetével ás munkájával azonban általában 
nincs sok tennivalójuk. Amit a dokumentálistáktól kívánnak, azt egy 
egyetemi könyvtárban és könyvtári tanintézetben sem lehet megtanulni.
A dokumentallstáktól szakterületük átfogó ismeretét kívánják meg éa 
ezenkívül laboratóriumi és lehetőleg üzemi gyakorlatot is . A dokúmén- 
talistáknak lehetőleg közvetlenül tevékenységük megkezdése után álta
lánosságban is meg ke ll ismerniük, az egész üzemi munkát és az ebből 
adódó követelményeket, amire természetesen alkalmat adnak nekik. A 
központi könyvtár vezetőjére, akinek egyidejűleg dokumentalistának le 
k e ll lennie, ugyanezek a követelmények érvényesek, mivel számára a 
dokumentáció la fontos munka. Könyvtárosi ismeretekre szintén szükség 
van, de csak annyiban, amennyiben ezt ipari könyvtárának vezetése meg
kívánja.

Az előttem szóló Grunwald kolléga 7orstius 60. születésnapjára 
nemrég megjelent emlékkönyvben "A szakkönyvtáros« elmen /tehát az 
ipari könyvtárosra is vonatkozó/ cikket ir t  a szakkönyvtáros-képzés- 
rő i, Amint kifejezetten hangsúlyozza, képzési tervezetét nem tekinti 
postulatómnak, csupán vitaalapnak. Az én további fejtegetéseimet is 
Ugyanígy szeretném felfogn i. Grunwald ur természetesen tudja,.hogy ma 
igen nehéz, ha egyáltalában nem lehetetlen természettudományi és tech
nikus szakos doktorált szakerőket megnyerni a ̂ könyvtárosi, hivatás szá
mára. Kétségtelen - mint mondja - hogy a fia ta l embereket a magasabb 
jövedelem is a technikai laboratóriumokba, üzemekbe vagy íntézetek ’03 
vonzza. De vajon nem kel3~e azt is megái.1 api teá i, hogy акок, akik ma 
arra határozzák e’ magukat, hogy ló«.*.8 ázemesatei-t tanuljanak a ké
miai doktorátusig ., e** bizonyára nemcsak i“'n«ncí.á okokból toszok, 
hanem választott szakmájuk Iránt ideali^mu-so* . i> „ «  laborn-
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tóriumban találmányokhoz akarnak Jutni, valami eg ízen*újat akarnak 
fe lta lá ln i ás találmányaikkal munkaterületük fejlődését uj utakra kí
vánják tereln i. Ugyanez vonatkozik a kémikusokra és mérnökökre la« X 
fiataloknak Grunwald ur javaelatai szerint tanulmányaik után még két 
év könyvtárosi képzésben kellene részesülniük, hogy ezálta l ipari könyv
tárosokká válhassanak, gyakorlati képzésük részben abban az üzemben la 
végbemehet, ahol később könyvtárosok lesznek. Szerintem ez az ut Így 
nem járható, Ca kifejezetten hangsúlyozom, hogy ezt az ipar ma nem is 
Igényli. Amit ; z ipar ma könyvtárosától kivét - amint azt már előbb a 
dokumenialietákkal kapcsolatban elmondottam - elsősorban a speciális 
szakmai képzettség. Az ipar mindenekelőtt tudományba kutatónak alkalmaz
za, laboratóriumban foglalkoztatja és betekintést nyújt neki az üzembe* 
Ha egy ipari könyvtárosi helyet kell betölteni, a munkatársak közül az 
üzemvezetőség olyat választ k i, aki különbéképpen alkalmasnak látszik a 
könyvtár és a dokumentációs osztály vezetésére. Az iparnak magáuak is az 
az érdeke, hogy az ilyen állásokra, amely- < ugyan nem a legfontosabbak, 
amelyok azonban1 elég exponáltak, no olyan embereket válasszon k i, aki
kot egyébként nem tud használni, nagyon jó l tudja, hogy о feladatok szá
mára oaak olyan személyek jöhetnek számításba, akik a szükségéé szakmai 
felkészültséget magukkal hozzák. Az üzemvezetőség e lő tt minden további 
nélkül világos, hogy annak, akit egy ilyen ipari könyvtár és dokumentá
ciós osztály vezetésére kiválasztanak, alkalmat ke ll adni arra is , hogy 
uj könyvtárosi feladataiba belenőjjön ás mindazzal, ami a könyvtári és 
dokumentáolós üzemben előfordul, még a meliéкszakokkai is  tisztába jö j 
jön. Ezért bizonyára megadják neki a lehetőséget ahhoz, hogy más könyv
tárakban is körülnézzen és ott megtanulja azt, amit saját üzemében nom 
tad megtanulni. Bár szaunáját nem hanyagolhatja e l,  mégis minden alkal
mat /szabadidejét la/ fe l  kell használnia arra, hogy elolvassa azt a 
könyvtári szakirodalmat, amely lehetővé teszi számára, először mint 
"autodidakta" számára, hogy uj munkaterületébe beledolgozza magát, i l l e 
tő leg, hogy más Ipari és főiskolai könyvtárakat la megismerjen«

Az, amit Grunwald ur gondol, hogy a főiskolai tanulmányok megrö
vidítése érdekében le lehetne mondani a doktorátusról, amennyire meg 
tudom Íté ln i,  minden bizonnyal téves feltevésen alapszik. P l. egészen 
pontosan tudcm, hogy a kémiai nagyipar mindenfajta tudományba munkára, 
az irodalmira is , nem á l l i t  be jelenleg olyan kémikust, akinek nincs 
doktorátusa.

Amiben Grunwald úrral cgyetérthetek, az az ipari könyvtárosok 
számára bizonyos tanfolyamok bevezetése. De e tanfolyamoknak nem sza
bad hosszú ideig tartaniuk, csak rö*id időt vehetnek igénybe. Amit egy 
tanfolyamon nem lehet elint ózni', azt a második tanfolyamon /a legköze
lebbi évben/ lehet megtárgyalni. 2 tanfolyamokon azonban oaak olyan 
dolgokat szabad tanítani, amelyek az Ipari könyvtárosok яzárnára való
ban szükségesek. Elsősorban Dr. Grunwhld ur kiképző programjának a 
következő pontjaira gondolok:

könyvtárszervezet és könyvtárigazgatás,
gyarapítási politika éa . .
mindenfajta katalóguatanJ‘‘‘ 

amelynél nem szeretnék határt vonni.

'Wi Grunwald megjegyzését ld. a oikk végén.
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Arról, hogy e tanfolyamokat legcélszerűbben az általános nyil
vános könyvtárakban, a könyvtáros Iskolákban vagy a műszaki főisko
lákon kellene-e megtartani, nem kívánok vitatkoztfl.

Az ipari könyvtárak néhány többéves vezetőjével fo ly ta to tt be
szélgetésből azt vettem k i, hogy közülük egyesek ellene vannak min
den, az egyetemi, könyvtáraknál vagy a műszaki főiskolákon történő' 
képzésnek* Elegendőnek tartják a saját gyakorlatot, a tapasztalatot, 
mozgékonyságot és a szorgalmat. Valóban ma la egész aor olyan ipari 
könyvtáros működik, aki munkáját könyvtárosi szakoktatás nélkül, már 
évtizedek óta, üzemvezetőségének te lje «  megelégedésére vezeti, külön
ben, röviden szólva, bizonyára nem is hagynák olyan tartósan működé
si helyén*

Könyvtárosainak kiválasztásánál az ipar igen kevéssé igazodik 
oklevelekhez és szakmai elmekhez* Sokkal inkább azt nézi, hogy mit 
te lje s ít  embere, mit csinál könyvtárából Sb dokumentációs osztályá
ból és milyen hasznot halt üzemének és tudományos kutatóinak*

Ennyit a nagyobb ipari könyvtárak könyvtárosairól, mint veze
tőkről. A kisebb ipari könyvtáraknál, ahol főképpen igazgatási j e l 
legű munkát ke ll végezni, vezetőnek középkáder könyvtáros is számí
tásba jöhet*

Röviden foglalkozni szeretnék még e középkáder könyvtárosok 
működésével a nagyobb könyvtárak szempontjából* Önök jó l tudják, 
hogy vannak olyan nagyobb könyvtárak la-, amelyek egyáltalában nem 
foglalkoztatnak diplomás könyvtárosokat*

Az ipari könyvtárak történetéből, amit előadásom elején rövi
den Ismertettem, tudják már, hogy a régi laboratóriumi könyvtárak 
Igazgatását sok esetben irodai alkalmazottakra bízták* A könyvtári- 
lag foglalkoztatott irodai alkalmazottakból, akiket ismételten újak 
beosztásával fia ta líto ttak  meg, idők folyamán olyan munkatársi törzs 
képződött, amelyben mindenki a maga helyén igen jó és alapos ismere
teket szerzett a könyvtártanban, úgy, hogy ma már ezek a nem akadé
mikus munkaerők is a legteljesebb megelégedésre látják e l feladatai
kat*

Én azt hiszem, hogy az ipari könyvtárakban is sok olyan feladat 
van, amelyeket a technikai szolgálat emberei is elvégezhetnek és 
hogy csak a könyvtár tudományos vezetőjén múlik, hogy ügyes bánás
móddal olyan érdeklődést keltsen munkájuk iránt technikus kollég iéi- 
ban, hogy azok azt a munkát is elvégezzék, amit általában csak dip
lomás munkaerőktől lehet elvárni* Egyáltalában nem vitatom, hogy a 
diplomás könyvtárosok jelenléte is nagy hasznára vdlhatik az ipari 
könyvtáraknak, különösen ott, ahol b ib liográfia i munkáról, címleírá
sokról stb* van szó. Mi pl. központi könyvtárunkban ebben az évben 
az említett óéira egy diplomás könyvtárosnőt állítottunk be*

A könyvtárosakban nem képzett középkáder munkatársak számára 
is helyesnek tartanám - természeteden csak akkor, ha valamilyen 
kulcsállást töltenek be - olyan rövid ideig tartó és szakmai szem
pontból oélszerüen összeállított tanfolyamok rendezését, amelyek 
szélesebb körű könyvtárosi Ismereteket közvetítenének számukra és
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ezálta l fokoznák bennük a munkájuk iránti érdeklődést*
Hölgyeim és Uraim! Az Északrajna-Westfalenl Könyvtárosok Egye

sületének Iserlohnban mintegy két hete tartott évi összejövetelén 
Északrajna-i-Westfalen kultuszminisztere Dr. Schütz ur többek között 
foglalkozott az ipari könyvtárosképzéssel és azt mind ezidőszerint 
fe ltétlenü l megoldandó problémát emelte ki. Magam részéről üdvözölném* 
ha az ipari könyvtárosképzés kérdését illetékes szakemberek szükebb 
körének egy megbeszélésén megvizsgálnák és célszerűen és gyorsan meg
oldanák.

Wilhelm Grünwald megjegyzése a vitához:
Dr. Stoetzer ur előadásában több helyen olyan felfogást v a ll, 

amelyet "A szakkönyvtáros" c. cikkemben én is képviselek. Ezeket a 
közös nézeteket különösen.hangsúlyozni szeretném.

Abban az i t t  következő két pontban is , amelyben Stoetzer ur 
k ifejezetten eltérő állásfoglalást hangsúlyoz* szintén fontosnak tar
tom a párhuzamos részek kiemelését.

Helyeslem Stoetzer urnák azt a véleményét* hogy olyan ipari 
vállalatoknál, amelyek összes tudományos dolgozójuk számára megkíván
ják a doktorátust* a doktorátus a tudományos szakkönyvtáros tevékeny
ségének is a fe lté te le  legyen. Sok válla lat és szerv azonban nem kö
ve te li a doktorátust. Vannak egész iparágak* amelyek azt nem is k í
vánhatják meg* minthogy a megfelelő szakokban a doktorált mérnökök 
száma igen csekély. Ezért és nem a szaktanulmányok megrövidítése 
miatt javaslom* hogy adott esetben a doktorátus helyett többéves gya
korlati alkalmasságot is el kell hogy ismerjünk a szakkönyvtáros-kép- 
zés és tevékenység feltételeként,

Stoetzer  úrral egyetértésben ezután is  azon az ál lásponton va
gyok* hogy a könyvtáros-képzési időt az ip a r i  könyvtárosok számára a 
lehető  legrövidebbre fogjuk. Az a javaslatom, hogy a köte lező  tan fo 
l y a m - k é p z é s t  8 h ó n a p r a  k o r l á t o z z u k  és a gyakor la t i  K é p z é s i  szakaszokban 
engedélyezzünk egyéni megoldábokat. Mindenedet? j '«
lem, hogyha egyá l t á l loan sz Sbe kerül még a rendszeres könyvtáros’* é p- 
z é e , annak időbe 11 terjedelmét meg k e l l  szabni. S toetzer  urnák
ipar i  könyvtáros ok - z . t. r-z rendez- nrő rövid éa isméte lt  tanfolyamok
ra vonatkozó java.- let:i  'n ^ y i l e i  eg., г/te the tő a:, ân ;ovhe3&v ->л-
mal, f z  a levari at ?cwos i'.vj^ogalnazőea nélkül ikor Í t é lh e tő  me&e

Mindenesetre az ipari könyvtárak területén ia megvannak a maga. 
pozitív tapasztalatai a szakkönyvtárosok általam javasolt kiképzési 
folyamatának. Sok helyen már régóta ismeretea az általános képzésnek 
e a rákövetkező* valamely szttkebl munkaterülethez kapcsolódó* annak 
érdekelt szolgáló szakképzésnek a kapcsolata.

»Z e its ch r ift  für Bibliothekswesen und Bibliographie* 1955» 4.sz»
279-292.lap.


