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Kent, Allen - Perry, James W.s 

A KÖNYVTÁR ÉS A KUTATÁSOK SZKRVRZB.qR

Miért vagyunk úgy megáldva anyagi javakkal? Azért, mert meg
tanultuk, hogyan kell a technika világában felhasználni a világ 
legnagyobb gazdagságának forrását: az emberek tapasztalatait.

Milyen problémák állanak mármost éli", ha mások tapasztalatait 
akarjuk hasznosítani? A kémia területén 100 évvel ezelőtt ez egyál
talában nem jelentett nehézséget. A szükséges Ismeretek megszerzése 
- a kémia egész korábbi irodalmának átolvasása utján - megoldható 
volt* A szakirodalom mai értelemben vett nehézségei akkor még nem 
Jelentkeztek.

Ma a helyzet egészen más. A Chemical Abstracts 1907 óta több 
mint másfél m lliiő  tanulmány ás szabadalmi leirás kivonatát és is »  
mertetését közölte. Ma a Chemical Abstracts évi mutatói terjedelme
sebbek, mint az 1907~19l6 évi e3.ső t íz  évfolyamának összefoglaló 
mutatói. Nem kétséges, hogy hasonló a helyzet a természettudományok 
és a technika más nagyobb területein is . £ példákból nyilvánvaló, 
hogy a teohnlka korában a "mások tapasztalatainak felhasználásáról" 
könnyebb beszélni, mint azt megvalósítani.

Adódnak természetesen olyan szerencsés esetek, amikor egy ku
tatási terület irodalmának termékenyítő hatása jelentős fejlődést 
eredményez egy egészen más szakterületen. Példaként említhetjük er
re 1/ a rádióaktiv nyomjelzők átv ite lét az atookutatás területéről 
az orvostudományba^ vagy 2/ az Edison-hatás esetét, melyet nem sok 
figyelemre méltattak mindaddig, mig Lee de Forest a hangerősitőkben 
fe l nem használta.

Tekintettel a rohamosan emelkedő kutatási költségekre, napja
ink nagy vállalkozásai nem áltathatják magukat azzal, hogy kutatási 
terveiket mindig ilyen jó szerencse fogja kisérni. A bizonytalanság 
elemeit teljességgel kiküszöbölni természetesen lehetetlenség, de a 
siker lehetőségeit nagy fokban emeli a könyvtár és a kutatólabora
tórium tervszerű és összehangolt együttműködése.

A kutatásra ford ított beruházási költségek növekedésével mind
inkább szükségessé válik , hogy a kutatási tervek minél magasabb szá
zalékban legyenek kifizetődők /ez akkor van meg, ha eladható termé
keket vagy hasznosítható eljárásokat eredményeznek/. Nem elég, ha a 
kutatási terv eredményeként falrengető tudományos eredmények szülét-
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nek; a pénzügyi beruházást irányitó szerveknek oda ke ll hatnlok, hogy ' 
a kutatásból a lehető legmagasabb fokú gazdasági eredményesség is biz
tosítható legyen*

A kutatási profiгядтп elindítása.

Lássuk, miként indítunk e l, viszünk keresztül és alkalmazunk gya
korlatilag egy tipikus kutatási tervet. Minden egyes fázis fontos dön
tések elé á l l ít *  A könyvtárból beszerezhető informáoiók - különösen а 
k ísérleti vizsgálódások területén - minimális Idő és munka Igénybevé
te lével juttathatnak nagy fontosságú döntések kulcsához.

A kutatási terv felállításának első lépése a kutatás* céljának 
meghatározása* E meghatározás teljesen általános jellegű lehet. Elő
fordul, hogy egy válla latot valamely tárgykörre vonatkozólag az elmé
le t i  Ismeretek érdekelnek. Ez esetben úgynevezett alapvető kutatással 
állunk szemben. A cél általános je llege azonban sem ki nem küszöböli, 
sem nem osökkentl a k ísérle ti programok gondos megtervezésének szüksé
gességét* Inkább az ellenkezője Igaz. Az alapvető kutatás megtervezé
séhez az szükséges, hogy a k ísérle ti terv megállapításában és az egye
di kísérletek kijelölésében nyilvánuljon a legnagyobbfoku ügyesség*

Az Iparvállalatoknál alapvető kutatások lefolytatása egyáltalá
ban nem ritka eset, bár az ipar és a kormány á lta l kezdeményezett leg
több kutatási terv pontosan körülírt célt szolgál* Az Ily  tipusu kuta
tás alapvető sémáját az l.ábra mutatja*

Az eredményes kutatási terv kivitelezésének első lépése a cél 
megállapítása, vagyis annak meghatározása, hogy mi le végzendő el: 
ami például valamely eljárás tökéletesítése, uj gyártmány, uj fe lsze
re lés i tárgy k ifejlesztése vagy Ilyenek tökéletesítése lehet* A prob
lémák fe le t t  különböző személyek vagy csoportok döntenek, s a könyv
tárnak az a feladata, hogy ezeknek megfelelő segítséget nyújtson* A 
könyvtár mind a tervezés során, mind a kutatás későbbi fázisaiban, rá
mutathat különböző kutatási terepek átvizsgálásának szükségességére*
Ez különösen akkor fontos, amikor hosszutávu tervezésről van sző*

A kutatási program tervezése.

Amint a kutatási tervet megfogalmazták és a célokat tisztázták,
- mondhatjuk - megindult már maga a kutatás. Ahhoz, hogy a kutatási 
problémák megoldáet nyerhessenek és uj eredményekre vezessenek, az 
Ismeretek termékeny alkalmazása szükséges. Ezeknek az ismereteknek a 
természettudományok és a technika terén végső forrása a megfigyelés 
és a k ísérlet. Csakhogy más emberek munkája eredményeként hatalmas 
kötetekre terjedő tudásanyag van már összegyűjtve és megörökítve az 
irodalomban. Ennek következtében a tervezési fázis során nem egyezer 
adódik kedvező alkalom arra, hogy a határozathozatal folyamán a már 
előzőleg megszerzett ismeretek felhasználásra kerüljenek.

Nem könnyű eldönteni, hogy milyen tipusu Ismeretek segítenek 
legeredményesebben a kutatási probléma megoldásához. Az erre vonatko
zó döntés megközelítőleg azonos lesz, akár a könyvtárból szerezzük 
be a használandó tudnivalókat, akár laboratóriumi kísérlet utján á l l í t -
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Jak elő. Sok kutatási probléma megoldásához nem elégséges csapán а 
könyvtári kutatás vagy csupán a kisérletsorozat. Sokszor van szükség 
előzetes vizsgálódásokra és arra, hogy fe lderítő  tanulmányozások nyújt
sanak Útmutatást annak eldöntéséhez, minő további Ismeretek szükségesek 
a kutatási probléma megoldásához. A laboratóriumi fe lderítő  kísérletezés 
jó l ismert és széles körben alkalmazott módszer. A könyvtár nyújtotta 
információk hatékony felhasználásánál igen fontos annak szem előtt tar
tása, hogy a fe lderítő  kutatások előzetes tájékoztatást nyújthatnak. Az 
előzetes kutatások eredményei alapját képezhetik a szélesebbkörü könyv
tári kutatómunka hatékony megtervezésének.

A kutatások irányitó szerve időről-időre revideálja a kialakulóban 
levő kutatási terveket, hogy megállapítsa érdemes-e a munkát folytatn i 
vagy sem. Döntését a várható eredmények és az előlegezendő költségek 
mérlegelése alapján, hozza meg. Hiszen valamely kutatási terv felfüggesz
tése vagy megszakítása ugyanolyan fontos leket, mint elindítása vo lt. A 
kutatási terv első kritikai megvitatására gyakran csak a kezdeti felde
r ítő  fázis végén kerül sor. Ez a fázis részét képezi a döntési folyamat
nak, amelyért a kutatási vezstőség különféle szerveit tárbeli a fe le lő s 
ség.

A döntést előkészítő folyamatokat a könyvtár folyamatos kutatási 
program kivitelezésével is  támogathatja. A k ísérle ti program különböző 
fokozataiban elért eredmények nagyon is szükségessé tehetik a tervek 
felülvizsgálását, esetleg uj, a terv első megfogalmazásakor mellőzött 
kutatások kezdeményezését. A tájékoztatási szakértő i t t  különösen wáttk- 
séges lehet. De a k ísérle ti munka mindennaji kivitelezésénél is szükség 
van a könyvtárból merítendő különleges szakismeretekre.

A kutatási program kiértékelése.

Ha a kutatási terv befejeződött és sikerült technikai eredménye
ket elérn i, eldöntendő, hogy az eredmények miként kerüljenek felhasz
nálásra: üzemeltetve vagy Ipari alkalmazás formájában. Ekkor kerül sor 
a várható előnyök és hasznok kiértékelésére. Ipari termelés számára e 
kiértékelés további vizsgálódásokat ö le l fel,.amelyek a lehetséges piac
ra, a fogyasztók vásárló képességére, a nyersanyagokra és a szabadalmak
ra vonatkoznak. Egyáltalában nem ritka eset, hogy egy technikai szempont
ból eredményeket hozó terv hiányosságai e fokozatban kerülnek napvilágra. 
Például a kedvezőtlen szabadalmi helyzet indokolttá teheti a tömegterme
lés megindításának későbbre halasztását.

Másrészt az a döntés, mely a kutatási tervet eredményesnek és а 
tömegtermelés üzemeltetésére alkalmazhat ónak ta lá lja , még nem je len ti 
a könyvtárból meríthető információk felhasználása folytán elérhető elő
nyök kiaknázásának végét. Biztosra vehető ugyanis, hogy az uj gyártmány 
vagy az uj eljárás kivitelezése előbb-utóbb valami nehézségbe ütközik. Az 
ilyenkor szükségessé váló aprólékos kutatások alkalmat nyújtanak arra, 
hogy mások lerögzített tudása előnyösen legyen felhasználható.

Mégha nem ie akadnak nehézségek, akkor is fontos alkalmazási ku
tatásokat végezni, hogy Így biztosítsuk az uj gyártmány, berendezés 
vagy gyártási eljárás sikeres felhasználását és megfelelő piacát. Ta
nácsos félszemmel figyelemmel kisérni a konkurrenciát is . Ebben a könyv-



l.ábra. Â kutatás összefüggj folyamat, mely nem osztható részekre pon
tosan, mégis megkísérelhető néhány nagyobb fázis elhatárolása 
olyképpen,amint eme általános sémában kői' onalazzuk.

I .  A kutatási program kezdetei 
/А célok meghatározása/

Határozatot hoz? Könyvtári lehetőségek:

Az irányzatok állandó ellenőrzése 
Általános vezetőség Piackutatási információk
Kutatási vezetőség Anyagok, felszerelés beazerezhetősé-

sége
Szabadalmak Ugye

1  .....................~
I I .  A kutatási program "ervezése 

/Feltáró vizsgálódások/

Határozatot hoz: Könyvtári lehetőségek:

Kutatási vezetőség 
Kutatócsoportok vezetői

Vezető természettudósok 
és mérnökök

A benyújtott ötletek szemléje 
A védelmezett kutatási irányvona

lakra vonatkozó információk

A fe lderítő  kísérletek kiértékelésé
vel kapcsolatos előzmény-informá
ció

I  "

I I I .  A kutatási ргпдгям végrehajtása 
/А k ísérle ti munka folytatólagos tervezése/

Határozatot hoz: 

Kutatócsoportok vezetői

Természettudósok és mérnökök 
/Sfőleg az irányítók/

Könyvtári lehetőségek:

A k ísérle ti eredmények kiértékeié 
sére és a k ísérle ti munkálatok 
további tervezésére vonatkozó 
információk

A mindennapi k ísérle ti munkához 
szükséges részletes információk

t_______________
IV. Kutatási eredmények továbbfejlesztése 

/Félüzem,kieérleti üzem,teljes üzemi termelés/

Határozatot hoz: Könyvtári lehetőségek:

Kutatási vezetőség 
Kutatócsoportok vezetői 
ÜzemfeJlesztési mérnökök

Anyagok,felszerelés,stb.beszerez
hetősége

Mérnöki információk л
A konkurrencla és a termék-speclfiké^ 
lehetőségének elbírálása
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i
To JJ.1 gyártmányok, gyártási eljárások. stb» alkalmazása 
/Vévőkör ellátása: alkalmazási lehetőségek kutatása; hiba
elhárítás; üzemkor lát ozás megszüntetése/

H atá roza to t  hoz:

E la d á s i  vezető ség  
T erm e lé s i  v eze tő ség  
K u ta tá s i veze tő ség  
A lk a lm azá s i -k u ta tá so k  o s z tá ly a

Könyvtári lehetőségek:

Információk a lehetséges alkalmazá
sokról és piacokról 

Fogyasztók panaszaira» üzemeltetési 
zavarokra» stb. vonatkozó infor
mációk

A kutatási program kiértékelése
/А haszon és a költségek mérlegelése/ 
/А I I » I I I » IV ,V. részekhez kapcsolódik/

H atá ro za to t  hoz:

Á lt a lá n o s  veze tő ség  
K u ta tá s i  v eze tő ség

Könyvtári lehetőségek:

Technikai gyakorlatra vonatkozó 
e lőzné nv - i nf ormác i ők 

Piackutatási információk 
Anyagok, felszerelés,stb. besze' 

rezhetősége 
Szabadalmak ügye

I Д1— J U - J - J J  g —a  ?  ! U I  L g B t y w r g W P

.tárosok megintcsak hatékony segítséget nyújthatnak azá lta l, hogy f i 
gyelik a műszaki sajtót /irodalmat/.

Szabadalm i tevékenységek

A kutatásnak egy másik fontos területe a szabadalmakra vonat
kozik. Egy kutatási program lefolytatása közben nehézség merülhet 
fe l  valamely konkurrens cég szabadalmai miatt. Eredményes könyvtá
r i kutatás segítségével kimutathatjuk, hogy a szabadalom tényleges 
huiásköre sokkal szükebb, mint az igénybejelentések betüszerintl ér
telmezéséből következtethető.

Nem kétséges, hogy másik igén fontos feladat az uj találmányok 
szabadalmi védelmének megszerzése. Annak eldöntése, mit szabadalmaz
tassunk és mit ne, önmagában 1з gondos megfontolást kíván. Ennek e l
döntésénél -a könyvtárnak újabb hathatós közreműködésre nyílik alkal
ma. Mielőtt szabadalomért folyamodna a vá lla la t, a legnagyobb mérték
ben kívánatos, hogy tájékozva legyünk az előző eredményekről és a 
rokonszakmák eredményeiről. I ly  tájékozódás birtokában a szabadalmi 
ügyvivő magabiztosan és eredménnyel járhat e l, hogy a találmány szá
mára a lehető legszélesebbkörü védelmet megszerezze.
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Â szabadalom Iránti kérelmet a lehet5 leghamarabb tanácsos 
beadni. A találmány elsőbbségére vonatkozólag a szabadalmi törvény 
úgy van megszerkesztve, hogy az időrendben fiatalabb félnek Igen ne
héz próbát kell k iá lln ia , ha nyerni akar. Szabadalmi téren a könyvtár 
segítsége annál értékesebb, minél gyorsabb.

Különféle Információk szükségessége

A lerögzített Információnak a kutatás különböző fázisaiban és 
fokozataiban nyilvánuló szerepéről adott eme áttekintés igen változa
tos képet nyújt az Információkkal kapcsolatos követelményekről* Elő
ször is igen különféle fa jtájú  információkra adódhatik szükség* Ha 
műszaki vagy természettudományi- kérdésekről van szó, a könyvtárosnak 
főleg a természettudományi és műszaki szakirodalommal kell foglalkoz
nia. Máskor viszont, üzleti vonatkozása döntésekkel kapcsolatban, a 
gazdasági viszonyokra vonatkozó statiszi;Á>-'?.l adatokat k e ll felhasznál
nia* Ismét más alkalommal a különböző ásványi anyagok, nyersanyagok 
vagy termelési alapanyagok beszerzésére vonatkozó statisztikai adatok 
lehetnek szükségesek. A konaiurrencla tevékenységéről, az általános üz
le t i  lehetőségekről, a törvényhozási és kormányzati Intézkedésekről 
szóló információkra a kutatás tervezése, irányítása, kiértékelése és 
felhasználása során gyakran szükség lehet.

Különféle információs követelmények nyilvánulnak az információ 
általános vagy specifikus jellegének változó fokai szerint le . Egy 
adott problémára vonatkozó fe lderítő  kutatások során a folyóirat-szem
lék hathatós segítséget nyújthatnak. Igénybevételükkel gyors tájékozó
dást és irányítást kaphatunk arra vonatkozólag, hogyan kell a spec ifi
kus problémákat úgy megfogalmazni, hogy részletesen кidőigózhatók le 
gyenek. Ebben a fázisban gyakran előnyös, ha fantáziánkat szabadjára 
engedjük és az irodalmat úgy tekintjük, mint a kutatás lehetséges irány- 
vonalainak gyors elbírálásához szükséges alapot. Az irodalomnak megfe
le lő  fantáziával történő felhasználása lehetővé teszi sok eszme rend
kívül rövid idő alatt való átfogását. Az irodalom valóban ugyanúgy le 
het eszmék forrása, mint az, aki felhasználja* Úgy tűnik, hogy sokan 
akik igy dolgoznak, szinte véletlenszerűen közelítik  meg az anyagot.
Az azonban vitás, vajon az ilyen eredményeket felmutató kutató tény
leg csak-a puszta véletlenben bízik , vagy a legtöbb esetben szinte ön- 
tudatlanul, bizonytalan sejtések és előérzetek vezetik.

A másik véglet az az eset, amikor egy specifikus adatra van szük
ség. Ilyenkor a kön:/vtárat felkereső egyén pontosan tudja, mit óhajt 
és nem szükséges gyakorlott könyvtáros közreműködésével meghatározni, 
hogy miért Jött »  hol keresse a kívánt anyagot*

E két véglet között á ll  az az eset, amikor azért van szükség 
tájékoztatási anyagra, hogy az e llen fé l szabadalmának érvényességét 
korlátozzuk. Ilyenkor érdeklődésünket a megtámasztott szabadalmi 
igény céljára kell összpontosítanunk. A szükséges információk megha
tározott keretek közötti alkalmazásának sikere nem egyszer attó l függ, 
mennyire vagyunk ügyesek olyan információ felderítésében, mely az 
e llen fé l figyelmét elkerülte* Ilyenkor valóban érdemes s. "porlepte 
sarkokat is átkutatni".



-  ?3  -

A kutatás megszervezésének további módjai

Ha áttekintjük a kutatási munka kezdeményezésének, tervezésének, 
irányításának, kiértékelésének és alkalmazásának különféle fá z isa it, 
nemkülönben az ezekhez szükséges tájékoztató anyag sokféleségét, nyil
vánvalóan rájövünk, lftogy jelentős különbség van abban a módban, aho
gyan az egyes intézmények a könyvtári és laboratóriumi kutatómunkát 
összehangolják. Oly tényezők, mint az intézmény nagysága, az egyea 
osztályok száma és elhelyezése, a kutatóosztály nagysága, tevékenysé
geinek sokrétűsége, a kutatók száma, különösen pedig a kutatási terü
le t ,  vagy területek természete, mind rendkívül fontosak úgy a kutatás 
általános megszervezésének szempontjából, mint a könyvtárnak s az in
formációs szolgálatnak a kutatásba való bekapcsolása szempontjából«

A 2. és 3. ábra kéi különleges szervezési módot kutat be. Az 
egyik forma /2.ábra/ az, amikor az iroda• vi:utató-szakértők a kutatá
s i vezetőségnek és az egyes szakterületeken dolgozó kutatócsoportnak 
egyaránt tag ja i. Ez esetben az irodalomkutatók a beszerzett informá
ciókat közvetlen munkatársaiknak adják át. Ők végzik a könyvtári mun
ka legnagyobb részét* Kivizsgálják e témát a szabadalmi ügyvivő, az 
eladási és gyártási osztályok számára. Ez a megoldás különösen akikor 
megfelelő, ha állandó jellegű  vagy hosszabb időtartamra szervezett 
kutatócsoportról van az&.

A 3*ábra más megoldást ábrázol. Xz esetben Jól k iépített in for
mációs szolgálat á l l  rendelkezésre, mely a természet- és műszaki tu
dományok ama területeinek, melyek az intézmény aktuális és pontenclá- 
l ls  érdeklődési körébe esnek, állandó ellenőrzésére megfelelő irodalom 
szakértőket alkalmaz. A kutatás tervezésének elindításakor kutatótervi 
csoportokat szerveznek, amelyekhez más szakértők között, egy irodalom
kutatási szakértő is tartozik. Ha ügyessége és szaktudása megfelelő, 
ő lehet a csoport vezetője is . Hasonlóképpen, ha a kutatás vezetősé
génél adódik egy tervezési probléma, az eázel foglalkozó vezetőségi 
csoportban az irodalom-szakértőnek is  helyet ke ll kapnia.

A tájékoztatás eszközeinek segítségével lehet információt kap
ni valamely problémáról és tépést tartani a k ije lö lt  területen f e l 
merülő tervezetekkel. Néha azonban még külön megbízatást is kap az 
irodalomszakértő: kivonatolja és körözi a kutatószemélyzet között az 
érdekes dokumentumokat.

A különböző intézmények specifikus igényeinek megfelelően e két
fé le  megoldásnak rengeteg változata lehetséges. Hogy melyiket választ
juk, lényegtelen* egy tényt azonban ki kell emelnünk: az irodalomszak- 
értő és a könyvtáros szerepének egyre növekvő megbecsülését azért a 
segítségért, amelyet a kutatás során nyújthatnak és nyujtaniok is 
ke ll.
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2«ábra» Irodalom-szakértők a kutató csoportokban.

Kutatási vezetőség —— irodalom-szakértő 
kutató-csoport irodalom-szakért ő

I I  kutató-csoport i ' ' ■ irodalom-szakértő
I I I  kutató-csoport ■ ■irodalom-szakértő

\

Követelmények
Különböző szakterületek folyamatos 
ellenőrzése* Folyamatos részvétel a 
kutatási -programokban* Együttműködés 
a vezetőségekkel, szabadalmi ügyvi
vőkkel, eladási és termelési jsztá- 
lyokkal.

■ - » ► 
Könyvtár
műszaki nyilván
tartások és más 
információs források

3*ábra* Irodalom-szakértők egy Önálló információs osztályon.

Információs osztály
" irodalom-szakértő.

T1*

Ai.
irodalom-szakértő » 
irodalom-szakértő .

Követelmények

£ kutatótervl-csoport
kútatőtérvl -оsöpört 

+  kutatőtsrvl-csoport

Irodalom' figyelése meghatározott 
szakmai szempontok cé lja i szerint.
A kutatási tervhez szervezett kü
lönbőz# kutató csoportok kiszolgá
lása. Együttműködés a vezetőségek
kel, szabadalmi ügyvivőkkel,' eladá
s i és termelési osztályokkal*
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