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D erfl, Antoníní

AZ ÁLLAMI TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁRAK ÉS AZ IPAR EGYÜTTMŰKÖDÉSE

Az Oktatásügyi Minisztérium Megbízásából a prágai Egyetemi Könyv
tár, ille tv e  a Műszaki Egyetem Könyvtárának tudományos-módszertani 
osztálya koordinációs értekezletre hivta össze az állami tudományos 
könyvtárak igazgatóit és az ipád. vállalatok tanulmányi osztályainak 
vezető beosztású dolgozóit. Az értekezletet 1956. junius 7*9* közt 
tartották Ssirinben, 50 kiküldött részvételével.

Az értekezletnek az volt a feladata, hogy előmozdítsa az állami 
tudományos könyvtárak és az iparági tanulmányi osztályok munkájának 
alaposabb kölcsönös megismerését, s egyúttal tisztázza a műszaki j e l 
legű állami tudományos könyvtárak és az Iparvállalatok, ille tv e  kuta- 
tóintézetek közti együttműködés koordinálásának igen fontos kérdéseit 
a munka módszertanának és szervezésének területén, különös tek in tettel 
a második Ötéves terv feladataira.

Az értekezleten elsősorban azokkal az e lv i kérdésekkel fogla lkoz
tak, amelyek a szébanforgó könyvtárak ás a tanulmányi osztályok köl
csönös együttműködésére vonatkoznak. Megbeszélték a tudományos szak
tájékoztatás területén kiépítendő központi szolgálat kérdését, a be
érkező kiadványok maradéktalan feldolgozásának problémáját, valamint 
a Műszaki Egyetem Könyvtárának keretén belül működő központi dokumen
tációs szerv és a kutatóintézetekben, i lle tv e  a nagy nemzeti vá lla la 
toknál szervezett szakdokumentáeiós részlegek közötti együttműködés 
kölcsönös koordinálását.

Olyan részletkérdéseket, mint például a katalogizálási szabályok
ban mutatkozó eltérések, a könyvállomány védelmével stb. összefüggő 
problémák, ezen az értekezleten nem tárgyaltak. E kérdések megvitatá
sát egyelőre fé lre te tték , s úgy határoztak, hogy majd egy más tanács
kozás feladatává teszik , hogy a szóbanforgó eltéréseket megtárgyalja 
és meghatározza a további egységes e ljá rá st.

Az értekezlet első napját a Csehszlovákiában létesítendő átfogó 
tudományos szaktájékoztató szolgálat megszervezésével kapcsolatos kér
déseknek szentelték; ide tartozna a . szabványokra, a szabadalmi le írá 
sokra és az u jitó  javaslatokra vonatkozó tájékoztatás is .

B. Pohnert bevezető referátuma azokkal a feladatokkal ismertette 
&ng az értekezlet résztvevőit, amelyek a Csehszlovákia Kommunista 
Pártja X.Kongresszusén és a Szovjetunió Kommunista Pártja XX.Kong
resszusén hozott határozatokból, valamint a második ötéves terv irány
elveinek a különféle tipusu könyvtárakra vonatkozó részéből folynak.
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Az előadó föle*; a tudományos szaktájékoztatás feladataival fog la lk o- 
z o t t , leszögezve, hogy ez a szolgalat jó  segítséget nyújt majd az 
Uj technikának az iparban történő meghonosításánál.

Pittermann elvtára referátuma az állami tudományos könyvtárak 
és az egyes iparágakon kivttl á lló  egyéb tipusu könyvtárak feladatait 
és je len leg i szervezeti fe lép ítését ism ertette, rámutatva ezeknek a 
könyvtáraknak p ro filjá ra  cs lehetőségeire.

A referátum ismertette az állami tudományos könyvtárak általános 
szervezetét és eddigi fe jlőd ésé t.

V, Hnevkovsky mérnök a tudományos könyvtárak cs az ipar á lta lá - 
nos szervezeti fe lép íté sérő l beszólt, s egyúttal alaposabban megvilá
g ította  a gépgyártó ipar válla lata inál meghonosítótt szervezeti min
taszabályzatot.

A központi műszaki b ib liográ fia  gondozóinak kénvisolotében H.Herz 
mérnök szóla lt f e l ,  a az országos je llegű  tudományos szaktájékoztatás 
szervezetéről, i 11- f c 3ndetaxról beszélt, összehasonlítva azt a hason
ló  kü lföld i intézményekkel. Referátumában ismertette elképzelését egy 
központi műszaki b ib liog rá fia i szerv l é t e s í t é s é r ő le g y ú t t a l  konkrét 
módokat javasolt az iparban aixÖuS nzakfcibi tográf i -*i intézményekkel 
való egyHtt.-.ökcdéare.

A további referátum alapján, melyet dr. X* Hrusa olvasott f e l ,  
megvitatták a tudományos szaktájékoztatás szervezéssneic és feladatai
nak kérdéseit iparági éa v á lla la ti szempontból. A hozzászólók kívána
tosnak tartják , hogy kölcsönös kapcsolat és együttműködés legyen a köz
ponti szerv és az iparágak keretén belül működő szakosított intézmények 
közt*

Az országos viszonylatban kiépítendő tudományos szaktájékoztatás 
problestikajához szó lt hozzá dr* Krelina, a Szabványügyi Hivatal kép
v is e lő je , Brinek, a Találmányi Hivatal képviselője és Roubicek mérnök, 
az UTEIN /Műszaki és Közgazdasági Tájékoztató In téze t/ kiküldötte is*

A azervszett kérdésekről szóló vitában tisztázták a központi in
tézményre váré feladatokat, mely szerint a központi intézménynek az 
lesz az elsőrendű feladata, hogy mindenre kiterjedően f ig y e lje  az ide
vonatkozó kiadványokat, mert csak Így képes betölten i a tudományos 
szaktájékoztatás központi intézményének funkcióját s csak így tudja 
irányítani az iparágak keretében f e lá l l í t o t t  szakosított intézménye
ket, amelyek mindenekelőtt saját szakmájuk szükebb terü letét kísérik 
figyelemmel.

Valamennyi fe ls z ó la ló  és előadó egyetértett azzal, hogy a tudo
mányos szaktájékoztatás jelentősegét még nem mindenütt ismerték f e l ,  
és nem fordítanak kellő  figyelmet azoknak a központi intézményeknek a 
te l je s  k iép ítésére, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak az uj technika 
bevezetéséhez.

A második napot a munka módszertani kérdéseinek szentelték. Az 
állami tudományos könyvtárak á lta l készített b ib liográ fiák  módszerta
nának kérdéséről dr. X. Bleha tartott előadást. Rámutattak arra, hogy
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az állami tudományos könyvtárak á lta l végzett b ib liográ fia i munka va
lamennyi ágénak az a feladata6 hogy a lakosság azélea rétegeinek számá
ra megkönnyítse a kiadványok nagy tömegében való eligazodást, segítsé
get nyújtson azoknak a könyveknek a kiválasztásába, amelyek az olvasás
hoz, a tanuláshoz, ille tv e  a szakmai és tudományos munkához szükségesek.

A b ib liográ fia i, ille tv e  a bibliográfiához közelálló feladatok kö
zül főleg a következőket sorolta fels

a ' szakbibliográfiák készítése, 
b / ajánló bibliográfiák készítése,
c / a  b ib liográ fia i tájékoztató szolgálat megszervezése,
ű / az uj beszerzések jegyzékeinek elkészitéae,
a / a gyűjtemények retroapektiv katalógusainak felfektetése.

Az ipari kutatásban éa a termelésben folyó műszaki és közgazdasá
gi vizsgálatok módszertanáról A. Marta elvtárs tartott referátumot. 
Előadásában megállapította, hogy az állami tudományos könyvtárak álta l 
készített bibliográfiák alapvető tájékoztató segédeszközt nyújtanak a 
műszaki éa közgazdasági vizsgálatok további folytatásához. Az ipari 
kutatóintézetekben dinamikus munka fo ly ik , s ezt még megsokszorozzák 
a kutató- éa továbbfejlesztő tevékenységbe bevezetett kollektív munka
módszerek. A dinamikus munka egyre nagyobb és nagyobb igényeket tá
maszt a vizsgált problémákra vonatkozó idegen, főleg külföldi kutatá
si adatok felkutatása iránt. Ezért az iparban ma már mind gyakrabban 
kérnek szigorúan szűk, szakmai tájékoztatást, melynek gyakran csak az 
a cé lja , hogy a kutaió vagy a műszaki dolgozó számára megvilágítsa a 
vizsgált probléma egyes nem eléggé je l k ife jte tt  része it, vagy közvet
len segítséget nyújtson valamely feladat megoldásához. A szőbanforgó 
vizsgálatok éppen szakosított jellegük és "szeiaélyhez szóló” formájuk 
á lta l különböznek leginkább az állami tudományos könyvtárak álta l ké
sz ített b ib liográ fiáktól. Ez utóbbiak jellege ugvanls szinte mindig 
meglehetősen általános, csak bizonyos esetekben vonatkoznak valamely 
szűkén szakosított területre, de sohasem hatolnak olyan mélyre, mint 
az iparági tanulmányt részlegek á lta l közreadott bibliográfiák.

Az előadó, referátumának záró részében ismertette az állami tu
dományos könyvtárakra és az iparágak keretében működő tanulmányi osz
tályokra háruló közös feladatokat. Hangsúlyozta, hoev bizonyára min
denki e lőtt te ljeses v ilágos, milyen fontos szereoet töltenek be a 
csehszlovák ipar szempontjából az iparági tanulmányi osztályok és a 
műszaki jellsgü  állami tudományos könvvtárak. Fopen ezért te lje s  erő
vel keresni k e ll a kölcsönös együttműködés legjobb és leghatásosabb 
aódját.

Az iparban folyó műszaki és közgazdasági vizsgálatok problemati
káját boncolgatták korreferátumaikban Simandl. figánik, Hnevkovsky és 
dr. Balek korreferensek is . Valamennyien foglalkoztak az iparban folyó 
munka módszereivel, és rávilágítottak azokra az eltérésekre, amelyek 
e kutatóknak, a műszaki dolgozóknak és az üzemi munkásoknak nvu.itott 
szolgáltatások értelmezésében mutatkoznak.

A főreferátum és az egyes hozzászólások abból indultak k i, hogv 
s Műszaki Egyetem Könyvtárának B ibliográfiai Osztálya a műszaki és 
közgazdasági irodalom feldolgozásának fő b ib liográ fia i központja. így
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ezen intézmény munkaeredményeinek átvétele az iparági tanulmányi 
részlegek sikeres tájékoztató tevékenységének alapvető e lő fe lté te le .
Már ma is  észrevehető, hogy bizonyos esetekben szoros együttműködés 
van a kutatóintézetek ás a Műszaki Egyetem Könyvtárának B ib liográ fia i 
Osztálya közt. Az általános fe jlőd ést azonban még jobban előmozdítaná 
a kiadványok szorosabb kölcsönös oaeréje és a szakbibliográfia i alap
adatok másolatainak központi helyen való elhelyezése. Ezáltal mind 
minőségileg, mind mennyiségileg erősíten i lehetne a központi in téz
mény tájékoztató bázisét, s segítséget lehetne nyújtani az elérhető 
anyag jobb felhasználásához*

A v ita  során felmerült a szaktájékoztatási feladatok eredményes 
ellátására kiszemelt dolgozók képesítésének kérdése. Beszéltek a te r 
minológiáról i s ,  mely nem egyszer annyira zavaros és e lté rő , hogy kü
lön féle  félreértésekre ad alkalmat. A Központi Könyvtárügyi Tanács 
ille ték es  terminológiai szakbizottságának is  fokozott figyelmet kel
lene fordítania ezekre a kérdésekre és az együttműködésbe be kellene 
vonnia a tanulmányi osztályok képviselő it. A megbeszélés során k itér
tek továbbá a műszaki és közgazdasági bib liográfiák  készítésének fo r 
májára és módjára i s ,  s rámutattak azokra a modern sokszorosítási 
eszközökre és egyéb mechanikus eljárásokra, amelyek külföldön ifién 
aegkönnyitík őzt n munkát,

A harmadik nap megbeszéléseit e z  olvasóval való foglalkozás kér
déseinek szentelték. Az ido lig*  általános kérdésekről őr, Hykelf tar
tott referátumot. A hozzáez-'* ák arról beszéltek, hogy milyen faraikat 
ss módokat alkalmaznak az iparban az olvasóval való foglalkozás gya
korlatában . Szz-1 kapcsolatban beszélt egyrészt a kutatóintézeteket 
látogató olvasókkal való fogla lkozásról, amikoris fő leg  olyan s?ek- 
képzett emberekkel van dolga a könyvtárosáéit, akik kel lóképpen tá jé 
kozottak saját szakmájukban, a csak arra van szükségük, hogy tanácsot 
kérjenek és megismerkedjenek a sa ját, szákéba kutatási területükhöz 
tartozó újabb adatokkal és ismeretekkel. Ezek a kutatók leginkább 
konkrét kérésekkel Jönnek ás ezért sokkal konkretebb választ is  vár
nak a könyvtártól* A válaszokat tehát gyorsan, a legujaob anyag f e l 
használásával kell megadni. Az olvasóval való foglalkozás második ré
sze a tömegpropegenda és az egyéni foglalkozás, amelyre közvetlenül 
a műhelyekben, az egyes gyárréazlegekben, atb. kerül sor.

Foglalkoztak továbbá az állami tudományos könyvtárak éa az egyes 
iparági könyvtárak közti együttműködés kérdésével. Beszéltek a könyv
tárközi kölesönzőszolg-ílatról, a közvetlen kölcsönzési kapcsolatról 
és az egyes allami tudományos könyvtárak á lta l nyújtott konzultációk
r ó l .  Egyr?s hozzászólók annak a nézetnek adtak k ife je zé s t , hogy bizo
nyos c l Járni tudományon könyvtárakban gyorsabbá k e ll tenni a kiszolgá
lá s t , nagyobb figyelmet kell fordítani a beadott kérések te l je s íté s é 
re , e idejében tájékoztatni k e ll az olvasót a rró l, ha kérelme esetleg 
nem te lje s íth e tő , hogy az i l le t ő  kutató mis helyre fordulhasson. Az 
egyes referátumok éi; a hozzászólások alaposabban megismertették az 
állami tudományos könyvtárak képviselőit azokkal az aktuális problé
mákkal, amelyek na ez iparban éppen megvitatás alatt állnak. Megálla
pítható tehát, hogy ez ez értekezlet Jelentősed hozzájárult az ipar- 
.V"k tanulmányi részlegeiben folyo munka alaposabb megértósónez, Ugyan-
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tanulmányi részlegeiben fo lyó  munka alaposabb megértéséhez* Ugyan
akkor azonban megvilágította a ezóbanforgó részlegek dolgozói e lőtt 
azokat a fontos problémákat is* amelyeknek a megoldása érdekében az 
állami tudományos könyvtárak az adott lehetőségek közt, az általános 
fe jle sz té s  keretében, mindent megtesznek*

Magától értetődik, hogy a szóbanforgó munkaértekezlet nem tudta 
megoldani -  és nem is  tűzte ki feladatul, hogy megoldja -  mindazokat 
a feladatokat, amelyek az állami tudományos könyvtárak és az iparági 
tanulmányi részlegek együttműködésével kapcsolatosak. Nem lehetett 
véglegesen és pontosan elhatárolni az egyes munkaterületeket sem. ép
pen ezért ügyelni k e ll arra, hogy ez az értekezlet ne legyen egyúttal 
az utolsó is .  Az állami tudományos könyvtárak módszertani osztályai 
bizonyára módot találnak arra, hogy az egyes problémákat az ipar kép
viselőinek bevonásával sikeresen megoldják.

* Knihovnik, 1956. 9,sz« 269-270.lap.

JELZETIRÁS ELEKTROMOS CERUZÁVAL

Több ország könyvtárában a raktári jelzetnek a könyvre való ra
gasztása helyett a számokat elektromos ceruzával írják a könyvek há
tára. Miből á l l  az elektromos ceruza? Dróttekeroseléssel e llá to tt  fém- 
rudból, néhány, a fémrudra erősíthető különböző vastagságú hegyből, 
vezetékkel e llá to tt  fogantyúból és egy kapcsolóból, amellyel a ceru
za a városi áramhálózatba kapcsolható. A je lzetÍrás segédanyagaként 
vékony, hosszú színes szalag szolgá l; az a szalag vékony rétegben, 
fehér azinü különleges festékanyaggal van bevonva.

Ka egy könyvre je lze te t akarunk rávezetni, megfelelő vastagságú 
hegyet erősítünk a ceruzára, bekapcsoljuk az áramot, s addig várunk, 
amíg a ceruza hegye átmelegezik. Ekkor egy szalagdarabot a könyvgo - 
r lco  azon részére helyezünk, ahol e raktári jelzetnek lennie k e ll, 
hogy azt a ceruzával a szalagra Írhassuk. A ceruza forró hegyének 
hatáséra a festékanyag a szalagról leoldódik s a kötésbe belvód ik ...

Azért van szükség különböző vastagságú ceruzahegyre, hogy a 
könyvek nagyságától függően más-más vastagságú Írással .vezethessük 
rá a je lz e t e t .••

-  B ibliotekar*, 1956. 12.sz. 41-42.1.


