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Balek:
A TUDOMÁNY OS-MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TÖRTÉNETÉHEZ ÉS FEJLŐDÉSIHEZ -

KÜLÖNÖSEN CSEHSZLOVÁKIÁBAN

1. Könyvtár és társadalom
A modern irodalom-tudomány arra tanít bennünket, hogy az irodalom, 

csakúgy, mint az emberi tevékenység és kultúra valamennyi anyagi dokumen
tuma, az emberi társadalom állapotának és fejlődésének képmása. Ezt a fel
ismerést arra az intézményre is alkalmazhatjuk, amelyiknek az a feladata, 
hogy az irodalmat egy nagyobb társadalmi csoport számára összegyűjtse,meg
őrizze, feldolgozza és kiértékelje. Ez az intézmény: a könyvtár. Azt mond
hatjuk tehát, hogy a közművelődési könyvtárak állományának felépítése az 
emberi társadalom bizonyos meghatározott fejlődésének a kifejezője. Az ál
lomány minden alapvető tartalmi változását ui. valamiképpen külső erők idé
zik elő, akár közvetlenül a társadalom fejlődése, akár a kultúra valamelyik 
ágának /tudomány, gazdaság, politika, esztétika stb./ fejlődése utján; eze
ket természetesen - akárcsak az irodalmat - szintén a társadalmi együttélés 
hozza létre. A könyvtárak a társadalommal, annak felépítésével és intézné- 
nyelvel állandó érintkezésben állnak, A társadalmi rend, a politikai és 
társadalmi viszonyok, a kulturális és tudományos törekvések, mindez szük
ségképpen kifejezést nyer a közművelődési könyvtárak állományának tartalmi 
összetételében, üj társadalmi alap, uj-kulturális és tudományos vívmányok 
nemcsak az állomány tartalmi összetételében eszközölnek változást, hanem a 
könyvtári munka egész lényegében és módszereiben is. Nemcsak a könyvállo
mány tartalmi összetétele s a válogatás szempontjai változnak meg ezek ál
tal, hanem a könyvtárak olvasóhoz való viszonyának irányelvei és szabályai 
is# Sőt, a katalogizálás, a bibliográfiakészitós stb. módszerei - bizonyos 
körülmények között - szintén változást szenvednek. Ha belemélyedünk a 
könyvtárak történetének tanulmányozásába, megállapíthatjuk, milyen szoros



kapcsolatban állt mindig a könyvtár a kultúrának aszal a területével, a- 
mely az adott történelmi korszakban kiemelkedő szerepet vitt. Bizonyára 
nagyon érdekes és hálás feladat lenne nyomon követni, milyen változásokon 
ment át a közművelődési könyvtárak állománya a mindenkori vezető szellem 
mi áramlatoknak és társadalmi fejlődésnek megfelelően. Ezen látszólag 
egyértelmű összefüggés ellenére, mégsem valami mechanikus oksági függés 
esete forog fenn a közművelődési könyvtárak állománya és a társadalom 
között. Éppen ezért nem is állíthatják egyértelműen, hogy az emberi tár
sadalmi szervezet ilyen vagy olyan formájának föltétlenül az állomány 
ilypö vagy olyan tartalmi összetétele, a könyvtári munka ilyen vagy 
olyan formája felel meg. Ez a viszony a valóságban sokkal bonyolultabb! 
összefügg ui. az egyes kulturális területek fejlődésével, egy-egy terü
let tartalmi változásaival, a gazdasági teljesitőképeaséggel, a kulturá
lis alkotókészséggel, az irodalmi termelés lehetőségeivel és nem utolsó
sorban azzal, milyen figyelmet szentelnek az adott korszakban a könyv
táraknak, milyen gondoskodásban részesítik őket. A közművelődési könyv
tárak állománya olykor nem felel meg a korszak társadalmi, gazdasági és 
kulturális áXlapotánakj vagy visszamarad a fejlődésben, vagy az uralkodó 
réteg tudatosan is akadályozza kiegészítését. /Példa erre a haladó iro
dalom helyzete a kihalóban lévő társadalmi rendben./ De az ilyen egetek 
is csak azt bizonyítják, hogy a közművelődési könyvtárak könyvállományá
nak kiválogatása nagymértékben a társadalmi-kulturális helyzet függvé
nye.

2. A műszaki könyvtárak fejlődése

A XIX.században a tudományok, komoly fejlődésnek indultak, differen
ciálódtak és specializálódtak. A tudományos szakterületek differenciáló
dásával és belső fejlődésével egyidejűleg a társadalomtudományok és ter
mészettudományok közötti alapvető különbség is megnövakedett. A társada
lomtudományok minden korban sokkal szorosabb kapcsolatban állnak a társa
dalommal és társadalmi renddel, mint a természettudományok. Az uralkodó 
osztály megteremti ui. a maga filozófiáját, jogtudományát, politikai gaz
daságtanát, esztétikáját stbog ezek a fennálló társadalmi rendet védelme
zik. Ezzel szemben a természettudományok és műszaki tudományok abból a 
gazdasági követelményből keletkeztek, hogy a természet erőit a társadalom
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szolgálatába kell állítani, hogy az anyagi helyzet biztosítására szer
számokat és gépeket kell előállítani és hogy a társadalom egészének tech
nikai lehetőségeit ki kell fejleszteni. A tudomány és termelés szoros 
kapcsolatán belül azonban lényeges különbség van e tudományos szakterüle
tek és az ideológiai felépítmény között. A társadalmi rend azután annak 
rendje és módja szerint, ahogyan a műszaki- és természettudományok ered
ményeit és ismereteit felhasználja, ebbe az alkotó munkába is beleavat
kozik.

Ez a társadalom- és természettudományok közötti különbség az irodal
mi termékekkel való munkában is más-más munkamódszert tételez föl. Az ’ 
ideológiai felépítménnyel szorosan összefüggő irodalom az olvasóval kap
csolatban más és más, a társadalomtól meghatározott munkát tesz szükségéé 
sé. Ezt a különbséget annakidején éppoly kevéssé vették észre, mint ahogj 
a műszaki irodalom jelentőségét is lebecsülték, társadalmi funkcióját pe
dig a technikába való bevezetés és a technika alkalmazása terén nem ér
tették meg. A természettudtmányi felfedezéseket a technikában csak szór
ványosan és erősen megkésve hasznosították. Sok műszaki eljárást tisztán 
gyakorlati tapasztalatok alapján, elméleti megalapozás nélkül valósítot
tak meg.

A XIX.század második felében azután elkerülhetetlenné vált a műsza
ki könyvtárak életrehivása} ezek kölcsönzéseik utján külföldön éppúgy, 
mint minálunk az olvasók sokkal szélesebbkörü rétegeinek álltak szolgá
latára és a közművelődési könyvtári hálózatokban észrevehető űrt töltöt
tek ki.

A gépipar hatalmas fejlődése a múlt század végén és e század elején 
a technika átalakulását és a műszaki fejlődés hirtelen meggyorsulását 
vonta maga után. Minthogy a technika fejlődését ebben a korban a társa
dalomnak egy kis, elszigetelt csoportja irányította é3 tartotta uralma 
alatt, s e csoportnak egyáltalában nem állt érdekében a technikai isme
retek terjesztése és a termelési eljárások népszerűsítése, az első vi
lágháború utáni időkben nem is került sor a technikai könyvtári hálózat 
olyan mérvű kiszélesítésére, hogy ez a hálózat a nagyobb nyilvánosság 
számára műszaki tájékoztatás forrásává válhatott volna. A műszaki fő
iskolákon kivül ilyen könyvtárak csak a nagyobb ipari vállalatokban 
voltak. Hogy a versenytárs ellen védekezzenek, kizárólag saját vállala
tuk érdekeit szolgálták. Ilyen könyvtárak minden fejlett iparral ren-
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de lka sző államban keletkeztek, mégpedig túlnyomóan az egyes vállalatok kö
zötti verseny következtében. Ily módon a tudományos alap megteremtése t a 
nulmányozása és a tudományos ismeretek gyakorlati alkalmazása általában a 
műszaki szakemberek egy vékony rétegének az Ugye maradt. Volt tehát egy 
olyan korszak, amelyben a könyvtárak állományának felépítése egyrészt a 
korabeli társadalmi fejlődést sem tükrözte, másrészt a műszaki fejlődési 
társadalmi-gazdasági jelentőségének sem felelt meg - ha az utóbbit az or
szág gazdasági és kulturális fellendülése szempontjából tekintjük, A mű
szaki tájékoztatás támasza és forrása továbbra ia a műszaki irányú tudo
mányos könyvtár volt, amelynek úttörő munkája megérdemelné a történeti 
méltatást. A tudományos-műszaki tájékoztatás országos méretekben való köz 
ponti megszervezésének előfeltételeit nálunk, 0sehszlováki4ban, csak az 
1945-ös felszabadulás teremtette meg,

3» A t  udomány oá-műszaki tá jék o ztatás  fejlődése Csehszlovákiában

Népgazdaságunknak a fasiszta megszállás utáni újjáépítése kezdetén 
nyilvánvalóvá vált, hogy könyvtáraink összetétele nem felel meg politikai 
társadalmi és gazdasági rendszerünknek. Közművelődési könyvtáraink állo
mánya politikai üldözés, bombátámadások, tűzvész és a kiürítéssel kapcso
latos kihelyezések következtében súlyos károkat szenvedett, TJj társadalmi 
rendünk tehát teljesen uj könyvtártípusokat hívott létre. Uj tudományos 
és tanulmányi könyvtárakat, közművelődési könyvtárakat, mezőgazdasági, 
egészségügyi és katonai szakkönyvtárakat alapítottak és építettek. Később 
megteremtették a Csehszlovák Tudományos Akadémia könyvtári hálózatát. Az 
üzemekben forradalmi szakszervezeti mozgalmi könyvtárakat alapítottak, 
politikai, szépirodalmi és műszaki irodalmi anyaggal. Csehszlovákia 
Kommunista Pártja szervezeteiben marxista-leninista tartalmú könyvtára
kat hívtak létre. Az iparban pedig üzemi szakkönyvtárak létesültek,

A megszállás és a háború következtében megbénult iparunk újjáépíté
se során eleve világossá vált, hogy műszaki tájékoztatásunk eddigi forrá
sai nem elegendőek, hogy ezeket á forrásokat közelebb kell vinni a munka
helyhez, s lehetőleg minél közelebb a technikushoz. Mert a technikusok 
szakmai továbbképzésétől, a termelési folyamatban alkalmazott uj módsze
reitől függött gazdasági továbbfejlődésünk. Ezért a műszaki könyvtárak 
százait építettük ki, először az üzemekben, majd pedig a továbbfejlesz
tési és kutató intézetekben.
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Ez a hatalmas mennyiségi fejlődés a tudományos-te eh nikai tájékozta
tás kérdésének első korszakát jelenti* Célja az volt, hogy az ipar fej
lesztése érdekében az irodalmi anyagot közvetlenül hasznosítsa. Az ez
után következő korszakban megkezdődik egy rövid, de minden részletében 
havas harc azért, hogy az üzemekben ezeknek az uj könyvtári alakulatok
nak a létjogosultságát el la ismerjék# Az üzemi szakkönyvtárak berende
zése eddig - sajnos - még nagymértékben attól függött* mennyire értette 
meg az üzem vezetősége, milyen nagy a jól működő műszaki könyvtárnak a 
gazdasági jelentősége. Szervezési szempontból az üzemi szakkönyvtárak 
csak a termelési szakminisztériumok megszervezésével érték el fejlődésük 
csúcspontját °9 ekkor a technika területén működő központi könyvtárak kö
telességévé tették, hogy a megfelelő szakmához tartozó üzemi szakkönyv
tárak fejlődésére gondot fordítsanak# Ma ezeknek az üzemi szakkönyvtárak
nak nagy része a műszaki könyvtárak szilárd együttműködésen alapuló há
lózatának szerves részét alkotja.

Az egyre intenzivebb munkamódszerek, a termelés növekedése és az 
a körülmény, hogy a mennyiségi szempontról a minőségire térünk át, az 
üzemi szakkönyvtárak munkáját is elmélyíti és megjavítja.» Olyan uj mun
kamódszer alakul ki a könyvtári és bibliográfiai munkában, amely nagy
mértékben különbözik a más tipuau könyvtárakban folyó munkától. Az üzem 
termelési programjával, valamint speciális célkitűzéseivel és a műszaki 
szakterület szervezetében elfoglalt helyével való közvetlen kapcsolat, 
a különböző szakképesítésű olvasókkal való szoros munkatársi viszony, 
a szakirodalom /üzleti kiadványok, szabadalmak, normák, folyóiratcikkek 
különlenyomatái, kutatásokról és tanulmányutakról szóló beszámolók,stb./, 
mindez egészen uj munkamódszert tesz szükségessé a könyvtári és bibliográ 
fiai munkában.

Az uj technika bevezetésére való törekvés az egész világon végbeme
nő technikai haladás állandó és rendszeres figyelését teszi szükségessé.
A termelés és kutatás mind nagyobb mérvű specializálódása, valamint a 
kollektív munkamódszerek bevezetése, A mindenekelőtt a kutatási és fej
lesztési munka területére,.- egyre növekvő igényeket támaszt az üzemi 
szakkönyvtárak dolgozóival szemben a szóbanforgő tudományos vagy műszaki 
szakterület és az idegen nyelvek, különösen a szaknyelv ismeretét ille
tően. Ily módon az üzemi szakkönyvtárak olyan tudományos osztályokká vál
nak, mélyeknek főfeladatas a kutatási* fejlesztési és termelési feladatok
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irodalmi előkészítő munkálatainak biztosítása. Ezeken a tudományos osz
tályokon nőnek fal az uj szakemberek. Kutatásaik, helyes és gazdaságos 
munkamegszervezés esetén, szükségképpen uj alkotómunkához vezetnek mind a 
kutatás, mind pedig a termelés területén.

Nem vitás, hogy az ipari termelés intenzív fejlesztésére törekvő 
korszakunk a műszaki- és természettudományok területén sokkal nagyobb 
eredményeket mutat fel, mint a társadalomtudományok terén. A műszaki ká
derek irodalmi termelése rendkívül széleskörű, tartalmas és termékeny.
A technika gyors fellendülése, a műszaki könyv- és folyóirattermelés nö
vekedése egyre elmélyültebb munkát követői meg ennek az irodalomnak az 
osztályozásában, kiértékelésében és felhasználásában. Azáltal, hogy a 
műszaki területen dolgozó ember szellemi színvonala emelkedik, a tudomá
nyos osztályok munkája is tökéletesebbé és jobbá válik. Ennek eredménye
képpen a tudományos osztályok munkamódszere lép a könyvtári és bibliográ
fiai munka előterébe.

4. A műszaki-tudományos tájékoztatási munka fő csoportjai
Ebben a rövid áttekintésben nem foglalkozhatunk sem a tudományos 

osztályok speciális problémáival, sem munkamódszerük kimerítő elemzésé
vel. Azt kíséreljük meg tehát, hogy a tudományos osztályokban folyó mun
ka tartalmát hozzávetőlegesen néhány főbb csoportba soroljuk; ilymódon 
ennek a rövid felsorolásnak segítségével áttekinthető képet adhatunk majd 
ezen osztályok tevékenységéről. Az első csoportba sorolhatók azok a mun
kák, amelyek lényegükben véve az üzemi szakkönyvtár tevékenységével azo
nosak. Ezen az állomány kiválogatását és kiegészítését, feldolgozását fel
helyezését és katalogizálását, olvasóforgalmát, valamint a szakmailag 
közelálló tudományos osztályoknak és az országos tudományos könyvtáraknak 
az uj szerzeményekről nyújtott bibliográfiai tájékoztatását értjük. A má
sodik csoportba a műszaki beszámolók tartoznak, vagyis ennek keretében 
folyik a szakirodalom periodikus kiértékelése. Ez a tevékenység rendsze
res áttekintést nyújt a mindenkori szakterület legújabb fejlődéséről és 
megteremti a keresett területen nyújtandó gyors tájékoztatás előfeltéte
leit. Harmadik csoportnak vesszük az irodaiam tematikus kutatását. Ez a 
munkafolyamat biztosítja a kutatási, fejlesztési és termelési feladatok 
szempontjából fontos irodalom teljes felkutatását; ennek során történik 
a kutatás eredményeinek műszaki és gazdasági szempontból való kiértékelése
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A negyedik osoportba a kiadványokat gondozó munkálatokat, valamint azt a 
tevékenységet sorolhatjuk, amely az, üzem vagy az intézet termelési ered
ményeinek jobb felhasználására és népszerűsítésére irányul. Ilyenek: köz
lemények kiadása, gyűjteményes munkák és kutatásokról szóló beszámolók 
kiadásának szerkesztésében való együttműködés, műszaki folyóiratok szer
kesztőségeivel való kapcsolat, a terminológia szabványosításában való 
közreműködés, kiállítási tárgyak jegyzékének összeállítása stb..

5. A valóságos helyzet és a „lövő távlatai
A tudományos-műszaki tájékoztatás területén Csehszlovákiában az 

utóbbi években valamennyi lehetőség teljes kihasználására négy szerveze
ti forma alakult ki* ezek szolgáltatják a műszaki fejlődés különféle iro
dalmi alapjait. A központi és alapvető tájékoztatás a Prágai Központi Mü-X 
szaki Könyvtár kezében van. Ezt a könyvtárat munkájában a többi műszaki 
jellegű tudományos könyvtár és a Szabványügyi és Találmányi Hivatal könyv
tára támogatja. Más típust képviselnek az egyes termelési szakminisztériu-^ 
mok dokumentációs osztályai, amelyek a társán belül a tudományos osztályok 
és az üzemi szakkönyvtárak munkatervét készítik el és módszertani irányí
tásukat végzik. A harmadik típust a kutatóintézetek és a nagyobb termelő
üzemek dokumentálj jós /tudományos/ osztályai képviselik.. Végül a negyedik 
típushoz az üzemi szakkönyvtárak tartoznak. . . . _ ..............

Ha megannyira elmélyítenék is műnkéjakat,a négy típusnak megfelelő 
munkahelyek egyikének a felépítése sem tekinthető még tökéletesnek és 
egyiknek a fejlődése sem zárult még le. ízért az a feladat vár ránk: a 
Központi Műszaki Könyvtárat teljesen alkalmassá kell tennünk orra, hogy 
el tudja látni az alapvető dokumentációs munkát a műszaki tudományok 
egész területén. A termelési minisztériumok dokumentációs osztályai szin
tén bizonyos mértékben tökéletesítésre szorulnak, ha azt akarjuk, hogy í 
szalonén belül a munkát eredményesen.koordinálni és módszertanilag irányí
tani tudják. A tudományos könyvtárak és a többi szakma dokumentációs osz
tályai számára tómatérvet kell összeállítani pontosan megállapított fel
adatokkal. A kutatóintézetek: és nagy termelőüzemek dokumentációs osztá
lyait tovább kell építeni, hogy képesek legyenek a maguk szakterületének 
irodalmát kimerítő módon feldolgozni és eredményeiket az azonos, vagy 
hasonló munkaterületen dolgozó üzemi szakkönyvtáraknak továbbadni. Végül 
az is az ő feladatuk, hogy az üzemi szakkönyvtárakat olyan szakképzett
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kádárakkal erősítsék meg, akik azt az anyagot, amit saját állományuk, a 
dokumentációs osztályok és az állami tudományos könyvtárak nyújtanak,tel
jes egészében hasznosítani is tudják*

Az uj technika bevezetése és kutatásaink tudományos színvonalának 
emelése, a külföldön szerzett tapasztalatok felhasználása, a technológia 
tökéletesítése, valamint a tudomány és kutatás területén dolgozók jobb 
szakmai képzése, - mindez elválaszthatatlan a tudományos-műszaki tájékoz
tató állomások hálózatának fejlődésétől és kiépítésétől, valamint tevé
kenységük intenzivebbé tételétől* A technika a természettudományi és tár
sadalomtudományi Ismereteknek a termelési folyamatban való gyakorlati al
kalmazása. Fejlődése tehát attól függ, milyen mértékben és milyen gyorsan 
viszik át a tudományos ismereteket a gyakorlatba és milyen ütemben teszik 
hozzáférhetővé a közösség számára a termelési tapasztalatokat. A gyors 
fejlődés a különböző tudományos kérdésekben szakadatlanul uj meg uj szem
pontokat eredményez, uj gépszerkesztési eljárásokat, uj anyagokat, uj 
technológiát stb. hoz magával. Ennek a gyors fejlődésnek az irodalomban 
való nyomon követése az alkotó munkát végző technikusnak, tudósnak, újí
tónak sok drága idejébe kerül. Nem kell tehát még külön is megokolnunk, 
milyen nagy jelentősége van a munka megszervezése szempontjából annak, 
ha ezeket a feladatokat a tudományos-műszaki tájékoztató osztályokra bíz
zuk. Hogy ezek az osztályok milyen mértékben járulnak hozzá a termelési 
határidő megrövidítéséhez és a kutatási és termelési eredmények minőségi 
emeléséhez, az annál nyilvánvalóbb, minél jobb ezeknek az osztályoknak a 
személyi és dologi ellátottsága, vagyis minél több figyelmet szentelnek 
nekik és minél jobban gondoskodnak róluk az üzemek. Ennek a gondoskodásá
nak az eredményei sokszorosan megtérülnek abban a segítségben, amelyet 
ezek az osztályok a kutatás fejlődése és a technika fellendülése terén 
nyújtanak.

Eredeti cím; Zűr Geschichte und weiteren Entwicklung dér wissenr

Megjelent: 
OSzK.ford.az

schaftlich-technischen Information, besonders in 
dér Ss h ,
Dokumentálion, 1957* 5«sz. 120-122.lap.
1942.
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S Z E M L E

Ruhl, H.;
SVÉDORSZÁGI BENYOMÁSOK

Betekintés a svéd könyvtárügybe
Ha ez ember viszonylag rövid idő alatt megismerte a nagy Svédország  

egy kis részét, nehezen állja meg, hogy beszámolójában futó és véletlen 
benyomásokat ne általánosítson. 1956. október 16 “a és 25“Q között Dél— 
Svédországban m eglátogattunk és megtekintettünk 22 közművelődési könyv-' 
tárat. A tanulmányát Stockholmból indalt ki, a "vízre épült városH-ból, 
ahogyan Selma Lagerlöf nevezte, - és Vásteras-on, Arboga-n, Skinnskatte 
berg-en, Eagersta-n, az "aeálvároson", Surahammar-on, Göteborg-on, a lük
tető kikötővároson, Halmstad -on,, Malmö-n át a kissé álmatag egyetemi 
városig, Lund-ig vezetett. Hogy némi betekintést nyerjünk a svéd közmű
velődési könyvtárügybe, különböző tipusu könyvtárakkal kellett megismer
kednünk. De igy van ez a legtöbb tanulmányúttál; a vendég minél többet 
akar látni, a vendéglátó minél többet kiván mutatni, és a végén mindez 
túl soknak bizonyul. Inkább kevesebbet, de alaposabban! - ez legyen a 
következő tanulmányutak vezérelve.

*«»•**
Csak néhány számot!

A svéd közművelődési könyvtárak több mint I50 éves múltra tekinte
nek vissza, bár a korszerű értelemben vett közművelődési könyvtári háló
zat ossak századunk elején jött létre fokozatosan. Ma a svéd közművelődé
si könyvtárak, az ország lakosságának csekély számához és más kapitalis
t a  országokhoz viszonyítva, a községek és városok magas fajlottaégü,j ó l  

szervezett szellemi centrumai és tényleges kulturális központjai. Az 
egész országot át- meg átszövi a kisebb-nagyobb közművelődési könyvtárak 
v iszo n y la g  sűrű ám szigorúan t a g o l t ,  egységes hálózatai ezek a könyvtá




