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Százéves fennállása, alkalmából a 

Bayer vegyi gyár mikrofilm könyv

tárat ajándékozott 25 egyetemnek 

és főiskolának* Ez a mikrofilm könyv

tár a gyár Kekulé-könyvtárának leg

értékesebb állományát tartalmazza* Ez az állomány 240 000 kötet, 50 000 disz- 

szerfcáció és 4000 rendszeresen járó folyóirat bel- és külföldről. A z  állomány a 

világ egyik legjelentősebb szakkönyvtára,

A z  adományozás a gyárnak több mint 2 millió márkájába került. 7 évig tar

tó munka folyamán a legfontosabb tudományos folyóiratokat, német és amerikai 

szabadalmi leírásokat a vegyészet köréből mikrofilmre vették. Ehhez kereken 9 

millió oldalnyi felvétel kellett. A z  eredeti kötetek 400 folyóméter helyet foglaltak 

el, viszont a mikrofilmek öt, egyenként 65 cm szélességű acél szekrényben elfér

nek. A  mikrofilm könyvtár 3650 tekercs - egyenként 30 méteres - filmből áll.

A z  uj mikrofilm könyvtár a főiskolák meglévő könyvtári állományát oly je 

lentős és értékes anyaggal egészíti ki, amit egyébként egyáltalában nem lehetne 

már megkapni. Ezáltal feleslegessé válik a körülményes és idotrabló kölcsönzés. 

A  filmek raktározására makróion műanyagból újszerű dobozokat készítettek és 

leolvasó készüléket is adtak az anyag könyvtári használatához.

A  Bayer-gyár Kekulé-könyvtára úgy keletkezett, hogy 1897-ben megvásá

rolták Kekulé August bonni egyetemi tanár hagyatékából, a mintegy 7000 köte

tet kitevő tudományos állományt. Rendkívül értékes régi szakfolyóiratok teljes so

rozatai kerültek ebbe a különgyüjtemérrybe, amely az említett híres vegyésznek 

a nevét kapta meg, aki a klasszikus strukturkémia elveit lefektette és először 

állította fel a benzolmag formuláját. A  Kekulé-könyvtár a második világháborút 

veszteség nélkül vészelte át.

A z említett mikrofilm könyvtárat a kölni és bonni egyetem rektorainak, va

lamint a több egyetemet és főiskolát képviselő aacheni műszaki főiskola könyv

tárának ünnepélyes külsőségek között adták át. Ez alkalommal a vállalat elnöke 

azt mondotta, hogy Rutherford valamikor a tudást nagy épülethez hasonlította, a— 

niely úgy jön létre, hogy a korábbi munkákra támaszkodva ki—ki szakterületén I- 

gyekszik az építmény szerkezetébe további téglákat elhelyezni. Eme építmény 

fundamentumai azoknak a tudományos közleményeknek a milliói, amiket a világ
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könyvtáraiban őriznek, Eme irodalomnak egy jó része a kémia területéről az em

lített öt szekrényben van elhelyezve.

A  háború utáni nehézségek miatt a Bayer-gyár a könyvtár állományát 

könyvtárközi kölcsönzés utján rendelkezésére bocsátotta a német kutatásnak, sőt 

a kölcsönzött kötetek nagy száma miatt elmondható, hogy a nyilvános könyvtárak 

forgalmát is túlszárnyalta. Egy idő óta ezért csak azokat a szakirodalmi kiadvá

nyokat kölcsönözték, amelyeket az egyéb könyviárakban nem lehetett megkapni. 

De a korlátozás óta is igen élénk volt a könyvtárközi kölcsönzés, ami a gyűjte

mény gyakorlati értékét mutatja. Ma a világ sok részén igyekeznek a tudományos 

adatok óriási anyagát lyukkártyákkal, vagy elektromos adatfeldolgozó gépekkel 

gyorsabban | kiértékelni. Mit segítene azonban az elektronikus gyorsasággal vég

zett irodalomkutatás, ha heteket vagy hónapokat kellene a szükséges irodalom 

kölcsönzésére várni, A z irodaiomfeldoigozó munkában az első hatékony segítség, 

hogy a fontos irodalom az érdeklődőknek lehetőleg azonnal rendelkezésre álljon.

A  megajándékozottak nevében a bonni egyetem rektora mondott köszönetét 

az 1963. julius 29-én tartott ünnepségen. A  Bayer-gyár tudatában lehet annak,

- mondotta — hogy a vegyipar és a tudományos kutatás közötti szoros kapcso

lat a vegyipar sikerének az egyik fontos feltétele. Rámutatott a rektor arra, hogy 

a főiskolák kémiai intézeteiben lévő könyvtárak állandó helyhiánnyal küzdenek, s 

egyik intézet sem tudna a Kekulé-könyvtárhoz hasonló terjedelmű könyvtárat el

helyezni. Ez a tény növeli az ajándék különös jelentőségét. A  tudományos kuta

tási minisztérium államtitkára példaként hozta fel az esetet arra, hűt tehet az ipar, 

A  Köztársaság elnöke által legutóbb az iparhoz intézett felhívás - vagyis hogy 

tegyenek többet a tudományos kutatásért - nem a vegyiparnak szólott, amely e -  

zen a téren mindig példamutatóan járt el.
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MUTATÓ AZ UNESCO KÖNYVTÁRI FOLYÓIRATÁNAK 

TIZENÖT ÉVFOLYAMÁRÓL 

(1947-1961)

Megjelent az Unesco könyvtáros 

folyó iratainak (Bulletin de 1* Unesco a. 

Tintention des Bibiiothéques) az 1947. 

ápr.-T961. dec. közötti időszakra vo 

natkozó kumulatív mutatója.

A  folyóirat eredetileg csak a há

ború sújtotta könyvtárak segitŐje kí

vánt lenni állományuk ujjápitésében. I- 

dök folyamán azonban - kibővítve prog

ramját - egyre több cikket és hírt kö

zölt a világ könyvtárainak fejlődéséről. 

Közleményeivel ma már kettős célja 

van: egyrészt tájékoztatni olvasóit a 

könyvtárügy, bibliográfia és a rokon 

szolgáltatások legújabb fejleményeiről, 

másrészt segítséget nyújtani a fejlődő

ben lévő fiatal államoknak könyvtári 

szolgáltatásaik építésében. Aki átfutja 

a Bulletinnek ezt az első 15 évfolya

mát, képet kaphat arról a fejlődésről, 

ami szerte a világon a könyvtárügyben és a rokon területeken tapasztalható.

A  kumulatív mutató választ ad arra, hogy a folyóiratban hol olvashatunk 

©gy-egy speciális témáról vagy egy-egy ország könyvtárügyéről. Csak a cik

kekre, továbbá a "Nouvelles et informations" rovat közleményeire kapunk uta

lást, a ** Publícations récentes” , ” Publications demandées", M Échange” és a 

n Distribütion gratuite" rovatok közleményei nem szerepeinek a mutatóban.

A  mutató első része tehát a cikkekre, hírekre, tájékoztató közleményekre 

vonatkozó földrajzi (ország) és tárgymutató, egy-egy országon belül tárgyi bon

tásban, egy-egy nagyobb témakörön belül pedig további tárgyi, vagy esetleg or-

159



szag szerinti bontásban* A  mutató második: része a szerzőt feltüntető cikkek 

szerzőinek betűrendes mutatója*

A  Bulletin első éveiben gyakran változtatta formáját* ezért a mutató beve

zetése részletesebb tájékoztatást ad a paginációróL

A z 1947-1951-es években a lap kétnyelvű volt (angol-francia szöveg egy

mással szemben), a lapszámozás a négy köteten át folytatólagos* 1952-1954—ig 

a folyóirat először francia nyelven közli a cikkeket és híreket, azután angol 

nyelven, mig a többi rovat kétnyelvű* A  francia szöveg paginációját az F, az 

angolét az F, a biiingvis | részét a B betű előzi meg* A z  esetleges pótfüzetek 

római számozást kaptak, előtte az F vagy F betűvel* - 1955 óta a Bulletin nyel

venként külön-külön jelenik meg. ( MA)

A  repertórium a Könyvtáros 
(Könyvbarát, A  Könyv) első tiz 
évfolyamának (1951-1960) könyv
tártudományi, könyvtárügyi, könyv
tári és könyvtártörténeti vonatko
zású cikkeit és közleményeit tárja 
fel* Abból a meggondolásból, hogy 
előkészületben van a magyar 
könyvtártudományi bibliográfia fel
szabadulás utáni évköre, a reper
tóriumból kimaradtak a könyvtörté
neti adalékok, amelyek - minthogy 
A  Könyvtáros csak szórványosan 
publikált ilyeneket - a készülő bib
liográfiába szervesebben és a ha
zai könyvtörténeti kutatást jobban 
reprezentálva fognak beleépülni. A  
folyóiratban időközben megjelent 
könyvkereskedelmi, irodalmi stb. tár
gyú cikkeket pedig azért hagytuk 
ki nagyrészt, mert azok feltárására 
más szakbibliográfiái vállalkozások 
illetékesek.

A  repertórium szakrendi ( 1-112. 
p.) , földraj zi- intézmenyi ( 113- 148* 
p.) részre, valamint szerzői és cím- 
mutatóra (149- 223.p.) tagolódik.

Kapható

A  KÖNYVTÁROSOK BOLTJÁBAN 

Bp. VI. Népköztársaság útja 16.

Ara: Ft 25.-

A  könyvtáros
tízéves

mutatója
( Í9 5 I-1 9 Ö 0 )

Bu dapest 
1963
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