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Amikor a. KIVIK felkérésére a könyvtáros-társadalom nyilvánossága elé tá

rom könyvtarunk munkáját és módszereit a szakirodalmi információs szolgáltatá

sok terén, mindenekelőtt fel akarom hívni a figyelmet arra, hogy nem "értékes ta

pasztalatok átadása" céljából teszem, Könyvtárunk helyzete egészen speciális, 

a nálunk bevált módszerek alkalmazása más körülmények között csak igen óva
tosan, gondos mérlegelés után lehetséges.

Mik azok a jellegzetes körülmények, amelyek könyvtárunk munkáját, ezen 

beiül is az információs tevékenységet döntően meghatározzák?

1. / tudományos szakkönyvtári jelleg;

2. / ezen belül a kémiai szakterület;

3. / az egyetemhez való tartozás.

•A, tudományos szakkönyvtár jellegéből következik, hogy olvasóink (egyete

mi oktatók, kutatók és hallgatók) többsége a saját érdeklődési területén általá

ban jóval tájékozottabb annál, mint amennyit a legjobban képzett szakkönyvtáros- 

tol a sok száz vagy ezernél több olvasó valamennyi oroblémájával kapcsolatban 

el lehet varru. Egyetemi hallgatónak is lehet olyan szakmai problémája pl. a szer

ves kémiában, amelyre az egyetemi tanárok közül sem tud felvilágosítást adni az 

aki esetleg a fizikai kémiával foglalkozik. A  polihisztorok kora manapság lejárt.

Ezért nem kísérletezünk felsőfokú képesítéssel rendelkező könyvtáros be
állításával szakreferens-szolgálatra.

A. kémiai szakterület kivételes előnyöket jelent könyvtárunk számára. Egyi

ke annak a néhány tudománynak, amelynek világviszonylatban teljes információs 

anyagát a nagy referáló folyóiratok (Chemical Abstracts, Chemisches Zentral- 

blatt, Referativnüi Zsumal) évtizedek óta ÍOO %-osnak tekinthető hatásfokkal fel

ő l



tárják. Ez fölöslegessé teszi a referátumok k ész í t é sév e l  járó költséges 

és fáradságos munkát. Igaz, hogy használatuk nyelvtudást igényel, de egyete

münk vezetése ezzel kapcsolatban egyre inkább arra az álláspontra helyezke
dik, hogy nyelvtudás nélkül kutató munkát végezni nem lehet.

A. referáló folyóiratok tárgymutatójának és egyéb (szerző-, képlet-, szaba

dalmi- stb.) indexeinek, katalógusainak használata nem igényel különleges könyv

táros szakismeretet. Minimális nyelvtudás és azonkívül saját szakterületének és 

határterületeinek legalaposabb ismerete teszi képessé a kutatót arra, hogy témá

jának bibliográfiáját maga állíthassa össze a legeredményesebben. -  Ezért te

kinteném -  kevés kivételtől eltekintve -  a mi kémiai-tárgyú tudományos szak- 

könyvtárunkban kontárkodásnak, ha a kutató helyett könyvtáros végezné a ke— 
resett szalcirodaimi információs anyag feltárását.

Végül a.z egyetemhez való tartozás is hozzátesz néhány sajátos vonást a 

könyvtarunk munkáját meghatározó körülményekhez. Ilyen például az a tény, hogy 

mint egyetemi intézménynek, az egyetem oktató munkájában is részt kell vennünk 

pl. eppen az irodalomkutatás oktatásával, a diplomamunkák és disszertációk 

megőrzésével stb. A  szakirodalmi információ-szolgáltatások jellegét annyiban be

folyásolja az egyetemi környezet, hogy a kutató munkák tematikája vá ltoza

tosabb, sokrétűbb, mint egy ipari vagy akadémiai kutató-intézeté, nem is szól

va a termelő üzemekéről. Az egyes témák művelése is kötetlenebb, lazább, mert 

egy részük csak arra szolgál, hogy az ifjú kutató megmutathassa oroszlánkör
meit, felkészüljön a későbbi önálló, nagyobb tudományos vagy gazdasági kihatá- 
su kutatómunkákra,

A  szakirodalmi információ mindig sürgős

Vannak persze nagyobb igényű és igen nagy jelentőségű munkák is folya

matban. Egyben megegyeznek mind a kisebb, mind a nagyobb témák kutatói: ál

talában igen lelkesen és nagy igyekezettel dolgoznak. A  szakirodalom tengeré

ből kihalászott uj adat, közlemény, információ mindig sürgős . És nincs igaza 

annak a könyvtárosnak, aki szemrehányó megjegyzést tesz akkor, amikor a hó

napokkal azelőtt türelmetlenül sürgetett közleményt diadallal átnyújtja a fanyalgó 

arcú igénylőnek, hogy: most végre megvan, és nem is örül neki, bele sem néz.

Oka a következő: a kutató a cime vagy a referátum alapján jelentősnek ítélte a 

cikket. Az attól várt adatok uj fordulatot jelenthettek volna munkájában. Ha 1-2 

hét alatt megkapja, felhasználja és az uj nyomon talán már meg is oldotta vol

na problémáját. -  Nem ér rá azonban hónapokon át tétlenül várni. Tovább indul 

egy másik, esetleg sokkal hosszabb, kerülő utón, amelyhez hamarabb megkapta
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a kiinduláshoz szükséges információkat. Amikor azután hónapok elteltével megér

kezik az egykor izgalmas, érdekes közlemény, már elkésett, túlhaladott a tény
anyaga. Nem használható.

Ezért törekszünk lelkiismeretes, pontos, szolgálatkész k özépkáderek  

b e á l l í t á sá ra  az információs szolgálatunkba, felsőfokú képesitéssel rendelkező 

szak-referensek helyett.

Egyetlen megoldás* másolatot kell készíteni

A  fentebb vázolt sajátos körülmények miatt nélkülözni tudjuk a másutt 

esetleg igen fontos szakreferens-szolgálatot, ezért nem foglalkozunk referátu

mok készítésével, kiadásával, adatfeltárással. Munkánk középpontjába egyszerű, 

technikai jellegű szolgáltatást állítottunk: a kutatók számára  minél röv i -  

debb idő alatt m egsze rezzü k  a re ferá ló  folyóiratok a lap ján  kike

resett szakirodalmat.  A  felhasználható közleményeket érthető okok miatt a 

kutató legszívesebben a munka befejezéséig magánál tartaná. De sem a többi 

olvasó elől nem vonhatjuk el tartósan a használatba vett folyóiratot, a könyvtári- 
közi kölcsönzés határidejét sem ülik áthágni, egyetlen megoldás: másolatot  

kell készíteni. Erre is megvan a lehetőségünk: foto- foto-laborral, xerox ké
szülékkel is rendelkezünk.

A  kutatóknak gyors és elegendő szakirodalmi másolattal való eüátását 

az egyetem közvéleménye és a könyvtári tanács egyhangúlag igen fontosnak 

tartja és igen nagyra értékeli. Az igényt magam is, mint laboratóriumi munká

ját változatlanul folytató vegyész, szintén jogosnak, sőt a korszerű kutatáshoz 

nélkülözhetetlennek tartom.

Hogy Ismertetett reprográfiai szolgáltatásunk mennyire a valóságos igények 

kielégítését szolgálja, azt legjobban az évente teljesített kérések számának nőve— - 
kedése mutatja  ̂Id. a következő oldalon lévő grafikont).

*

A  fenti ismertetés korántsem ad könyvtárunk szolgáltatásairól teljes képet, 

A  feladatnak megfelelően igyekeztem a szakirodalmi információs szolgáltatásaink 

rendszerére szorítkozni.
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