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A  S Z A K ÍR Ó D  A L O M K U T A T  Á S  O K T A T Á S Á N A K  H A R M IN C  É V E  
A  B U D A P E S T I M Ű S Z A K I E G Y E T E M E N

FRANK RÓZA

A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára (BMEKK) 1958 óta szervezett 
formában ismerteti meg az egyetem hallgatóival a szakirodalomkutatás eszközeit és mód
szereit. Az országban elsőként a szegedi József Attila Tudományegyetem természettu
dományi karával egy időben1 kezdte el ezt a látványos eredményeket nélkülöző, de a 
szakemberek által igényelt és ezáltal hasznos munkát, amelynek tapasztalataira az 1966- 
os miniszteri utasítás is épített.

A szakirodalomkutatási ismeretek oktatása történetének különböző szakaszait már 
ismertették a BMEKK munkatársai.2“12 Nem készült azonban olyan összefoglaló munka, 
amely összegezné az eltelt 30 év tapasztalatait; dolgozatomban erre teszek kísérletet.

A szakirodalomkutatás oktatásának alapvető jellem zői, 
személyi és tárgyi feltételei

A könyvtárakban felhalmozott információ mindaddig holt ismeretanyag marad, 
amíg azt egy kutató saját témájának tanulmányozása végett meg nem keresi, fel nem hasz
nálja. A könyvtárak egyik feladata tehát az, hogy olvasóikat megismertessék az irodalom- 
kutatás eszközeivel és módszereivel.

A BMEKK a szakirodalomkutatással kapcsolatos ismereteket kötelező és fakultatív 
formában oktatja. A kötelező oktatás rendszerint két részből áll: előadásból és gyakorlati 
foglalkozásból. Az előadásokon az évfolyam létszámától függően 50—300 fő vesz részt. 
A gyakorlatok kiscsoportos foglalkozások keretében folynak, ezek létszáma 6—12 fő. 
Az előadások és gyakorlatok óraszáma, tematikája, eszköztára^ számonkérés módja és a 
részvétel igazolása karonként változó.

A személyi feltételek kialakítása terén fontos lépés volt a könyvtár tájékoztató és 
bibliográfiai osztályának (később tájékoztató és módszertani osztálynak) a létrejötte, 
amelynek munkatársai az egyetem karainak megfelelő végzettségű mérnökök. Az ő felada
tuk lett — többek között -  a szakirodalmi ismeretek oktatása is. Szükségesnek látszott 
— ezt a gyakorlat is igazolta —, hogy műszaki végzettségű, tájékoztatási gyakorlattal ren
delkező munkatárs oktassa a jövő mérnökeit. Ennek oka egyrészt az, hogy jobban meg 
tudja érteni a kutatandó téma lényegét és jobban meg tudja határozni az adott esetben 
legcélszerűbb kutatási módszert, mint a tájékoztató könyvtáros, másrészt ő csak annyi 
könyvtárhasználati tudnivalót és szakkifejezést ismertet, amennyire valóban szüksége van 
a hallgatónak.
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A tárgyi feltételek egy része adott volt. Az oktatáshoz eleinte csak a megszokott 
segédeszközöket használtuk (ETO-táblázatok, referáló folyóiratok, kézikönyvek). Megkí
séreltük bevezetni a szemléltető táblák, az írásvetítő és a diavetítő alkalmazását is, ezek 
azonban nem mindenütt váltak be. Használatukról minden esetben az illetékes oktató 
döntött. Később az oktatás legfontosabb segédeszközei „A szakirodalomkutatás segéd
könyvei” c. sorozat egyes kötetei voltak.13 Ezek az egyetem karainak megfelelő felosz
tásban, a társadalomtudományi szakirodalomkutatást sem elhanyagolva, részletesen, pél
dákkal illusztrálva ismertették a szakterület irodalomkutatásának alapvető módszereit és 
eszközeit, s így alkalmasak voltak (sőt még ma is azok) a mérnök-szaktájékoztatók kép
zésére is. Minden kötetet részletes bibliográfia egészít ki, amely a szakterület legfontosabb 
tájékoztató segédanyagát tartalmazza. Könyvtárunk idővel szükségesnek tartotta, hogy 
megjelentesse e bibliográfiák kiegészítését is. A segédkönyvek és kiegészítésük ezáltal a 
műszaki tájékoztatás segédkönyvtári bázisát képezték. Jelenleg az időközben elkészült 

jegyzeteket is használjuk.14-16 Ezekben megkíséreltük röviden összefoglalni mindazokat 
a tudnivalókat, amelyekre a szakirodalmat kutató mérnökhallgatónak szüksége lehet. A 
jegyzetek kiadása óta eltelt időben egyes fejezetek elavultak, illetve javításra szorulnak, 
ezért átdolgozásuk folyamatban van.

A gyakorlati oktatás alapvető tárgyi feltétele az oktatóhelyiség, amelyben helyet 
kell biztosítani az oktatás és kutatás segédeszközeinek, és lehetővé kell tenni a zavartalan 
munkát adott létszámú hallgatócsoportnak. Ez jelenleg két helyiség.

A karokon folyó oktatás

A 169/1966. sz. miniszteri utasítás17, amely — többek között a műszaki egyetemeken 
is — elrendelte a „Szakirodalmi ismeretek” oktatását, a Budapesti Műszaki Egyetemen 
nyitott kapukat döngetett, hiszen ebben az időben már évek óta folyt a vegyészmérnök
hallgatók szakirodalomkutatási oktatása. Az egyetemre érkező elsőéves diákok is szerve
zett keretek között ismerkedhetnek meg a Központi Könyvtár szolgáltatásaival. Az egye
temre való beiratkozás napján a karok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a könyvtár egyik 
munkatársa (rendszerint az egyik szaktájékoztató) röviden ismertesse a könyvtár történe
tét, állományát és a könyvtárba való beiratkozással kapcsolatos legszükségesebb informá
ciókat, ekkor megkapják a könyvtárat és szolgáltatásait ismertető füzetet. Ha a hallgató 
ezek után használni akarja a könyvtárat, akkor az ismertető füzet, az eligazító táblák és 
a tájékoztató könyvtáros segítségével önállóan kell megszereznie a könyvtárhasználati 
alapismereteket mindaddig, míg valamelyik felső évfolyamon sor nem kerül a szakirodal
mi ismeretek szervezett oktatására.

Vegyészmérnöki kar

1958-ban a BME Vegyészmérnöki kara volt az első olyan kar az országban, amely
nek vezetői felismerték, hogy a szakirodalom munkaeszköz(és kezelésének ismerete nem
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csak az oktatók és a kutatók, hanem a hallgatók eredményes munkájának is elengedhetet
len feltétele. Ezért lehetőséget kértek és kaptak a központi könyvtártól, hogy előbb a nap
pali, majd levelező hallgatóik is szervezett körülmények között ismerhessék meg a könyv
tár- és irodalomhasználat alapvető tudnivalóit, a legfontosabb referáló folyóiratokat és 
kézikönyveket.

A nappali hallgatók oktatását 1958-tól 1978-ig az 5. félévben tartottuk 1x2 óra 
előadás és 3x3 óra gyakorlat keretében. 1978, az oktatási reform bevezetése óta a 3. és 
a 8. félévben kerül sor az 1x2 órás előadásra és az 1x3 órás gyakorlatra.

A szakirodalomkutatási oktatás kezdettől fogva szorosan kapcsolódik a Szerves ké
mia tanszék oktatási munkájához, noha a tárgy az órarendben nincs feltüntetve. A tan
szék oktatói a gyakorlatok aktív résztvevői, a negyedéveseknek az előadást is ők tartják.

A másodéveseknek tartott előadáson a vegyész szaktájékoztató vázlatosan ismerteti 
az alapvető könyvtárhasználati tudnivalókat, a Chemical Abstracts és a Beilstein Handbuch 
felépítését. Az irodalomkutatási módszerek részletes ismertetésére és az eszközök haszná
latára az irodalomkutatási gyakorlaton kerül sor, amelyet a Szerves kémia c. tárgy egyik 
laboratóriumi foglalkozásán tartanak meg. A tárgy keretén belül a hallgatók feladatul 
kapják egy adott vegyület előállítását, az irodalomkutatási gyakorlaton pedig az ehhez 
szükséges irodalmazást kell elvégezniük. A kutatási eredményeket a gyakorlatvezető érté
keli ki. A negyedévesek kutatásmódszertanról hallanak előadást. A gyakorlaton keresendő 
témát a hallgatók érdeklődésétől és képességeitől függően, lehetőleg testreszabottan ad
ják ki. Ezek a feladatok rendszerint bonyolultabb vegyületcsoportok előállítását tartalmaz
zák. A gyengébb hallgatók továbbra is csak a Chemical Abstractsben és a Beilstein kézi
könyvben irodalmaznak, a többieknek feladatuk megoldásához a különböző kézikönyve
ket is használniuk kell.

A nappali vegyészmérnök-hallgatók irodalomkutatás-oktatásának általános tapaszta
lata, hogy a rendelkezésre álló idő alatt a kiadott feladatoknak csak kis hányada végezhe
tő el: a hallgatók a munkát rendszerint egyénileg folytatják, illetve fejezik be. Ekkor 
ugyanúgy vannak kérdéseik, mintha gyakorlaton lennének, és ezek a kérdések -  a feladat 
természetéből adódóan — majdnem mindenkiben felmerülnek. A tájékoztató természete
sen mindenkinek a szükséges mértékben nyújt segítséget. Ez a bizonyos szempontból 
többletmunka megtakarítható lenne, ha a gyakorlatok óraszámát nem csökkentették vol
na le. így jelenleg egyéni konzultáció helyettesíti a szervezett gyakorlatot, a közös mun
kát, ami tulajdonképpen visszalépést jelent az eredeti állapothoz képest. Mivel az iroda
lomkutatás nyelve az angol és a német, a nyelvtudás hiányosságai is növelik a kutatással 
eltöltött időt.

A levelező hallgatók a negyedik félévben 2x2 óra előadás és 2x2 óra gyakorlat kere
tében ismerkednek meg a szerves kémiai szakirodalomkutatás alapjaival. A gyakorlatokon 
ugyanolyan jellegű feladatokat kell megoldaniuk, mint a nappali hallgatóknak, de valami
vel több idő áll a rendelkezésükre.

A többi vegyészkari tanszék csak alkalmanként ad irodalmazási feladatokat, szerve
zett oktatást nem igényel. A hallgatók egyéni konzultáció formájában a könyvtár vegyész 
szaktájékoztatójától kapják meg a kutatáshoz szükséges legfontosabb ismereteket.



A szakirodalomkutatás oktatásának 30 éve... 377

Még az online irodalomkutatás hazai hőskorában, az 1982/83-as tanévben, kísérlet
képpen, a kar és a könyvtár együttműködése révén lehetőség nyílt arra, hogy néhány ve
gyészhallgató az OMIKK-ban részt vegyen számítógépes irodalomkutatásban. Ezt a gya
korlati foglalkozást azonban — nagy sikere ellenére — nem téveszthettük ki szélesebb kör
re, mivel a keresés költségeit a könyvtár nem tudta fedezni.

Gépészmérnöki kar

Az 1966-os miniszteri rendelet megjelenését követően az 1967/68-as tanévben a 
gépészmérnöki karon is megindult az oktatás: a kar ötödéves hallgatói fakultatív irodalom
kutatási foglalkozásokon vehettek részt. A kétórás előadást 2x2 óra gyakorlat követte. 
A fakultatív jellegből adódóan a résztvevők az évfolyam legérdeklődőbb hallgatóiból ver
buválódtak, akiknek vagy gondot okozott a diplomatervükhöz szükséges szakirodalom 
felkutatása, vagy egyszerűen csak igényes munkát akartak végezni. Az előadás az informá
ciókeresés elméletével foglalkozott, a gyakorlati foglalkozáson az egyetem és az Országos 
Műszaki Könyvtár szolgáltatásait és a használatukkal kapcsolatos tudnivalókat ismer
tettük.

A kar az 1973/74. tanévben valamennyi ötödéves hallgatója számára kötelezővé tet
te a Szakirodalmi ismeretek című önálló, aláírásköteles tárgyat. Ezzel egyidejűleg körkér
dést intéztünk a hallgatókhoz, hogy melyik félévben és milyen óraszámban tartják szük
ségesnek az oktatást.5 A nyilatkozók zöme az óraszám megnövelését és a gyakorlatok 
időpontjának előrehozását igényelte. A következő tanévtől kezdve ennek megfelelően 
2+6 órában és részben a 9. félévben került sor az oktatásra. A további időbeli változtatást az 
1981/82. tanévben hajtottuk végre: a hallgatók kívánságára az 5. félévben ismertetjük meg 
a gépészhallgatókat a szakirodalomkutatás alapjaival. Az átmeneti időszakban két évfo
lyam a 7., illetve a 8. félévben vett részt az előadáson és a gyakorlaton.

Az évek során folyamatosan alakítottuk a tárgy tematikáját. A változtatás nem volt 
öncélú: vonzó programot igyekeztünk kidolgozni. A tematika törzsanyaga mindvégig 
megmaradt: tartalmazza az irodalomkutatás elméleti alapjait, a referáló folyóiratok hasz
nálatát, a lelőhelykeresést, az ETO-jelzet meghatározását, a könyv-, folyóiratcikk- és for
dításkatalógusokban való keresést. A változás az elméleti és gyakorlati tudnivalók arányát, 
valamint a kutatott témák jellegét és kiválasztásuk módját érintette: a hallgatók érdek
lődését és igényeit figyelembe véve erősen lecsökkentettük az előadás elméleti fejtege
téseit, és helyettük olyan gyakorlati tudnivalókat mondtunk el, amelyeket a gyakorlaton 
időhiány miatt nem tudtunk részletezni. A 9. és 10. félévek hallgatóinak természetes volt, 
hogy az irodalomkutatási gyakorlaton diplomatervük szakirodalmát keresték. A harmad
éveseknek azonban kevés kivétellel nincs még olyan feladatuk, amely komoly irodalomku
tatást igényel. Mivel az irodalomkutatási gyakorlatnak csak akkor van értelme, ha a hall
gató érdekelt a keresésben, a keresendő témát érdeklődési körüknek megfelelően saját ma
guk választhatják. Ezáltal nagyobb ugyan a témák szóródása, és ezért az óra vezetése na
gyobb áttekintőképességet kíván az oktatótól, viszont a hallgatók hamarabb elismerik, 
hogy nem egy kötelező feladatot „pipálnak ki”, hanem értelmes munkát végeznek. Ezt 
az észrevételt egyértelműen alátámasztják a velük folytatott beszélgetések is.
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A hallgatók -  amellett, hogy megismerkednek az említett két könyvtár szolgáltatá
saival — megtanulják a jegyzetelés és hivatkozás módszerét is. Feladatuk ugyanis, hogy a 
referáló folyóiratokból, a katalógusokból kiírják mindazoknak a dokumentumoknak az 
adatait, amelyekre szükségük van. Az irodalomkutatás során természetesen megismerked
nek a betűrendes katalógusok használatának szabályaival is. A gyakorlatnak ez a része 
minden esetben meglepetést szerez a hallgatóknak, akik úgy érzik, hogy a betűrend magá
tól értetődő dolog, nem tudják, hogy a könyvtári betűrend eltér a helyesírási szabályzat 
által rögzítettől. Feladatként azt kapják, hogy szerzői és címrendszókat tartalmazó karto
nokat rakjanak könyvtári betűrendbe. (Ha ugyanis betűrendbe tudják rakni ezeket és 
megismerik a szabályokat, akkor nagy valószínűséggel keresni is tudnak majd az ilyen sza
bályok szerint szerkesztett betűrendes katalógusokban.) A helyes megoldással összehason
lítva „találati arányuk” 50% körül mozog. Kérdéseikkel a rendszer kényes pontjaira tapin
tanak, de a kapott válaszok az esetek többségében meggyőzik őket arról, hogy szükség 
volt a betűrendbe sorolás új szabályainak bevezetésére. A félév végi aláírás feltétele, hogy 
a résztvevők a gyakorlaton gyűjtött cédulaanyagból a hivatkozási szabályoknak megfe
lelő irodalomjegyzéket készítsenek és azt beadják.

Közlekedésmérnöki kar

A Közlekedésmérnöki kar V. évfolyamán 1969-ben tették kötelezővé az önálló alá
írásköteles tárgy előadásain és gyakorlatain való részvételt. A hallgatók véleményének fi
gyelembevételével már 1970 óta a 6. félévben kerül sor az oktatásra. Az oktatás ismeret- 
anyaga szervesen beépül a Gépjárművek tervezése és vizsgálata, valamint a Közlekedés
gazdaságtan c. tárgyak tananyagába. E tárgyak féléves feladatának elvégzéséhez ugyanis a 
hallgatóknak előzetes irodalomkutatást kell végezniük, s annak eredményét munkájukban 
fel kell használniuk, és a beadott tanulmányok végén irodalomjegyzékben kell feltüntet
niük a felhasznált szakirodalmat. Ennek az irodalomjegyzéknek a bemutatása egyúttal a 
Szakirodalomkutatás c. tárgy aláírásának feltétele is.

A tárgyat jelenleg 10 órában oktatjuk, ebből 2x2 óra az előadás, és 2x3 óra gyakor
lat. Az első előadás témája a könyvtári tájékoztató eszközök, a különféle referáló szolgál
tatások, referáló folyóiratok ismertetése. A második előadásra felkészülve kell érkezniük 
a hallgatóknak, mert az előadás elején rövid, néhány perces zárthelyit írnak az előző elő
adás anyagából. A zárthelyi témája a könyvtári abc, valamint egy- és többszerzős művek 
adatainak szabvány szerinti leírása. Ezután az oktató részletesen ismerteti az ETO rend
szerét és felhasználásának lehetőségeit, a szakkatalógusok felépítését és használatát. Az 
előadások után és a gyakorlati foglalkozások előtt a hallgatók önállóan, a jegyzetben21 
írottaknak megfelelően használják a szakterület magyar referáló folyóiratait. Ezekből ki
írják a témájukkal kapcsolatban az utolsó évben megjelent folyóiratcikkek adatait. A gya
korlati foglalkozások első 3 órájában a már kikeresett folyóiratcikkek lelőhelyének meg
állapítása a feladat. Ezután az oktató szaktájékoztató segítségével a hallgatók pontosan 
meghatározzák témájuk ETO-jelzetét, és ennek segítségével könyveket keresnek a szakka
talógusokban. A gyakorlat második részében az OMK legfontosabb olvasói katalógusaival
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és azok használatával ismerkednek meg. A közlekedésmémök hallgatók szakirodalomku
tatási oktatása több területen hasonló a gépészmérnök-hallgatókéhoz, de két lényeges 
pontban különbözik is attól: a hallgatónak a szerzett ismeretekről zárthelyiben kell szá
mot adnia; mivel a gyakorlati foglalkozáson nem kell időt tölteni folyóiratcikkek adatai
nak gépies kiírásával, az érdemi, közös munkát mindenki közel egyforma ütemben tudja 
végezni. Az ötödéves levelező hallgatók részére kisebb óraszámban (2 óra előadás és 3 óra 
gyakorlat), de szintén kötelező a tárgy, és azonos a számonkérés módja is.

Építőmérnöki kar

E kar nappali tagozatán az 1987/88. tanévig nem volt kötelező a szakirodalomismereti 
oktatás, fakultatív jelleggel azonban már 1970 óta minden évben meghirdették néhány 
szak részére. Ebben az időszakban csak az évfolyamok legjobb hallgatói vették fel a tár
gyat. Még 1979-ben is csupán a hatodéves levelező hallgatókat kötelezték részvételre. 
Az 1987/88. tanév 1. félévében az ötödéves földmérő, szerkezet-és közlekedésépítő hall
gatók, valamint a negyedéves vízépítőmérnök-hallgatók, a tavaszi félévben pedig az ötöd
éves vízépítőmérnök-hallgatók számára vált kötelezővé a foglalkozásokon való részvétel, 
és ennek igazolásaként az aláírás megszerzése. A kutatott témák a hallgatók féléves felada
taihoz, illetve a diplomatervhez kapcsolódnak. Azonban nem minden tanszék követeli 
meg az előzetes szakirodalomkutatást, így a gyakorlat elvégzéséhez szükséges megfelelő 
motiváció nem minden hallgatónál adott.

Az előadások és a gyakorlatok óraszáma, tematikája és a számonkérés módja alap
jaiban megegyezik a közlekedésmérnök-hallgatók foglalkozásainak tematikájával. Ennek 
oka az, hogy mindkét kar hallgatóit ugyanaz a szaktájékoztató oktatja, aki a bemutatandó 
eszközöket és tájékoztató szolgáltatásokat ipindig az érintett szak igényeinek megfelelően 
választja meg. így a vízépítő-mérnök hallgatók a munka javarészét a VIZDOK-ban (Víz
ügyi szakkönyvtár) végzik el. Ezáltal a konkrét feladat megoldását segítő irodalomkutatás 
nagyobb hatékonyságú lett, a gyakorlaton résztvevők pedig megismerkedhettek szűkebb 
szakterületük speciális tájékoztató rendszerével és kutatási módszereivel.

Építészmérnöki kar

A karon nincs órarendbe iktatva a szakirodalmi ismeretek oktatása. Az építészmér
nök szaktájékoztató 1969/70-től az 1984/85. tanévig bezárólag fakultatív előadást, gyakor
latot tartott a 8. félévben. Az első években az előadás és a gyakorlatok látogatottsága ki
elégítő volt. Az építészeti szaktájékoztatás ismertebbé válásával és a gazdag kézikönyvtár 
kiépítésével azonban a negyedik tanévben mind kevesebben igényelték a szervezett tájé
koztatást. Ennek oka a kar hagyományos oktatási módszere/ miszerint már a második év
től önálló irodalmazási munkára késztetik hallgatóikat. Olyan tervezési feladatokat adnak 
egyes tárgyakon belül (pl. Lakóépülettervezés, Középülettervezés, Épületszerkezettan), 
amelyek elvégzéséhez feltétlenül szükséges a könyvtár bizonyos szintű használata.
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Ezért az információforrások felderítése végett már az alsóbb évfolyamok hallgatói 
is az építészmérnök szaktájékoztatóhoz fordultak segítségért. így ő már ebben az időszak
ban — egyénenként — elmondta a szükséges tudnivalókat, ezért mire sor került a szakiro
dalomkutatási gyakorlatra, a hallgatók nagy része már úgy vélte, hogy ismert anyagot 
hallgat.

Ez a tapasztalat indokolta, hogy 1985-től kezdődően a 2. félévben a Tervezés alap
jai c. tantárgy keretén belül tartsunk kétórás bevezető előadást a tájékozódás lehetőségei
ről, a tájékoztatás eszközeiről és használatukról. Mivel az építészet területén rendelkezés
re áll egy könnyen és hatékonyan használható referáló szolgáltatás: a Gyorsindex -  Épí
tés, amely az igényeket nagyrészt ki is elégíti, a hallgatóknak csak a bonyolultabb kérdé
sekben kell a szaktájékoztatóhoz fordulniuk, s csak ilyenkor van szükség egyéni konzul
tációra.

Villamosmérnöki kar

Bár az elektronika és a számítógéptudomány szinte követhetetlen léptekkel fejlődik, 
a villamosmérnöki kar vezetése még nem érzi elérkezettnek az időt arra, hogy a villamos
mérnök-hallgatókat szervezett keretek között ismertesse meg a szakirodalmi tájékoztató- 
eszközök használatával. A hallgatók 1973 óta a 9. félévben egy kétórás előadáson halla
nak szakterületük legfontosabb referáló folyóiratairól és használatukról, valamint az ETO 
rendszeréről, a katalógusok felépítéséről és használatáról. A villamosmérnök szaktájékoz
tató egyúttal jelzi annak lehetőségét, hogy bővebb információt, további segítséget hol és 
mikor kaphat a diplomatervező. Az érdeklődők az előadás után részletes konzultációt 
folytathatnak a szaktájékoztatóval. Ennek keretén belül megismerkednek a Science Abs
tracts В  és C sorozatának, a különféle adattáraknak, katalógusoknak, valamint a lelőhely- 
jegyzékeknek a használatával.

Tapasztalataink szerint a szakmájuk iránt érdeklődő villamosmérnök-hallgatók 
legalább olvasnak angolul. Számukra nem okoz gondot a Science Abstracts használata. 
Mivel ez a referáló folyóirat a szakterületet gyakorlatilag lefedi, a magyar nyelvű szakiro
dalmi tájékoztatókat csak azok használják, akik angolul a szakszöveget sem tudják elol
vasni.

Természet- és Társadalomtudományi kar

A kar csak 1987-ben alakult, így a szakirodalomkutatás oktatásával kapcsolatban 
még nem gyűjthettünk tapasztalatokat.

Posztgraduális oktatás

A végzett mérnökök mint könyvtárhasználók szakirodalomkutatási ismereteinek 
bővítésével kapcsolatban még sok tennivalónk van. 1981-ben és 1982-ben a Mérnöki To-
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vábbképző Intézet tanfolyamai között a központi könyvtár is meghirdetett tanfolyamo
kat, amelyek keretében végzett vegyész-, gépész- és villamosmérnökök ismerhették meg a 
szakirodalomkutatás alapvető és legkorszerűbb módszereit. A tanfolyam tematikája álta
lánosságban megegyezett a nappali oktatás tematikájával. Természetesen nagyobb súlyt 
fektettünk a folyamatos szakirodalomfigyelés módjainak bemutatására, az irodalomkuta
tás és jegyzetelés módszertani kérdéseire, a különféle könyvtári, tájékoztató intézmények 
és szolgáltatásaik ismertetésére, beleértve az online szakirodalomkereső szolgáltatást is. 
Szervezési problémák miatt a rendszeres posztgraduális felhasználóképzést csak a közeljö
vőben iktatjuk terveink közé.

Tapasztalataink

Az elmúlt harminc év alatt számos tapasztalatunk és kérdésünk halmozódott fel az 
oktatás szervezésével, módszereivel és eredményességével, valamint az oktatás közben fel
merült gondokkal kapcsolatban.

A karokkal, illetve tanszékekkel való kapcsolat minőségét és intenzitását alapjaiban 
az határozza meg, hogy a szakirodalomkutatási oktatást önmagukból eredő igény készte
tésére vagy miniszteri rendelet hatására (esetleg a kettő szerencsés találkozása nyomán) ve
zették -e be. Bárhogy történt is, a tendencia az egyetemi igények bővülését mutatja, mivel 
a könyvtár nem tudja közvetlenül befolyásolni a karok ez irányú döntését. A tanszékek
nek a könyvtárhasználati—irodalomkutatási oktatásról alkotott véleményét, az oktatók
nak a hallgatók szakmai tájékozottságával kapcsolatos igényét a gyakorlaton kutatott té
mák jellege példázza. Az az ideális, ha maga a tanszék ad olyan feladatot, amelyik mód
szeres irodalomkutatást igényel. így a hallgató a tanterv követelményeinek keretében 
válik érdekeltté a módszeres irodalomkutatásban és a helyes hivatkozásban (közlekedés- 
mérnöki és építőmérnöki kar). A gépészmérnök-hallgatók esetében alkalmazott módszer 
(önálló témaválasztás) hibái első pillantásra nem szembetűnőek. A gyakorlat azonban be
bizonyította, hogy egy -  a műszaki szemlélettől viszonylag messze eső — tárgyat nehéz 
hatékonyan oktatni, ha a hallgató egy, őt esetleg csak hobbi szinten érdeklő téma után 
kutat. Jelenleg csupán a gépgyártástechnológia szak tanterve ír elő olyan feladatokat, 
amelyek előzetes irodalomkutatás nélkül nem végezhetők el.

Az oktatás megszervezése részben a karok, részben az oktató szaktájékoztató felada
ta. Az előadások időpontját, az oktatóval megbeszélve a dékáni hivatalok adják meg. A ve
gyészmérnöki kar kivételével, ahol a gyakorlatok beosztásáról a szerves kémia tanszék 
gondoskodik, a gyakorlati foglalkozások időpontjának és órabeosztásának meghatározása 
egyaránt az oktató feladata. A dékáni hivatalok ebben az esetben csak közvetítő szerepet 
látnak el a könyvtár és a hallgatók között.

A hallgatók előképzettsége

Az elmúlt másfél évtizedben bevezetett új általános és középiskolai tantervek arra 
törekedtek, hogy jól képzett, tájékozott fiatalok hagyják el az iskola padjait. Elvileg az
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egyetemre kerülő elsőévesek már tisztában vannak a könyvtárhasználat alapjaival. Tapasz
talataink azonban nem erről tanúskodnak. Számszerű felmérést eddig ugyan még nem 
készítettünk, de a hallgatókkal folytatott beszélgetésekből és a gyakorlatokon végzett 
munkájukból levonhatunk néhány következtetést: a hallgatók nagy része járt már könyv
tárban, de nagy többségük csak szabadpolcos, közművelődési könyvtárban. A katalógusok 
közül legfeljebb a betűrendes katalógust ismerik, a szakkatalógus módszeres használatával 
és az ETO-jelzet jelentőségével azonban rendkívül kevesen vannak tisztában. Tény, hogy 
sok fiatal úgy kerül a felsőfokú oktatásba, hogy nem tud a könyvtárban viselkedni és dol
gozni. Az is igaz, hogy a hallgatók az egyetemi évek során -  néhány kivételtől eltekintve -  
sincsenek rászorítva a könyvtár rendszeres használatára.

Kapcsolat a hallgatókkal

Az oktatás eredményességének egyik kulcskérdése a hallgatókkal való jó kapcsolat 
kialakítása, olyan foglalkozások vezetése, amelyeken a hallgató ráérez a végzett munka 
hasznosságára. Ennek hangsúlyozását igen fontosnak tartom éppen azért, mert az iroda
lomkutatás sok időt, türelmet, kitartást követelő tevékenység. Ha azonban sikerüljél meg
fogalmazni a kutatni kívánt témát, és a katalógusokban (referáló folyóiratokban) a hall
gató (kutató) eredményesen kutat, munkakedve fokozódik.

A hallgatók véleményét messzemenően figyelembe vettük és vesszük az oktatás 
időbeU elhelyezkedésének meghatározásában. Az oktatási módszerek változtatásakor fo
kozottan figyeljük reakcióikat, együttműködési készségüket, és csak azokat a módszere
ket alkalmazzuk tartósan, amelyeket szívesen elfogadnak. A velük folytatott beszélgeté
sek gyakran rámutatnak az oktatás hiányosságaira, illetve gyenge pontjaira; ezek kiküszö
bölése már a mi feladatunk.

A z oktatás tematikája és időbeli elhelyezkedése

Az oktatás tematikájának a hallgató szakterületéről, az oktató szaktájékoztató mód
szereitől és az adott szakterület tájékoztató eszközeitől függően vannak közös és eltérő 
vonásai. Például a központi szolgáltatásokat, a lelőhelyjegyzéket az ETO-rendszerét min
den szaktájékoztató ismerteti. De mivel a vegyészmérnök-hallgatók a legtöbb információt 
a Chemical Abstractsből és a vegyészeti kézikönyvekből szerezhetik be, ezért ezekkel bő
vebben foglalkozunk, a magyar nyelvű referáló lapokat és az OMIKK szolgáltatásait pedig 
csak röviden ismertetjük velük. A gépész- és közlekedésmérnök-hallgatók a számukra 
szükséges információk legnagyobb részét az OMIKK szolgáltatásainak segítségével kaphat
ják meg, ezért itt ezek bemutatására nagyobb súlyt fektetünk.

Az elmúlt évtizedekben a szakirodalmi ismeretek oktatásának az egyetemi oktatás
ban való időbeli elhelyezkedése változott. A változás oka egyrészt a hallgatóknak ezzel 
kapcsolatos véleménye volt, másrészt pedig a kar oktatási szerkezetének megváltozása. 
Megállapítottuk, hogy a 7. vagy 8. félévben hallott és gyakorolt irodalomkutatási ismere



A szakiiodalomkutatás oktatásának 30 éve... 383

tek alkalmazhatók azonnal és hatékonyan. Ebben az időszakban ugyanis már minden ka
ron, illetve tanszéken olyan feladatokat kapnak a hallgatók, amelyek komoly irodalomku
tatást igényelnek.

Természetesen az időbeli elhelyezkedésen tül az oktatás hatékonyságát több ténye
ző befolyásolja. Függ a hallgató érdekeltségétől^ szaktárgyi oktatónak a hallgatóval szem
ben támasztott igényeitől, a kutatandó témától, az alkalmazott módszerektől, az oktató 
személyiségétől, stb. Mivel a felsoroltak között sok a szubjektív tényező, nyilvánvaló, 
hogy a hatékonyság nem fejezhető ki mérőszámmal, a hallgatók aktivitása, a talált adatok 
felhasználhatósága, a hallgatók visszatérése alapján csak következtetni tudunk.

Egyéb tapasztalataink

Feltűnő a hallgatók nyelvtudásának hiányossága. Az idegen nyelvű referáló folyó
iratokat a vegyészmérnök-hallgatók és néhány villamosmérnök-hallgató kivételével nem 
tudják használni. Ugyanez a helyzet az idegen nyelvű folyóiratcikkekkel is: miután észre
veszik, hogy a legtöbb szakirodalmi dokumentum idegen nyelvű, ez az esetek többségében 
nem fokozott nyelvtanulásra serkenti őket, hanem, ha nincs a dokumentum lefordítva, 
inkább lemondanak róla. Ezért aztán nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy egy könyvet 
(cikket) akkor is kézbe kell venni, ha nem beszélik a nyelvet, mert az ábrák, táblázatok és 
hivatkozások nagy segítséget nyújthatnak a további munkában. (Természetesen felhívjuk 
figyelmüket az OMIKK szóbeli fordítási szolgálatára is, ezt a lehetőséget mindig örömmel 
nyugtázzák.)

Az oktatás során az információszolgáltató rendszerek néhány olyan hiányossága is 
kitűnik, amelyre az egyéni kutatás során talán nem is figyelünk fel.

A szakirodalmi tájékoztatók referátumaiban a hivatkozott folyóiratok címei rövi
dítve találhatók meg. A használati tájékoztatóban jelzik ugyan, hogy évente megjelenik a 
rövidítésjegyzék, de ezt mégsem mellékelik az éves kötetekhez. így sok időt kell arra vesz
tegetni, hogy közvetett módon kitalálják a folyóirat teljes címét, amelyre mind a folyóirat 
azonosításához, mind a pontos hivatkozáshoz szükség van.

A zűrzavart tovább növeli a különböző tájékoztató eszközök (katalógusok, referáló 
lapok) eltérő bibliográfiai gyakorlata.

Különösen az utóbbi években okoz nehézséget a folyóiratok lelőhelyének meghatá
rozása, hiszen sok éve szünetel a minden folyóiratot tartalmazó országos lelőhelyjegyzék 
kiadása. A műszaki koordinációs kör könyvtárainak folyóiratait tartalmazó lelőhelyjegy
zék is 1985-ben jelent meg utoljára, ki tudja mennyire egyezik a jelen helyzettel. Ha a 
lelőhelyjegyzékek évenkénti kiadása túl nagy költséggel jár, megfontolandó lenne mikro
filmlapon történő terjesztésük.

A szakirodalomkutatás szempontjából rendkívül fontosnak tartanánk a magyar 
folyóiratok repertóriumának az OMIKK-ban található szakkatalógusát, amennyiben az 
valóban jól használható lenne. Tapasztalataink szerint azonban nagyon hiányos. Mint a 
szakirodalmi ismeretek oktatóinak és mint szaktájékoztatóknak közös véleményünk, hogy 
hiba volt 1981-ben száműzni a MNB Időszaki Kiadványok Repertóriumából a műszaki
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cikkeket, és azokat különálló lapokon és a visszakeresést lehetetlenné tevő formában kö
zölni. így a szakirodalmi tájékoztatókban folyamatosan figyelő szakember tudomást sze
rezhet ugyan ezekről a folyóiratcikkekről, de a visszamenőleges kutatásuk reménytelen. 
Ugyanebből a szempontból megfontolandó a szemléző folyóiratok (pl. Műszaki Informá
ció) különböző sorozataiban megjelenő tömörítvények címadatainak feltűntetése a referá
ló folyóiratok megfelelő fejezeteiben (hasonlóan a Gyorsindex- Építéshez, amely referálja 
az Építésügyi Műszaki és Gazdasági Tájékoztató (ÉMGT) tömörítvényeit).

Most és távlatilag egyaránt lényegesnek tartjuk, hogy a jelen hallgatói, akik a jövő 
mérnökei, kutatói és publikálói lesznek, már most megismerkedjenek a helyes hivatkozás 
módjával. Az erre vonatkozó előírásokat az MSZ 3497—57 sz. szabvány tartalmazza,18 de 
ennek megfelelő hivatkozás még a könyvtári szakirodalomban is ritkán található. Akár 
könyvek, akár folyóiratcikkek, akár disszertációk irodalomjegyzékét vizsgáljuk, számos 
változattal találkozhatunk. És akkor még nem is beszéltünk a külföldi dokumentumokban 
fellelhető hivatkozásokról, amelyeket elvileg az ISO 690 sz. nemzetközi szabvány19 sza
bályoz, de gyakorlatilag ezek is sokféle változatban fordulnak elő. Ha a hallgató látja, hogy 
műszaki doktori vagy kandidátusi értekezés (diplomamunkáról nem is szólva) benyújtha
tó, sőt megvédhető hiányos adatokat közlő irodalomjegyzékkel, akkor nehéz neki megma
gyaráznunk, hogy tőle miért várunk többet.

Az oktatás jövője

A szakirodalomkutatás oktatásának múltját, jelenét áttekintve egyértelmű, hogy a 
jövő tennivalóit az információszerzés technikájának fejlődése, az információszerzésnek 
a kutatásban elfoglalt növekvő szerepe, valamint eddigi tevékenységünk még megoldatlan 
problémái jelölik ki. Az egyik ilyen a tárgyi feltételek alakulása. Ezek közül is elsősorban 
az oktatóhelyiséggel, illetve a gépi háttérrel kapcsolatos gondok.

A kis oktatóterem a kezdetek óta nehezíti munkánkat. Ez a helyiség egyúttal a köz
ponti könyvtár kutatószobája is; itt nyertek elhelyezést az oktatás és egyben a kutatás se
gédeszközei, az ETO-táblázatok, referáló folyóiratok stb. A férőhelyek száma 12, egyszer
re csak egy csoport dolgozhat a szobában, a kutatók pedig -  az oktatással óhatatlanul 
együttjáró zaj és helyhiány miatt — nem tudják zavartalanul végezni munkájukat.

A könyvtár gépi hátterét jelenleg három IBM PC képviseli. Egyikük segítségével 
online kereséseket végezhetünk, és már elvégzett és rögzített keresések újbóli futtatásával 
szimulálhatjuk is a keresést.

Mint ismeretes, a korszerű információkeresés már jelenleg is, de a jövőben még in
kább a számítógépek használatán alapul. Ezért az oktatott anyagban mind nagyobb teret 
engedünk majd az online információkereső rendszerek és módszerek ismertetésének és a 
számítógépes katalógusok bemutatásának. Ugyanakkor változatlan alapossággal kívánjuk 
ismertetni és gyakoroltatni a hagyományos tájékoztató eszközök használatát is, hiszen 
a számitógépes irodalomkeresés — költségessége miatt — az egyéni kutatók, főleg egye
temi hallgatók számára Magyarországon egyelőre elérhetetlen. Bemutatóprogramok segít
ségével, oktató adatbázisok, illetve oktatási célra kérhető jelszó felhasználásával azonban
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a hallgatókat megismertetjük a szakirodalomkutatás legkorszerűbb módjaival. A rendelke
zésünkre álló MICRO—ISIS programrendszert, amelyet a könyvtári feladatok gépesítési 
munkálataihoz használunk — alapfeladatán túl a felhasználóképzésben is fel tudjuk hasz
nálni.

Az oktatás kiterjesztése érdekében a további lépések:
•  az elsőévesek könyvtárhasználati alapismereteinek megszerzése végett meg kell 

győzni az egyetem karait arról, hogy az egyik alapismereteket oktató tárgy kere
tében hosszabb, gyakorlati ismereteket is nyújtó könyvtárhasználati foglalkozást 
célszerű tartani;

•  azokon a karokon, ahol még nem kötelező a Szakirodalmi ismeretek gyakorlatain 
való részvétel (villamosmérnöki kar, természet- és társadalomtudományi kar, épí
tészmérnöki kar) a karok igényeinek megfelelően fokozatosan be kell vezetni az 
irodalomkutatási gyakorlatokat;
gyakorlatokat;

•  az online információkereső technika bevezetésével, a könyvtárgépesítés fokoza
tos előrehaladásával egyidejűleg lehetővé kell tennünk a már végzett mérnökök 
munkájának segítését, módszereik továbbfejlesztését. Ez a cél a Mérnöki Tovább
képző Intézettel közösen indítandó tanfolyamok keretében érhető el.

Az elmúlt időszakban könyvtárunk lehetőségeihez képest igyekezett kielégíteni a 
BME karai részéről felmerült oktatási igényeket. A következő lépés az igények fenntartá
sa, illetve fokozása, a rendelkezésre álló módszerek és eszközök tökéletesítése és az okta
tás feltételeinek fejlesztése. Csak ily módon vállalkozhatunk továbbra is arra, hogy az iro
dalomkutatás oktatása terén kialakult hagyományainkat magasabb szinten folytassuk.
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