
BALÁZS SÁNDOR—SZABOLCSRA FERENC 

A műszaki könyvtárügy és dokumentáció változó feladatairól 

A felszabadulás és a nagyipar 1948. évi államosítása után a műszaki 
könyvtárügy és dokumentáció alapvető változásokon ment á t hazánkban. 
Jelen tanulmány elsősorban e változás leglényegesebb összetevőit és máig 
sem tudatosított következményeit kívánja nem teljességre törekvőén elemezni, 
hogy ezzel is elősegítse a fejlődés helyes irányának kialakítását. 

A szakirodalom áradata 

A tudományok fejlődésével és specializálódásával párhuzamosan a 
műszaki kiadványok számának emelkedése már a századforduló körül is 
„rémületbe ejtette" a könyvtárosokat és bibliográfusokat. Az ipari kutató
munka ugrásszerű fejlődése kiindulópontjának tekintett 1939. év után pedig 
a szakirodalom áradata teljesen áttekinthetetlenné vált. Ebben a káoszban 
véglegessé vált az általános gyűjtőkörű könyvtárak Waterloo-ja1. 

A jelenlegi helyzetre már az jellemző, hogy a műszaki irodalom a világon 
évente 60 millió oldalon jelenik meg, ami 100 000 kötet 600 oldalas könyvnek 
felel meg.2 A könyvkiadás áradatszerű növekedését a hazai adatok is tükrözik : 
míg Magyarországon 1938-ban 8152 kiadvány jelent meg 17 272 000 példány
ban, addig 1954-ben már 20 693 mű hagyta el a nyomdákat 41 361 207 pél
dányban.3 

Ebből a hatalmas anyagból egy könyvtár sem képes minden kiadványt 
beszerezni és raktározni. De még lehetetlenebb vállalkozás egy szakterület 
teljes irodalmának áttekintése, hisz feltételezve, hogy egy vegyész 30 nyelven 
tud folyékonyan olvasni, akkor is csak 10 év alatt tudná egy év teljes kémiai 
szakirodalmát áttanulmányozni. Ezek az adatok önmagukban is rávilágítanak 
a műszaki könyvtárügy és dokumentáció általános feladataira. 

A műszaki könyvtárhálózat kialakulása 

A szakirodalom szaporodására a szakkönyvtárak egyre nagyobb mérvű 
specializálódása és számszerű fejlődése a megoldást jelentő reakció. E folyamat 
időbelileg természetesen ott jelentkezik először, ahol az ipar fejlődése hamarabb 
támaszt ilyen igényeket. Nézzünk erre is egy példát : a Szovjetunióban 1934-

1 BUBCHARD, J. E. : The Waterloo of science. Rev. Doo. 1949. 4. sz. 94—97. 1. 
2 LEFÈBVRE, L. : The special library ; what it is and whai it can do for business 

and industry. Special Libraries, 1958. febr. 53 — 57. 1. 
3 KÖPECZI B. : Könyvkiadásunk 10 éve. A Könyv, 1955. máj. 200 — 204. 1. 
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ben 2426 műszaki könyvtár működött, 1956-ban pedig az iparvállalatok és 
gépállomások már 19 000 szakkönyvtárat tar tot tak fenn, vagyis az 1934. 
évinek közel nyolcszorosát. Ugyanezen idő alatt e könyvtárak állománya 
megtizenkétszereződött.4 

A szakkönyvtárak számának mennyiségi emelkedése egy bizonyos pontot 
elérve minőségi változásba csap át, és alapjaiban megváltoztatja egy országban 
a műszaki könyvtárügy helyzetét. Magyarországon a műszaki könyvtárügy 
fejlődése lényegében csak 1945 után indult meg, és a nagyipar államosítása 
után az első ötéves terv befejezésével érte el ezt a fordulópontot. Ettől kezdve 
már műszaki könyvtári hálózatról beszélhetünk. Állításunkat a következő 
tényekkel támaszthatjuk alá. A felszabadulás előtt hazánkban 54, jobbára 
zárt jellegű műszaki könyvtár „létezett", ezek közül azonban jóformán csak 
a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet könyvtára, a mai Országos Műszaki 
Könyvtár mondható megfelelő eredményeket (kötetszámot és olvasóforgalmat) 
felmutató műszaki könyvtárnak. (A munkáltató szervezetek szakkönyvtárai 
zárt jellegűek voltak.) Az ötéves terv végén viszont e könyvtárak száma már 
500 fölé emelkedik, számuk az 1945 előttinek tízszeresére nő. 1958 elején 
pedig már kereken 1000 vállalat (üzem, tervező- és kutatóintézet) t a r t fenn 
önálló műszaki könyvtárat, amelyeknek összállománya ma, az Országos 
Műszaki Könyvtárral (továbbiakban : OMK) együtt 7 290 352 egység.5 

A műszaki irodalom gyűjtése tehát ma már nagyszámú olyan könyv
tárra hárul, amelynek gyűjtőköre specializáltabb jellegű, mint a múltban. 
Állományuk átlagban 10 év alatt megkétszereződik, azaz állománygyara
podásuk kb. évi 10 százalék. 

Decentralizált olvasóforgalom 

A műszaki könyvtárak és a bennük felhalmozott állomány számszerű 
növekedésének hatására a szintén felfokozott olvasói igények kielégítése 
országszerte decentralizálódik, azaz az érdeklődések kielégítése első fokon 
eltolódik az egyes vállalati műszaki könyvtárak irányában. Az OMK-ban 
és a köréje csoportosuló hálózat könyvtáraiban az olvasott szakkönyvek 
száma a következőképpen alakult : 

É v 
Műszaki 

könyvtárak 
száma 

Kötetforgalom 
É v 

Műszaki 
könyvtárak 

száma az OMK-ban a hálózatban 

1937* 45 
82 

998 

80% 
60% 
! 6 % 

20% 
40% 1947 

45 
82 

998 

80% 
60% 
! 6 % 

20% 
40% 

1957 . 

45 
82 

998 

80% 
60% 
! 6 % 84% 

* Arányosan becsült adatok. 

Ez az összeállítás is azt bizonyítja, hogy a magyar műszaki könyvtár
ügyben fordulópont következett be. Az olvasók túlnyomó többsége ma már 
elsősorban munkahelyének műszaki könyvtárában jelentkezik. 

4 P O L U B O J A R I N O V J M. : Krasznorecsivüe cifrü. Bibl io tekar ' . 1957. nov . 7—13. 1. 
5 B A L Á Z S S .—SZABOLCSKA F . : A műszaki termelési könyvtárhálózat. 1 — 2. r . 

Műszaki K ö n y v t á r o s o k Tájékozta tó ja , 1958. 1 — 2. sz. 8 — 17., 1 — 14. 1. 

^ Magyar Könyvszemle 
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De az olvasóforgalom decentralizálódása magában foglalja az olvasók, 
összetételének megváltozását is. Természetes ugyanis, hogy a vállalati mű
szaki könyvtárak főleg a műszaki alsó- és középkáderek szakirodalmi igényeit 
igyekszenek kielégíteni, a mérnökök és technikusok továbbra is az OMK-hoz 
fordulnak kéréseik jórészével, s ilyenformán a hálózati központ olvasószol
gálatának egyre inkább a magasabb fokú tudományos és műszaki irodalom 
terjesztése válik feladatává. A műszakiak ugyanis egyrészt a szoros értelem
ben vett gyakorlati, technológiai szakirodalmon kívül elméleti jellegű tudo
mányos munkákat is keresnek, másrészt pedig a saját szűk területükön kívül 
a csatlakozó iparágak és szakmák irodalmában is állandóan kutatni kény
telenek. Ugyanakkor a gyártási profilok megváltozása esetén — míg saját 
könyvtáruk ilyen irányban nem tud azonnal megfelelő irodalmat beszerezni — 
mindenképpen a központi könyvtár általánosabb gyűjtőkörére vannak utalva. 

A szakirodalom átcsoportosulása 

A műszaki kiadványok számszerű emelkedésének az is a következ
ménye, hogy — még tervszerű válogatás mellett is — egyre nagyobb nehéz
ségekbe ütközik a jelentősebb szakkönyvek összegyűjtése egy könyvtárban, 
így vesztették el egyes tudományágak alapkönyvtárai gyűjtőkörük teljességre 
törekvő jellegét. Az OMK mint hálózati központ relatíve le is maradt a hozzá
tartozó egyes könyvtárak mögött. Az egyes iparágakban ugyanis egyre 
jobban kialakulnak olyan műszaki könyvtárak, amelyek egy-egy szakterület
nek az irodalmát teljesebben gyűjtik, mint a hálózati központ. (Sajnálatos, 
hogy ennek a folyamatnak viszonylagos meggyorsulását az OMK elégtelen 
állománybeszerzési kerete „segíti elő", és hogy az ilymódon szétszóródó 
értékes állománynak nyilvántartására még mindig nincs és a közeljövőben 
sem lesz megfelelő központi címjegyzék.) Könyvtári törvényeink szellemében 
az egyes hálózatok központjai, így az OMK is, az irányításuk alá tartozó 
könyvtárakkal együtt tekintendők gyűjtési egységnek, s a belső koordináció 
feladata, hogy ez a törekvés meg is valósuljon. 

1957-ben a vállalati műszaki könyvtárak 117 407 kötettel, az OMK 
pedig csak 6905 kötettel gyarapította állományát. A gyarapodás tar ta lmát 
vizsgálva a következőkhöz hasonló példákat találunk : 

bányászat OMK 195 köt et 
Bányászati Kutató Intézet 467 „ 

mélyépítés OMK 277 
Mélyépítési Tervező Vállalat . . . . 580 „ 

mezőgazdasági gépek OMK 131 „ 
Mezőgépfejlesztési Intézet 285 „ 

papíripar OMK 56 „ 
Papíripari Kutató Intézet 135 ,, 

mérőeszközök, automatika OMK 165 „ 
Országos Mérésügyi Intézet 350 „ 

Ezek szerint a szakirodalom átcsoportosulásának folyamata is már 
több szakterületen végbement. 

Külföldi szakfolyóiratok 
A fejlődéshez tartozik az is, hogy a szakirodalom formai megjelenésében 

nagy eltolódás következett be. A technika gyors ütemű fejlődését figyelemmel 
kísérő szakemberek tájékoztatására a könyvek egyre lasúbbnak bizonyulnak, 
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és az érdeklődők ehelyett a legújabb műszaki eredményeket ismertető folyó
iratokat tanulmányozzák elsősorban. (Ez alkalommal nem foglalkozunk 
olyan új kiadványtípusokkal, mint a prospektusok, jelentések, disszertációk 
stb.) Az érdeklődés a folyóiratok iránt hazai vonatkozásban is fokozódik. 
Jellemző, hogy ma már több ipari minisztérium (közlekedés- és postaügyi, 
nehézipari, könnyűipari stb.) jóval magasabb devizakeretet igényel a fel
ügyelete alá tartozó vállalati műszaki könyvtárak folyóiratbeszerzésére, 
mint könyvvásárlásra. 

A világon ma kereken 50 000 műszaki folyóirat jelenik meg.6 Ebben a 
rengetegben szakértők véleménye szerint 8—10 000 olyan lap van, amely 
valóban értékes és közérdeklődésre joggal számottartó anyagot tartalmaz.7 

Ebből kiindulva érdemes megvizsgálni, hogy Magyarországon milyen mórték
ben lehetséges a külföldi szaklapok figyelése. Az 1958-ban előfizetett külföldi 
műszaki folyóiratok száma 2672, tehát az értékesként meghatározott lapok 
számának csak kb. 30%-a. (Ez az arány valójában kedvezőbbnek mondható, 
mivel fenti adatok nem foglalják magukban a csere és ajándék formájában 
hazánkba érkező műszaki folyóiratokat.) Bár ez a viszonyszám jobb a néhány 
év előttinél, nem kétséges, hogy további lényeges emelésére van szükség, mert 
ez szintén egyik követelménye a már többször említett minőségi változásnak. 

Részben helytelen a mai helyzetnek az az indokolása, hogy további la
pok megrendelésének pénzügyi akadályai vannak. A folyóiratbázis kiszélesítése 
ugyanis a jelenlegi keretek tervszerűbb felhasználásával is megvalósítható. 
Az OMK rövidesen elkészülő folyóirat KC-je alapján enaek a rendezésnek 
megvan a reális lehetősége. 

A műszaki könyvtárak részére 1958-ra előfizetett 2672 műszaki lapból 
számonként összesen 27 093 példány érkezik ; ebből 2199 a tőkés államokból 
19162 példányban, 473 pedig a tervállamokból 7931 példányban. A külföldi 
folyóiratok tehát átlagban 10 példányban járnak az országba ; a tőkés államok 
szakfolyóiratai átlag 8, a tervállamok lapjai átlag 16 címre. Emögött az 
átlagszám mögött igen nagy példányszámban érkező folyóiratok is vannak. 
Nézzük meg közelebbről a 100-nál magasabb példányszámban járó lapokat. 

Példányszám 
L a p í s i e s é s 

Összesen Példányszám 
tőkés államokból terv államokból 

Összesen 

102 1 1 
108 4 1 5 
115 1 1 2 
124 3 l 4 
134 — 2 2 
138 1 1 2 .,. 
146 2 .— 2 
185 _.. 1 
217 — 1 
226 1 — 
300 1 — 
312 1 

6 FAIRBAIRN, R. E. : Documentation. Chemistrv and Jndustry, 1957. máj. 645 — 
648. lap. 

7 SIEMENS, A. : Über das In/ormationsgefüge eines Grossbetriebes. Nachr. f. Dok. 
1956. dec. 173—177. lap. 

2* 
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Tehát 23 olyan lap van, amely 3444 példányban jár a könyvtáraknak. 
A nagy példányszámú lapok előfizetéseinek csökkentése sok olyan új és szük
séges szaklap megrendelését tenné lehetővé, amelyek eddig egyáltalán nem 
jártak hazánkba. Ennek végrehajtása azonban igen gondos körültekintést és 
mérlegelést kíván, mivel bizonyos lapokra több vállalat is joggal ta r t igényt. 

A dokumentáció új feladata 

A folyóiratokban megjelent cikkek feltárása már a dokumentáció 
feladata. E feladat nagyságára jellemző, hogy például a Szovjetunióban a 
Tudományos Akadémia Tudományos Tájékoztató Intézete referáló lapjaiban 
1000 szovjet és 9000 külföldi szaklap 4 Ínyelven megjelent cikkanyagát tárja fel. 
Egyedül a kémia területén — 5000 lapból— közreadott referátumainak száma 
az elmúlt években így alakult : 

1954-ben : 41 000, 
1955-ben : 75 000, 
1956-ban: 120 000 referátum.8 

Magyarországon a műszaki dokumentáció központi intézménye az 
OMK. 1957-ben 47 949 adatot adott közre, azaz szolgáltatásain keresztül 
ennyi folyóiratcikk tartalmi kivonatát vagy címfordítását jut ta t ta el az ipar 
illetékes szakembereihez. (Összehasonlításként közöljük, hogy ebből kb. 
6—7000 volt a kémiai tárgyú szakcikkek referátuma.) 

A feltárás hazai mérete semmiképpen sem kielégítő. A műszaki könyvtár
hálózat részére beérkező 2672 lapféleségből csak 7—800-nak az anyagát 
dolgozza fel, tehát csak a meglévő lapok 26%-át. A többi lap így jórészt 
csa-k az előfizetők részére válik értékessé, tartalmuk az egész magyar ipar 
szempontjából részben elvész. (Gondolunk it t elsősorban arra a 605 tőkés 
állambeli és 62 tervállambeli folyóiratra, amelyek csak egy példányban járnak 
Magyarországra.) 

Alapvető változást a dokumentáció csak akkor érhet el, ha tevékeny
ségét a műszaki könyvtárhálózathoz hasonlóan mennyiségileg jelentősen 
felfokozza. Ez a folyamat már szintén megindult, hiszen az OMK-n kívül 
már kb. 50—60 intézményen belül folyik bizonyos fajta műszaki dokumentációs 
munka, azaz ez a hálózat is kialakulóban van. Nyugtalanító jelenség azonban, 
hogy az egyes alközpontoknál, minisztériumoknál és vállalatoknál folyó 
dokumentáció nagyjából ugyanazt az anyagot törekszik feltárni, amit az OMK 
szintén és jobban elvégez. (Például a KGM Műszaki Információs és Fordító 
Vállalat múlt évben megindított Tájékoztatója.) A feladat pedig nem ez volna. 
A párhuzamosságok kiküszöbölésére a dokumentációs hálózatnak a központ 
által fel nem dolgozott lapokat — a beérkező lapok több mint 50%-át — és 
egyéb kiadványtípusokat kell feltárnia és közrebocsátania. 

A fejlődés jellemzői 

A magyar műszaki könyvtárügy és dokumentáció fejlődésének jelleg
zetességeit a következőképpen foglalhatjuk össze : 

8 M A C H E R S ON :, S. G. : Chemical documentation in the USSB. Amer ican Doe. 1958. 
j a n . 20 — 22. 1. 
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. 1. A műszaki könyvtárak kialakulása nálunk a felszabadulás u tán 
indult meg. A fejlődés a nagyipar államosítása után a szocialista ipar meg
növekedett feladataiból következő igények alapján meggyorsult. 

2. A vállalati műszaki könyvtárak számának rohamos gyarapodása az 
első ötéves terv befejezésének időpontjára alapvető minőségi változásokat 
idézett elő. Kialakult a műszaki termelési könyvtárhálózat. A gyakorlatban 
megnyílt a lehetőség a műszaki szakirodalom megfelelő arányú gyűjtésére 
és az olvasók igényeinek kielégítésére. Számottevően megnőtt az olvasók és 
az olvasott kötetek száma, arányaiban ma már megközelíti, sőt néhol túl is 
szárnyalja a fejlett iparral rendelkező országok műszaki könyvtárainak össz
forgalmát. 

3. Bizonyos eltolódások következtek be a műszaki termelési könyv
tárhálózat központja — az OMK — és a vállalati műszaki könyvtárak 
feladataiban. Az olvasóforgalom és a szakirodalom gyűjtésének feladata 
jelentősen decentralizálódott. 

4. Az OMK központi irányító tevékenysége újabb meg újabb feladatok
kal találja magát szemben, s ezeket csak a fejlődés állandó és részletes elem
zésével és az illetékes szervek hathatós támogatásával tudja megoldani. 
(Központi címjegyzék, könyvtárközi kölcsönzés fokozása, az állomány
gyarapítás összefog asa, a hálózat további módszertani erősítése stb.) 

5. Központi műszaki dokumentáció 1949 óta folyik Magyarországon. 
1952-ig a feltárás megszervezése és a szolgáltatási fajták kialakítása volt a 
főfeladat. Az 1952-től 1955-ig terjedő időszakot a központi szolgáltatások 
minőségi javítása jellemzi.9 

6. Az ipari kutatómunka és a műszaki fejlesztés feladatainak megnöveke
dése egyre nagyobb igényeket támaszt a műszaki dokumentációval szemben is. 
A központi dokumentációval párhuzamosan az egyes minisztériumok, iparigaz
gatóságok és vállalatok is dokumentációs szerveket létesítenek. Megindul a 
dokumentációs hálózat kialakulása. Szükségessé válik a Magyarországra 
beérkező külföldi folyóiratok cikkeinek gyorsabb és szélesebb körű feltárása. 

7. A műszaki dokumentációs hálózat kialakítása csak akkor történik 
helyes irányban, ha a lehető legszűkebb térre szorítja a párhuzamos feldol
gozást, és helyette tovább fejleszti a feltárásra kerülő dokumentum-bázist. 
Ehhez elsősorban a folyóirat-behozatal tervszerűbb elosztására és a dokumen
tációs feldolgozó munkák erőteljesebb koordinációjára van szükség. 

8. A dokumentációs szolgáltatások fokozása és a „fogyasztók" meg
szervezése, azaz a felhasználók körének bővítése, szakadatlan erőfeszítést 
kíván a műszaki könyvtárügy és dokumentáció valamennyi illetékes szervétől 
és szakemberétől. 

Ezek a megállapítások szükségszerűen nem terjedhettek ki minden 
idevágó kérdésre, mégis úgy véljük, rávilágítanak a magyar könyvtárügy 
egyik fontos részének alapvető problematikájára. Reméljük, hogy könyvtári 
szaklapjaink a jövőben elő fogják segíteni a részletkérdések megvitatását is, 
s a műszaki könyvtárügy és dokumentáció nem marad a közvetlenül érdekeltek 
szűk körének önmagára hagyott gondja és felelőssége. 

9 J Á N S Z K Y L. : A műszaki dokumentáció problémái és feladatai Magyarországon. 
Magy. Könyvsz le , 1956. áp r .—jún . 101 — 111. 1. 
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SÁNDOR BALÁZS-FERENC SZABOLCSKA: ON THE VARYING TASKS OF 
TECHNICAL LIBRARIANSHIP AND DOCUMENTATION 

Having reached a certain point, the increasing number of speeialized libraries 
and documentary offices entails qualitative changes and fundamentally alters the State 
of librarianship and documentation in any given country. 

The technical documentation in Hungary came to this critical point simultaneously 
with the development of socialist industry at the end of the f irst Fi ve- Year Plan. While 
prior to the second world war there were only 54 technical libraries in the country, most 
of them inaccessible to the workers, at présent about 1000 are operating in divei-se 
industrial enterprises (planning and research institutes, factories). Their overall stock 
{books, volâmes of periodicals, patent spécifications, translations) amounts to almost 
7% million units, the annual increase is 10%. This numerical increase brought about 
the network of technical libraries for industrial purposes, having as centre the Hungá
rián Central Teclinical Library. 

The change is eharacterized by the fact that there are a great many more smaller 
and larger technical libraries within reach to the workers at all enterprises. The acquisi
tion of technical literature has been decentralized in the same way since the enterprises 
interested in a more or less special field cf production can acquire the required litera
ture in a more complète manner than large libraries having a broader scope of collection, 
or than the network centre, the Hungárián Central Technical Library. 

From among the 50 000 technical periodicals issued the world over, 8 — 10,000 
contain really important material. Of these, however, only about 3000 enter Hungary 
by subscription, yet the number of copies received exceeds 27 000. The subscriptions 
must now be eoordinated in accordance with the Central Directory for periodicals by 
simultaneously reducing the number of subscribers to the Journals received in large 
numbei copies (100 to 300) and extending the subscriptions to cover a greater va riet y 
of periodicals. 

Documentationhasbeencentralizedin Hungary in 1949. The various services estab-
lished and their opération improved, the centre is now faced with new tasks : building 
up the documentary network, the centre must coordinate the documentary work, pre-
vent parallelism and extend the range of documentary material to be colketed and 
worked up. The latter refers primarily to the necessity of increasing the number of perio
dicals from which documentary material can be collected since the material contained 
in only 26% of the periodicals entering the country by subscription reachesthose interest
ed through the central documentary services. 


