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A VIII. Kongresszus után 
Az országos távlati kutatási feladatok és a tudományos könyvtárak 

Történelmünknek ismét egy jelentős fordulóján, a mezőgazdaság szocia
lista átszervezésének végső szakaszához érve hirdette meg a Magyar Szocialista 
Munkáspárt VIII. Kongresszusa az új programot: teljessé tenni a szocializmus 
győzelmét ! „Építsük fel hazánkban teljesen a szocialista társadalmat !" — 
mondja a program. Minden réteg, minden erő összefogására, minden terv és 
erőfeszítés összehangolására van tehát szükség: a munkásosztály aktivitására 
és lelkesedésére, a szövetkezeti parasztság összeforrottságára, az értelmiség átgon
doltabb munkájára a tervezésben, a tudomány fejlesztésében, a tudományos 
kutatás eredményeinek hasznosításában és művelődésünk színvonalának eme
lésében. 

Az osztályharc módosuló jellege, formái és eszközei következtében a fel
adatok két fő területen a legjelentősebbek: a szocialista gazdaság megerősítése, 
fejlesztése és a szocialista tudat kialakulása területén. Akár az ipar, akár a mező
gazdaság fejlesztésének a kongresszusi határozatban kifejtett feladataira vetjük 
tekintetünket, a cél: a szocializmus teljes felépítése csak a termelékenység emelése, 
gazdaságosságának fokozása útján érhető el. Az iparban a műszaki fejlesztéssel, 
a mezőgazdaságban a nagyüzemi termelés korszerű anyagi és technikai bázisának 
kiépítésével. It t is, ott is tudományos feladatok jelentkeznek. De akár a gyártási 
technológia világszínvonalra emeléséről, akár az öntözési és talajjavító munká
latok meggyorsításáról legyen is szó, a fejlettebb szocialista gazdaság szakmailag 
képzettebb, művelt és öntudatos dolgozókat követel, és így ró a program a 
tudomány műhelyeinek, a különböző fokozatú oktató és ismeretterjesztő inté
zetek és — nem kis mértékben — könyvtáraink dolgozóira jelentős feladatokat, 
de nagyobb felelősséget is. / < 6 o h 

A népgazdaság fejlesztésének követelménye élesen előtérbe állítja a tudo
mányos tájékoztatás és dokumentáció eredményesebb felhasználásának prob
lémáit. Ami a természettudományi, műszaki, mezőgazdasági és orvosi könyv
tárakat illeti, szolgáltatásaik elismerten sokrétűek (referáló lapok, témafigyelés, 
expressz-információ, témadokumentáció, röplapbibliográfiák, szakbibliográfiák 
stb.). Alig lehetne ezek közé még újabb formákat beiktatni. Szolgáltatásaik 
egyes formái mégis gyorsíthatók: a referáló lapok folyamatosan kiegészítendő 
kumulatív indexeinek elkészítése pl. a retrospektív szakbibliográfiákra szánt 
idő megtakarításával. A témák számát, országos központi szerv közben jöttével 
a gyorsítás érdekében az égetően sürgősekre csökkenteni lehetne. Hiba volna 
azt hinni, hogy a tudományos kutatómunkának az a sajátossága, hogy eredmé
nyei viszonylag hosszú idő alatt érnek be, alkalmazható a könyvtári munka 
ütemére is. Az az idő, amely a kutatómunka kezdete, majd elért eredményeinek 
gyümölcsöző felhasználása közé esik, lerövidíthető a könyvtári szolgáltatásokra 
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való jobb felkészültséggel. Igaz, itt felvethető, hogy a tudoraányos könyvtáraink 
tájékoztató szolgálatával szemben támasztott igények nem eléggé ismertek, 
mert a kapcsolat a könyvtárosok és kutató intézetek dolgozói között — nem is 
könyvtárosaink hibájából — nem a kívánt mértékben szoros. 

Könyvtárosaink értekezletein többször volt már szó igénykutatásról^és a 
könyvtári szolgáltatások hatékonyságának elemzéséről. Felhasználhatók már 
egy lefolytatott ankét megválaszolt kérdőíveinek tanulságai, de mindezek csak 
kezdő lépések; többre van szükség. A törvényerőre emelt országos távlati tudo
mányos kutatási terv 73 fő feladata közül 58 a matematikai, fizikai, kémiai, 
geofizikai, biológiai, a műszaki, mezőgazdasági és orvostudományi kutató inté
zetek könyvtárait, az országos szakkönyvtárakat és általános tudományos 
könyvtáraink munkáját érintik és igénylik. A fő feladatokon belül, a felada
tok, a témacsoportok és témák forrásigényeket, állománykiegészítéseket vetnek 
fel, ezeket a megfelelő tudományágazat könyvtárosainak az érdekelt kutatókkal 
a feladatok sürgősségi sorrendjében külön-külön meg kell vitatniok, és ezeket 
az érintkezéseket rendszerré, ünnepélyességtől mentessé, közvetlenné kell ten-
niök. Rá kell bírni kutatóinkat, nyilatkozzanak a könyvtári szolgáltatások 
hatékonyságáról. Ha a műszaki és mezőgazdasági fejlesztésben, de különösen 
a nagyobb hangsúllyal kiemelt műszer- és híradástechnikai iparban most élesen 
előtérbe kerül az elért eredmények gyors realizálásának kérdése,1 úgy ennek van
nak könyvtári konzekvenciái is, amelyek tanulságosak más termelési és más ku
tatási ágazatok könyvtárai számára is. Éspedig az a tanulság: milyen fon
tossá lett az idő kérdése, amit megnyerni segíthetünk a feltáró munka és egyéb 
könyvtári szolgáltatások idejének lerövidítésével. 

A VIII. kongresszus kijelölte másik főterületen a szocialista tudat és törté
nelemszemlélet kialakítása és népünk tudatába való bevitele, a fejlett esztétikai 
kultúrájú szocialista emberideál tudományos megalapozása — a társadalmi
történeti és humán tudományok feladata — csak viszonylagosan kevésbé égető 
feladatok, mint a népgazdaság fejlesztését szolgáló tudományoké. Az országos 
távlati tudományos terv 13 idevágó fő feladatot tartalmaz. E kutatási ágaza
tokat szembeötlően jellemzi az, hogy a megkívánt felkészülés rendkívül időigé
nyes, mert a bonyolult történelmi összefüggések tisztázásához a viták sorozatára 
van szükség. (Ezek a viták — immár tisztultabb légkörben — a XXII. Kongresz-
szus óta kaptak nagy lendületet.) Jellemzi e kutatási ágazatokat az is, hogy a 
kutatói munka szorosan ráépül a nagy általános tudományos könyvtárak, a 
szakkönyvtárak és a levéltárak feltáró munkájára. Éppen ezért itt is szükséges, 
hogy kutatók és könyvtárosok együtt beszéljék meg a távlati feladatokból 
eredő teendőiket. így könnyebben érhető el, hogy a feltáró munka együtt 
haladhat a kutatással, de elérendő az is, hogy könyvtáraink tudományos dolgozói 
egyenrangú partnerekként vegyenek részt a forráskutatás, a forráskiadványok, 
kézikönyvek munkálataiban. Ezt a közösségi munkát nemcsak e terület könyv
tári hagyományai indokolják, de a MTA Könyvtörténeti, Bibliográfiai és Doku
mentációs Munkabizottsága által gondozott munkálatok, a feltáró munka nagy 
kooperációs vállalkozásainak eddigi eredményei is (az Országos ősnyomtatvány-
katalógus, az RMK, az Ephemerides Hungaricae első köteteinek lektorálásra 
kész kéziratai, a Magyarország könyvtáraiban fellelhető külföldi folyóiratok 

1 Ld. erről: HARDY Gyula: Az ipari tudományos kutatás hatékonyságának növelése. Társ. 
Szle. 1962. 11. 10—11. 1. és: Beszélgetés Jánossy Lajos akadémikussal a másfél milliárdos műszaki 
alapról, a tudománytervezés problémáiról és a matematikai oktatás feladatairól. (R. FARKAS Klára 
riportja) Magy. Nemzet. 1963. jan. 13. 7. 1. 
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központi címjegyzékének máris használható cédulakatalógusa stb.); mindezek 
további új kutatások alapjait teremtik meg. Kiemelt feladatként jelentkezik e 
területen a Kongresszus határozatainak szellemében a XX. század történetének 
és irodalomtörténetének, a munkásosztály és parasztság művelődési törekvései 
történetének forrás-feltáró munkája. Harmadik jellemző vonása a tudományok e 
csoportjának az, hogy a kutatással szinte párhuzamosan halad az eredmények 
tudományos-népszerűsítő munkája, s hogy a kikristályosodott elvek csak olvasás, 
ismeretterjesztés útján — csak lassan — hatolnak be a közönség tudatába. 
Mégis fennáll egyes ágazatokban itt is a „gyors realizálás" követelménye az 
államvezetés igényei következtében pl. a közgazdaságtudományi és jogi szak
könyvtárak tájékoztató szolgálataival szemben. 

A tudományos könyvtárakkal szemben támasztott követelmények telje
sítéséhez az is hozzátartozik, hogy munkájuk módszereit is elemzés alá vessék. 
Munkájuk hatékonyságát maguk is ellenőrizhetik, ha ezt tudományosan meg
vizsgálják. A Művelődésügyi Minisztérium Könyvtári Osztálya most tette közzé 
Pályázati felhívását a könyvtári munka eredményességét vizsgáló tanulmányok 
elkészítése érdekében. A 21 pályázati tétel között megtaláljuk a műszaki és 
szakirodalmi tájékoztatás, az adattárolás és visszakeresés, az osztályozás, az 
állományelemzés kérdéseinek, a könyvtárak részvételével végzendő népművelő 
munka elmélyítésének kutatói feladatait. 

Mindez együttvéve kívánja szolgálni a kulturális életünkben ma végbe 
menő szocialista forradalom győzelmének kilátásait. 

k. b. 
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