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-A &ÉMET SZABADALMI HIVATAL ÉS KÖNYVTÁRA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN

A Német Szabadalmi Hivatalt a folytooos állandó sulyóa légitá
madások: miatt 1944-ben áthelyezték Berlinből, amennyiben munkája nem 
közvetlenül a fővároshoz kapcsolódotto

Mig az újdonság vizsgálók aktáikkal és kézikönyvtárukkal együtt 
Striegaii-ban, Sziléziában találtak menedéket, a könyvtár legnagyobb 
részét .32 vasúti kocsiban Heringenbe szállították, ahol 4J° méter mé
lyen a föld alatt, elhagyott sőbányatárnákban, részben állványokon 
használhatóvá téve állították fel, részben pedig felhalmozva. Az 
összeomláskor a Striegau-ban lévő anyag, különösen a vizsgálati anyag, 
Majdnem teljesen megsemmisült. Szerencsére a vizsgálati anyagot előze
tesen kézírásos jegyzékekbe foglalták, úgyhogy pótlása lehetséges és 
néhány év óta már folyamatban is van.

A Ném^t Szövetségi Köztársaság Szabadalmi Hivatalának újraszerve
zése Heringenből indult ki. 1948 okt. 1-én Berlinben és Darmatadtban 
szabadalmi bejelentések számára felvevő állomásokat állítottak fel.
1949 okt. 1-én a Német Szabadalmi Hivatal Münchenben 425 fő személy
zettel újra megkezdhette munkáját. Ideiglenes elhelyezést kapott a 
Deutsches Museum u.n. "tanulmányi épületében", amelyet eredetileg a 
&eutsches Museum könyvtárának kibővítésére terveztek és némi átalakí
tással az uj feladat ellátására alkalmassá tettek. Közben azonban a 
Szabadalmi Hivatal feladatköre annyira kibővült, hogy személyzetének 
létszámát majdnem a háború előttire kellett kiegészíteni. Az 1953/54-es 
költségvetési év végén a létszám összesen 1638 tisztviselő, alkalma
zott és munkás volt. Közülük 548-án egyetemi végzettséggel rendelke
ző tisztviselők és alkalmazottak /a vizsgálók és segéderőik/ és 51 
jogász. Mivel a helyiségek távolról sem voltak elégségesek egy ilyen 
nagy létszámú személyzetnek, uj építkezésbe kezdtek a régi nehézlo
vassági kaszárnya területén. Az építkezést pillanatnyilag a bajor 
állam végezteti, atnig el nem dől a kérdés, hogy a Szabadalmi Hivatal 
véglegesen Münchenbon marad-e.

1948-tól 1953-ig 586.612 szabadalmat jelentettek be /ebből 84.825 
régit/ és 104.442 szabadalmat adtak meg. Az aránylag nagy feldolgozat
lan anyag abbéi adódott, hogy a bejelentéseket csak 195® éta tudták 
feldolgozni, de már 1948 óta felvették.

A Német Szabadalmi Hivatal 1949 okt. 1-én történt megnyitásakor 
már az időközben Heringenből odaszállított és viszonylag csekély kárt 
szenvedett könyvtár is a Hivatal és a nyilvánosság szolgálatára állott. 
A könyvek ezidőszerint egy kétemeletes raktárban, a Pohlsehröder cég



acéiállváayaiB vaanak elhelyezve Az állomány körülbelül 330.000 kötet.
A Birodalmi Szabadalmi Hivatal könyv állományáva1 /4Q6.000 kötet/ szembeni 
visszaesés főkép a másodpéldányok és a Striegau-ban felállított kézikönyv
tárak elvesztésével magyarázható. Az állományhoz 7*955®000 szabadalmi le
írás tartozik, egy példányban. Ehhez járul még 2,594.000 kötetlen duplum
példány. A Német Szabadalmi Hivatal 16 országgal áll ismét csereviszonyban*

A könyvtár feladatait ezldőszerlnt 40 személy látja el. Közülük öt ve
zető állású és könyvtárosi szakképzettségű* A szakképzett személyzet számát 
növelni klvánjákc

Könyv- és folyólratbeazerzéqre a könyvtárnak a rendes költségvetés ke
retein belül 110*000 HM áll rendelkezésére! ehhez járul még a rendkívüli 
költségvetés 60.000 DM-kal a háborús veszteségek és egyéb hiányok pótlásá
nak céljára. A szükséges könyvkötői munkálatokat és egyéb dologi kiadásokat 
a Szabadalmi Hivatal költségvetéséből fedezik. Az 1953-as költségvetési év
ben ez 90.000 DM-ot tett ki. A Német Szabadalmi Hivatal könyvtára tehát Je
lenleg negyedmillión felüli költségvetésével a Német Szövetségi Köztársaság 
legjobban dotált tudományos könyvtárai közé tartozik és rangsorban München* 
Hamburg és Frankfurt után következik, összevetve az ipar könyv- és irodalom- 
beszerzésével, ezek a kiadások természetesen csekélynek tűnnek félj Így pl» 
a Kékule-Könyvtár Xeverfcusenben az elmúlt évben félmillió DM-ot használt fel

A használat szempontjából ma ismét a Német Szabadalmi Hivatal könyvtár* 
a legforgalmasabb német könyvtár, bár csak helyben! olvasásra vehető igény
be. Könyvforgalma az 1953/54-es költségvetési évben 678.136 kötet volt. En
nek a számnak nagyrészét természetesen a fotolaboratóriumok kölcsönzései 
teszik ki. A fotólaboratóriumok 3*796.497 másolatot készítettek élj az 
1942.évi forgalomnak négyszeresét.

Kiegészitésképen álljon itt még néhány adat a most folyó munkáról:
1953-ig kereken 900.000 német szabadalmi leirás jelent meg, átlag 

200 példányban. Az egyes példányok ára 2.- DM. ugyanannak a számnak 10 
példányos megrendelése esetén I.5O DM.

Mint korábban, ma is a 89 osztályú német szabadalmi osztályozási rend
szer van érvényben. A vizsgálati területek. 13 szabadalmi részlet között 
oszlanak meg. A szabadalmi osztályok csoportbeosztása legutóbb 6.kiadásá
ban jelent meg és kereken 22.000 csoportot foglal magában. Az 1951-ben 
megjelent tárgyszómutató 5.kiadása kb. 100.000 tárgyszót tartalmaz.

A Német Szabadalmi Hivatal ismét a következő folyóiratokat adja ki, 
amelyek a háború végefelé beszüntették megjelenésüket':

a Patentblatt I95O február óta;
a Warenzeichenblatt I. rész /bejelentett védjegyek/ 1950 január óta 
a Warenzeichenblatt II.rész /bejegyzett védjegyek/ 195° Július óta 
a Warenzeichenblatt III. rész /hatályban lévő (hatály<>*) régi véd

jegy ek/l95t január óta;
a Blatt für das Patent-, Muster- und Zaichenwesen 1948 október óta.
A német szabadalmi leírásokat a Német Szövetségi Köztársaság terü

letén 40 helyen függesztették ki nyilvánosan. A kifüggesztésre szolgáló 
helyek közül 3° valamennyi szabadalmi leírást megkapja, 10 pedig csak 
azokat, amelyek a helyi ipar számára lényeges szabadalmi osztályokba tar
toznak. „ Biblos, 1954. 4„sz, 141-144.lap.


