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Nagjr felfedezésekről szóló népszerű megemlékezések gyakran el
torzítják a valóságos helyzetet a találmányok világában. Hajdan lehe
tett úgy ecsetelni a találmányt , mint hirtelen,, jő ötlet eredményét 
-derült égből a villámcsapást, - azonban manapság már nem lehet. A 
kép ma inkább azt mutatja, hogy megfontolt és szervezett gondolkodás
ról van ■ szó a lehető legteljesebb tájékozódás alapján. Az egyes ipar
ágakon kívülálló személyektől származó forradalmi gondolatokra volt 
példa a múltban, de a legtöbb esetben akkor is volt valami kapcsolat 
az egyén és az ipar közöttj talán rokon iparágban dolgozott az ille
tő, vagy tanulmányainak tárgya volt azzal rokon, például a kénli! egy 
bizonyos ipari eljárásra alkalmazva. A tényeknek teljesen helytelen 
beállítása az a fogalmazás, hogy a találmány olyan gondolat, amely 
egyáltalán sehonnan sem származik. Az igazság az, hogy ha valamit 
fel akarunk találni, tudnunk kell mások régi és uj eredményeiről és 
erre a tudásra kell építeni gondolatainkat, és kísérleteinkét. Az a 
szempont, melyet itt hangsúlyozni szeretnék, a következő szavakba 
foglalhatős "A feltalálói rátermettség vagy képzelőerő az a képesség, 
mely újszerű kombinációban állítja össze a múlt tapasztalatait, hogy 
Így uj és eredeti formákat kapjon, a kutatás a tényeket keresi, amint 
azok valóban léteznek, a feltalálás pedig módosítja vagy újrarendezi 
a tényeket!, a tényeknek mindenesetre ismerteknek keli lenniök, hogy 
valamilyen módon foglalkozni lehessen velük." Ez más szavakkal tulaj
donképpen ugyanazt jelenti, hogy a tájékozottság a találmány atyja.

A feltalálás fejlődésének iránya még jobban .kidomborította a tá
jékoztatásinak mint alapvető tényezőnek a fontosságát. A kutatásra vo
natkozó tényeknek egyre nagyobb Ismeretét tette szükségessé az á t  - 
t é r é s  az empirikus módszerekről az elméleti módszerekre, az eset
legesről a szándékosra, az egyéni erőfeszítésről a kollektív kutatásra
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A tökélétesítő találmányok területe teljesen a szervesett kutatia 
birodalmává vált és a csoportos feltalálókról meg is állapították, 1 3 
korszakalkotó találmányuk eddig nem sok volt, hogy a nagy kutató szer
vezetekben kicsi a feltalálőképesség, értve ezalatt a korszakalkotó 
feltalálói képességeto Ennek ellenére bizonyos jelek arra mutatnak, 
hogy a nagy ipari vállalatokban a feltalálás láthatára határozottan 
szélesedik* Íz, mint mondottam, melléktermékeik hasznosítása, valami- t 
készáruik számára uj piao keresése utján volt lehetséges* Merem áilita 
ni, hogy az ipari láthatár ilyen tágulásában a tájékoztatás lényeges 
szerepet játszike A melléktermékek lehetséges felhasználására vonatk-z 
kutatások, egy vállalat saját készítményeinek kiterjedtebb felhasznál á 
sa, mindez szélesebb tudást követel meg és újításokhoz és találmányéi - 
hoz vezető

A tájékozódás megszerzésének ebben a folyamatában szinte elkép 
tő módon fejlesztették a szakkönyvtárakat, felvilágosító szolgálaté *, 
mutatókat /indexeket/ és sok esetben e fejlődés a kutatás számára k't 
nő bibliográfiai segédeszközöket hozott létreo Az egyik jelentős k» ‘a 
laboratórium közölte, hogy a hozzájuk benyújtott problémáknak körű1 >< 
lül a 80 #-át meg tudják oldani saját kartotékrendszerü nyilvántar 5 
segítségével, melyet az egész világon folytatott kutatásokról veze s 
vagyis ebben együtt vannak a saját kutatásaikról vezett feljegyzés k 
mások kutatásainak összegyűjtött adataié

Ebben az egyéni feltalálásról a kollektív feltaláláshoz való .t * 
menetben, véleményem szerint megvan annak a veszélye, hogy könnyen 
semmibe veszik az egyéni feltaláló szükségességété Vannak, akik a: 
mondják, hogy az egyéni feltalálás napjai már elmúltak és a jövőbe; 
minden fejlődést és feltalálást a szervezett és kollektív kutatást 1 
kell vámunké Az ilyen nézetek azokon a becslési adatokon alapulnál » 
amelyek szerint a kereskedelmi hasznot hozó találmányok csak igen l e  
százalékban származnak egyéni feltalálóktól Azt is állítják, hogy 
manapság az ipari tevékenység bonyolultsága és fejlettsége, valamlc 
a kutatási felszerelések nagy költsége minden egyéni erőfeszítést 3 - 
hetetlenné tesz.

Másrészt azonban még mindig vannak, akik az egyéni feltalálást 
értékesnek tartják a haladás szempontjából., Howard E* Blood, az Ame 
rikai Gyárosok Nemzeti Egyesületének elnöke, a találmányok tárgyába 
nemrég tartott összejövetelén azt mondta, hogy megfelelő területen 
egyéni feltaláló még mindig végtelenül fontos0

Ennek az egyéntől a csoporthoz vezető irányzatnak eredménye ve 
az is, hogy a feltalálói tevékenységből szinte teljesen kizárta a r 
kápádnál vagy esztergagépen dolgozó embert* Bár szükségszerűen el 
fogadnunk a tényt, hogy az iparban a csoportos kutatás az uralkodó, 
véleményem szerint nem volna bölcs dolog a számításból teljesen kil 
ni az egyéni dolgozót, ha az ipar számára létesített tájékoztató 82 
gálatről van sző* Szerintem a könyvtárosnak a "technikusok" vagy "m 
szakiak" rendszó alá mindazokat a dolgozókat be kellene sorolni, ak 
az iparban bármilyen szinten dolgoznak* Meggyőződésem, hogy pl* a v 
művelődési könyvtárakban felvilágosító szolgálatot teljesítő kö1*
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roanak szerepet kell játszania a műszaki tájékoztatásban? Igen könnyen 
lehetséges* hogy egy jobban tájékozott munkás az esztergapadnál vagy az 
öntödében munkamódszer ás termelés terén még sokat tökéletesíthet? Ízzel 
kapcsolatban szeretném kiemelni* hogy némely országban különleges íi- 
gyeimet fordítanak az úgynevezett munkás-szabadalmakra? A Szovjetunió 
sztahanovistái Ismert póldái ennek? Azt még nem határozták meg* hogy mi 
tesz valakit feltalálóvá* s míg némelyek azt állítják* hogy haladott ko
runkban találmány csak diplomás emberek és kutató laboratóriumok utján 
Jöhet létre* addig mások szerint megvan a lehetősége annak is* hogy 
magából a gyárból kerüljenek ki tökéletesítések és találmányok? A köny
vek* folyóiratok* kutatási jelentések utján való tájékoztatásnak tehát 
tekintetbe kellene venni az iparban dolgozók összességét?

Ha eltekintünk az egyéni feltaláló kérdésétől* azt látjuk* hogy 
az ipar fő mozgatója a kutatólaboratórium? A kutatásnak esen a terüle
tén pedig a könyvtáros és felvilágosító tisztviselő egyre nagyobb sze
repet játszik? Például az Egyesült Államokban a hatalmas Bell Telephon® 
Laboratories a feltalálást célzó munkákat a legkülönbözőbb szakemberek 
között osztja fel* akik között ott vannak a könyvtárosok éa fordítók 
le?

A kutatásnak elfogadott rendje lett* hogy minden fontos kutatási 
tervet mag kell előznie a kutatás tárgyára vonatkozó minden megszerez
hető információ áttekintésének és kiértékelésének? A bibliográfiai ku
tatás valóban alapvető részévé vált az ipari kutatómunkának? Ez az 
állításom persze nem uj felfedezés? A Szabadalmi Hivatal könyvtárának 
felállítása 1855-bea elismerése volt annak a ténynek* hogy a technikai 
információ a legjobb talaj* melybe a feltalálói gondolat magvait ©1 
lehet vetni? A jelenkori feltalálásról elmondható* hogy olyan* mint a 
mozaikjáték; az információs anyag sok apró részletét összegyűjtik és 
úgy illesztik össze* hogy ezzel esetleg a kérdéses problémára választ 
is lehessen adni?

Sokszor halljuk azt az ellenvetést * hogy a szakmában már elvég
zett munkára vonatkozó ismeretek megszerzésé könnyen zsákutcába ve
zet* mert korlátozza uj gondolatok felmerülésének lehetőségén 
hogy valaki megkísérli követni mások kutatásait éa fejlődését* rend
szerint mtvs is elfogadja azok következtetéseit? Ez bizonyos mérték
ben igaz lehet* azonban mások márkájának és kísérleteinek nem ismeré
se sokkal gyakrabban vezet hiábavaló erőfeszítésekre? ismeretes az 
olyan "feltaláló* esete* aki kísérletezéseinek hosszú sara után végül 
arra az er-ídméayre jut* hogy előtte már mások is megtették ugyanazt 
az utat? Az időnknél való helyes takarékoskodás is megköveteli* hogy 
tájékozódjunk a magunk szakterUxeten uolgoz f t-bhi nö'er munkájáról* 
Korunkban a feltalálás legfőbb feltételének azt kell tekinteni* hogy 
az ember állandóan együtt haladjon mestersége fejlődésével* mégpedig 
annak minden részletében? ügy hiszem világos* hogy az ember nem előz
heti meg versenytársát* ha előbb nincs vele egyvonalban? A versenypá
lyán is komoly előnyt jelent* ha versenytársunk mozdulataira következ
tetni tudunk? Ez az elv érvényes a feltalálási versenyben les gyakran 
mutatkozott értékesnek - ha a konkurrens vállalat szándékairól idejében 
tudomást lehetett szerezni* ehhez pedig nem is kellett több,, mint fi
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gyelemmel kisérni a bejelentett szabadalmaikról vezetett nyilvántar
tást o Ennek az elvnek a helyessége megmutatkozott a háború alatt isj 
rájöttek ugyanis arra, hogy a Szabadalmi Hivatal közlönyében közzé- 
adott bejelentési jegyzékek utján tulajdonképpen informálták az ellen
séget a Á háború későbbi szakaszában be is tiltották ezeknek a listák
nak a közlését , melyek hirt adtak arról, hogy bizonyos iparágakban 
mely cégek kértek szabadalmad

Áttekintésemet a találmány és tájékoztatás egymáshoz való viszo
nyáról azzal szeretném lezárni, hogy egy amerikai kutatónak a felta
lálásokra vonatkozó kutatási eredményeit idézem? Ez a kutató körkér
dést intézett 710 feltalálóhoz, hogy jelöljék meg, melyek a legfonto
sabb lépések egy találmány létrejötténél, A kapott feleleteket megvizs
gálva a következőkben adja meg a legfontosabb tényezőket? 1/ valamely 
szükséglet vagy nehézség megállapitása, 2/ e szükséglet analízise, 3/ 
minden rendelkezésre álló információ áttekintése.

Ha az 1/ és 2/ pontokat néz2ük, melyek a szükségletre vonatkoz
nak,, ezek az "anyának" felelnek meg, a 3/ lépés pedig az én'állítá
somat támasztja alá, t,i, hogy az információ az "apa" a feltalálás 
processusában és ez a bizonyíték maguktól a feltalálóktól származik!
Az említett kutató szerint hibás elképzelés az, hogy az újítások terü
letén bárki véletlenül rátalálhat valami értékes dologra anélkül, hogy 
előbb minden irányban tájékozódott volna a megjavítani kívánt dologról 
és az iparágban a legutóbb időkig elért eredményekről,, Ha elfogadjuk, 
hogy a szükség a feltalálás "anyja", akkor meg merem kockáztatni azt 
az állítást, hogy az információ, e.házasságban az "apa" az értékesebb 
félő

A szabadalmi leírás maga is elegendő bizonyítéka a tájékoztatás 
jelentőségének a feltalálás folyamatában, E leírások puszta létezése 
azon az elven nyugszik, hogy a szakmai ismereti anyagot nyilvánosság
ra kell hoznlo A szabadalmi levél kiadása üzletkötés az állam és a fel
találó közötte Ennél az üzletkötésnél a feltaláló monopóliumot kap 
annak ellenében, hogy a maga elgondolásait teljesen felfedd Azt, amit 
a feltaláló nyilvánosságra hoz, az állam mindenki hasznára kiadja, E 
szabadalmi leírások elme leggyakrabban igy kezdődik? ",o„~ra vonatkozó 
tökéletesítések", ez is azt a tényt bizonyltja, hogy a feltalálások 
igen nagy része, kis részletekkel való tökéletesítésből áll, előző sza
badalmak ismeretén és ismert műszaki eljárásokon alapuló A leírás fő 
része rendszerint valamely ismert eljárás vagy szerkezet leírása, mely 
a bejelentett találmány hátteréül szolgáló A szabadalmi leírások tanul
mányozása, amint azok hétről hétre megjelennek, már maga is értékes esz 
köz, hogy az ember állandó kapcsolatban maradjon a maga és a rokon szak 
mák módszereivel és gépezetével Igen erősen kétségbevonom, hogy az 
ipar, a maga egészében, teljes mértékben kihasználja a technikai infor
máció e szüntelen áradatáto Pedig hazánk iparilag legfontosabb helyein 
létező húsz közkönyvtár, melyekben szabadon megtekinthető a szabadalmi 
irodalom teljes gyűjtemény®, igen könnyűvé tenné a tájékoződásto Az in
formálódásnak más lehetőségei is vannak a Szabadalmi Hivatal köziemén:/ 
és szolgáltatásai aránylag kis költséggel és igen nagy haszonnal tájé
koztatnak, Az előbb említetteken kivül sok más nyilvános könyvtár meg-
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kapja a "Rövidített leírásokat"0 Ez a sorozat a háború óta ugyan kissé 
elavult^ de most igen gyorsan korszerűsítik,, Ez maga ía értékes forrás 
a találmányokra vonatkozóan^ ezeket tárgy szerint csoportosítva közük®

I helyről egy kérelmet szeretnék eljuttatni a nyilvános könyvtárak
hoz e tudniillik, hogy a lehető legnagyobb publicitást adják a szabadal
mi irodalomnak® Mikor a kormányzat a szabadalomlevél kiadásával engedé
lyez egy szabadalmat,, ezzel - mint már említettem - az a legfőbb célja, 
hogy rávegye a feltalálót találmánya részletes felfedésére, hogy a rész
letek nyilvánoaságrahozatalával a köz hasznára szolgáljanak® Amíg az 
ipar gyakorlatában bekövetkező haladásnak ezt a fajta közlését az ipar 
maga nem használja ki teljes mértékben, addig e leirások megszerzésére 
és publikálására fordított fáradság hiábavaló maradó Igaz, hogy a közölt 
információ tárgya valamely monopólium, de ez igazságos jutalom a felta
láló 3zámára0 A monopólium azonban korlátozott és esetleg mindenki szá
mára fel is fog szabadulni i időközben pedig a pontos részletek közlése 
további tökéletesítésekre ösztönözhető Itt is fennforog annak a vesze
delme, hogy ha egy gyáros nem kiséri állandóan figyelemmel a tökélete
sítéseket, akkor esetleg haszontalanul olyan dolgokra pazarolja a fárad
ságot, melyet már előbb feltártako Manapság, a prototípusok és hosszú- 
lejáratú termelési tervek korában elég biztonságot ad-® az, ha infor
mációszerzés céljából uj áruknak a piacon való megjelenésére támaszko
dunk, holott már előbb tudomásunk lehetett volna erről, ha a szabadal
mi leírásokat figyelemmel kísérjük?

Az állami kutatóintézetek létezése, a kormány és az ipar által 
támogatott igen sok egyetemi kutatás, az ipari kutató-egyesületek: és 
az ipari vállalatok kutatási osztályainak gyors fejlődése, mind az ipa
ri kutatások egyre növekvő fontosságát bizonyítja® Majdnem minden eset
ben a kutatóval azonos fontosságú helyet adnak a könyvtárosnak és a tá
jékoztató tisztviselőnek® Ez tükröződik abban is, hogy a Library 
Association néhány évvel ezelőtt megalakította ezt az információs osz
tályát és - ha jól értelmezem a tényeket = abban is, hogy éppen engem 
hívtak meg a mai előadás megtartására®

Amint az talán várható is, az ipari kutatás értékének és a tájé
koztatás fontosságénak, mint a szervezett kutatás szükséges részének 
megbecsülése még sokkal szembetűnőbb az Amerikai Egyesült Államokban®
Ott a kutatásokat végző vállalatoknál a kísérletekről és uj gondolatok
ról vezetett feljegyzéseket szinte áhítattal Őrzik meg, kelettel lát
ják el, aláírják és bekötik® Az ilyen hitelesített feljegyzéseket bs 
lehet nyújtani az amerikai szabadalmi hivatalhoz annak bizonyítására, 
hogy valamit már előzőleg egy meghatározott időpontban feltaláltak® A 
kutatási naplókat is gondosan félreteszi!^, mint bizonyítékokat® Kv az 
amerikai gyakorlat nálunk Angliában még nem terjedt el, de mindeneset 
re bizonyíték amellett, hogy milyen nagy értéket tulajdonitenak a ku
tat ásókról való tájékoztatásnak®

Dr® Maicol®. Renfrew /General Mills Incorporated/ azt mondotta, 
hogy nézete szerint egy dolgozó munkaidejének körülbelül 10 $-át tölt
heti megokoltan laboratóriumi és könyvtári kutatással* olvassa a témá
jára vonatkozó, rendelkezésre álló irodalmat, ellenőrzi a megjelenő 
szabadalmakat és általában, a maga gondolatkörébe tartozó minél több
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tény igyekszik megismernie. Rsnfrew azt is mondja . hogy az uj gon
dolatok,, úgy látszik,, újabb gondolatokat hoznak létre„ mégpedig egyre 
nagyobb haszonnal,, Ez utóbbi állítás a szabadalmi leírások publikálás 
sának létjogosultságát bizonyltjáé,

Az Amerikai Egyestilt Államokban fejlődtek ki a világ legnagyobb 
kutatőszervezétaio Bell„ Edison „ Mellon,, Arnour és Carnegle ■» hogy csak 
néhány nevet említsek «= voltak elindítói az Amerikában most folyó ipa
ri kutatások óriási részének,, E nagy intézmények természetesen nagy 
arányokban publikálják kutatási eredményeiket és igen értékes és nagy
szabású könyvtárakat tartanak fenn„

+ + * +

Most áttérek a szervezés kérdésére„ mely a műszaki tájékoztatás 
adásához és beszerzéséhez szUkségeso Azt lehetne gondolni0 hogy a kor
mány és az lpar„ bizonyos más érdekelt testületekkel egyetemben elegen
dő arrae hogy gondoskodjék az ilyen szervezetekről!, azután,, hogy nem 
Igen van olyasmi„ amit más könyvtárak és könyvtárosok megtehetnek vagy 
megtesznek^ vagy hogy minden ipari vállalatnak magának kell kielégíteni 
saját információs szükségletét és„ hogy azok közülünk,, akik szakkönyv
tárban dolgoznak,, már nem igen tudnak többet tenni„ mint amit eddig 
tettünk,, A bírálat eddig főleg ©sak arra szorítkozott„ hogy hogyan haaz 
nálják fel a közművelődési könyvtárakban az adófizetők pénzét az ipar 
szükségleteinek kielégítésére,, Azt is komolyan kétségbevonták,, hogy a 
helybeli ipar egyáltalán fel fogja-e használni az általunk nyújtott 
információé anyagot,, Én magam most asak arra fogok szorítkozni hogy 
áttekintsem azt0 amit eddig tettünk^ kiemelem,, hogy melyek azok a to
vábbi szükségletek,, amelyeket ki kell elégíteni és végül rámutatok a 
probléma gyakorlati megközelítésére,, vagyis„ hogy a közművelődési könyv 
tárakban hogyan lehet a közönséget műszaki tájékoztatással eHátaio

A "Department of Scientifie and Industrial Research /tudományos és 
ipari kutatások osztálya/ megteremtése 1916-ban hivatalos elismerése 
volt az iparban való szervezett kutatás szükségességének és ettől kezd
ve a kutatás területe - egyre nagyobb kormánytámogatással - állandóan 
bővülte A tudományos tájékoztatási konferencia„ amelyet a Royal Society 
1948-ban rendezett „ felhívta a figyelmet „ hogy igen nagy szükség van a 
tudományos kutatás minél több könyvtárral való támogatására,, A Tudomány 
politikai Tanácsadó Szervezet tudományos könyvtári bizottságán keresz
tül n0gy figyelmet fordít array hogy melyek a szükségletek és mik a 
könyvtárral való ellátás további fejlesztésének lehetőségei a tudósok 
és műszakiak szempontjából,, A,kormány a tanácsadó szerven /Advisory 
Councll/ keresztül kifejezte azt a szándékát# hogy fokozni kívánja a 
közönség tudományos irodalommal velő ellátását olyan módon,, hogy meg
teremti a Nemzeti Tudományos Reference-könyvtárat„ amely e Szabadalmi 
Hivatal ilLa Nemzeti Tudományos Kölcsönző Könyvtárat„ amely a Science 
Museum Library már meglevő gyűjteményein alapulna,. Történtek is már 
bizonyos Xépések8 hogy gyarapítsák azoknak a könyvtáraknak az állomá
nyát,, melyeket a jövőben nemzeti suaomanyos könyvtáraknak akar
nak kijelölni,,



•lel vagyunk városunkba® előforduló különféle iparágra# Ka arra mutat, 
begy az egész országban szükség van, a könyvtárak együttműködésére a 
londoni városi kerületi könyvtárak mintájára* mert különben az égé 
ipar területét nem lehet ellátnia Ha modern alapgyüjteménynek a £ ~
badalai Hivatal jelenlegi folyóirat-gyűjteményét tekintjük* körülbe
lül 5®000 különböző folyóiratra van szükség* hogy az egész világból 
megkapjuk az iparra vonatkoztató tájékoztató anyagot: pedig ezt a szá
mot valószínűleg igen szerény becsléssel állapítottuk meg,

A műszaki irodalommal való ellátás nehéz problémájával foglalkoz
va arra szeretnék emlékeztetni* hogy a találmányi irodalom adja a leg
egyszerűbb megközelítését e probléma megoldásának A Szabadalmi Hiva
tal könyvtárának alapítása és fejlesztése valóban megvilágítja a meg
közelítés e formáját azzal* ahogyan gyarapítja tudományos és műszaki 
irodalomból álló gyűjteményét<, Szabadalmi irodalomból összeállított 
gyűjtemények már vannak az ország sok részén levő könyvtárakban* L. 
megkezdenénk ennek a már meglevő modern műszaki irodalomnak a kiakná
zását* ha e gyűjtemények segítségével rávehetnénk a helybeli vállala
tokat és azok dolgozóit* hogy érdeklődjenek ez iránt a tájékoztató 
anyag iránt* akkor erről a pontról kiindulva úgy folytathatnánk a mű
szaki könyvek- és folyóiratokhői álló készletünk további fejlesztését, 
amint azt kívánatosnak és szükségesnek találjuk# Hetemként szabad Imi 
leírások formájában mintegy 400=500 uj találmányt publikálnak, Eaak 
leírások képviselik a korszerű ipari fejlődés szine-javát, Meg vagyok 
győződve arról* hogy ha ezek a legfrisebb leírások megfelelően hozzá
férhetővé válnának szabadpolc-rendszerű könyvtárakban. és ha megfelel" 
lépéseket tudnánk tenni* hogy a helybeli ipar figyelmét felhívjuk erre 
a hetenként változó* kiállított anyagra* ez nagy lépést jelentene -lé
re abban az irányban* hogy az iparban valóban felébredjen az érdeklő
dés a tájékozódás iránt. Különösen arra a sok kis vállalatra gondolok, 
melyek minden ipari városban és környékén léteznek, A Szabadalmi Hiva
tal könyvtárában a találmányokról hetenként megjelenő kiadványokat 
rendszeresen elhelyezik a közönség által hozzáférhető asztalokon és a 
könyvtárat szinte megostromolja a legfrisebb műszaki tájékoztatásra 
éhes és szomjas tömeg, A megjelenés első napján* de azután még töbL 
napon át is* az újdonságokat újra és újra átnézik a szabadalmi ügyvi
vők és a percnyi pontosságú korszerűségre törekvő tájékoztató tisztvi
selők, Szeretném azt remélni* hogy ezt a nálunk hetenként ismétlődő 
jelenetet újra el lehetne játszani minden olyan könyvtárban* melyek 
megkapják a szabadalmi leírások kötelespéldányait* de kisebb méretek
ben a többi könyvtárban is* ahol némi szabadalmi anyagot tárolnak, * 
retném* ha mi Londonban többet tehetnénk az eddigieknél* hogy még bő
vebb tájékoztatás nyújtásával az ipar területén terjesszük a haladás 
evangéliumát. Olyan időkről álmodozom# mikor minden héten, a szabadal
mi leírások megjelenési napján# a könyvtár ajtaja előtt az emberek ?or 
ba fognak állni# szabályosan felszerelve székekkel# hőpalackokkal 
takarókkal!

Valamennyi megadott szabadalom sikeres fejlesztése életbevágó je
lentőségű a nemzet számára* de azt is szeretném kiemelni# hogy egy
aránt életbevágó úgy a nemzet egésze# mint speciálisan a könyvtára® z



márap hogy fez az érték®® tájékoztatás9 amelyet az állam a feltaláló
tól a monopólium megadása ellenében megszerez„ a lehető legnagyobb 
publicitást kapja meg könyvtárainkban*. Merem állítani,,' hogy ném elég 
megszerezni egy gyűjteményt és közölni a valószínűleg hozzánk fordul
ni szándékozó közönséggel,, hogy ez a gyűjtemény megvan könyvtárunkbanp 
hanem rendszeres munkával hozzá kell látnunk„ hogy az ipar étvágyát 
felkeltsük® ügy szempontot mindig szem előtt kell tartani,, tudniillik 
azt „ hogy ha a tájékoztatás éa kutatás olyan értékes a nagy vállalat óv
nak p akkor ezzel arányban értékesnek kell lenniők a kisebb vállalatr 
számára ia$ azután még egyet; egyetlen haladé cég sem engedheti mc~ 
magának azt0 hogy tudatlanságban maradjon*. A nagy vállalatok siker .■« 
nek igazi oka8 hogy ezek igen nagy fontosságot tulajdonítanak anna „ 
hogy mindig egy lépéssel megelőzzék a konkurrens vállalatokat„ és e. 
az egy lépés rendszerint feltalálói lépés*. A találmány egy lépés elő
re az ipari versenyfutásban„ a amint a versenyben a sebesség fokozó
dik „ az előny esetleg csak pár hüvelyk,, csak egy kis helyzeti előny 
tálén,, de mindenesetre mérhető előnyD úgy is mondhatnék,, hogy nyilván
való feltalálói lépéso

Megkíséreltem megmutatni előadásomban,, hogy a tegnap világot 
forradalmasító találmánya helyet adott a ma tökéletesítő tipusu talál
mányának*. Amikor ilyen eredményre jutottam,, nem szeretném,, ha azt gon
dolnák rólam,, hogy szerintem a nagy találmányok napja már teljesen le
áldozott® Ki állíthatja ezt? Igyekeztem megvilágítani Önök előtt0 hogy 
a szervezett kutatás az ipari gépezet elfogadott részévé vált és hogy 
ez a nagy és haladó vállalatok szükséges tevékenysége*. Ezt világszer~ 
te elismerik*. *

Majdnem ugyanennyire elfogadott tény„ hogy magának a kutatásnak 
a vizsgálat tárgyára vonatkozó és rendelkezésre állő lehető legtelje
sebb tájékozottságon kell alapulnia*. A műszaki és tudományos irodalom 
értékének ez az elismerése megteremtette a szakkönyvtárak és tájékozt 
tó tisztviselők szükségességét és ma már a bibliográfiai kutatás nélk - 
lözhetetlen része az ipari gépezetnek®

Áttekintésemben már utaltam arrap hogy az iparban még legalább 
két terület van„ melyek bibliográfiai szempontból fejletlenekf, először 
is a kisebb ipari vállalatok„ s különösen azok az iparágak„ melyeknek 
még nincs kollektív kutató egyesületei, másodsorban az olyan dolgoz ók „ 
akik maguk nem állnak kutatómunkával kapcsolatban vagy nem tagjai va
lamely szakmai egyesületnek® Ez utóbbi csoportról nem lehet tudni hog. 
milyen mértékben veszi majd igénybe a tájékoztató szolgálatot*. Az én 
véleményem mindenesetre as9 hogy napjainkban„ az ádáz versengések ide
jén nem kímélhetjük meg magunkat semmi fáradságtól,, amellyel a terme’ 
ksnység emelését elősegíthetjük® Másrészt nem lehetünk mereven d o g ' 
kusok abban a kérdésben„ hogy az egyéni feltaláló korszaka lejárt-e 
vagy sem®

Vizsgálódásomban igyekeztem rámutatni néhány lehetőségre„ hogy 
hogyan lehetne az ipar bibliográfiai szükségletét kielégíteni akár 
tudatos bennük ez a szükséglet „akár nem® Remélem,, hogy az elmondottak 
gondolkodóba ejtik mind a közművelődési könyvtárak,, mind a azakkönyvtá-
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rak m unkatársait és remélem azt is, hogy nincs olyasa t á v o l 'az ©ss 
mikor olyas könyvtá rk ö z i együttműködési rendszerűnk l e s z ,  mely rend® !- 
kezesre tud bocsátani minden műszaki kiadványt az ip a r  minden r é s z é 
nek, valamint azt is, hogy ipari világunk is  a. le g a ls ó  munkástól 
kezdve a csúcson álló vezérigazgatóig - teljes tudatában- lesz a t á j é 
k o ztató  irodalom  értékének* . .
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A CSEHSZLOVÁK KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS PROGRAMIBA
D-955- junittá 15-én Központi Könyvtárügyi 
Tanács létesült Csehszlovákiában

Általános célkitűzéseiben a szovjet könyvtárügy tapasztalataiból 
indul ki és a Cseh és Szlovák Könyvtárosok Szövetségének programmjáhos 
illetve az 1948* évi brnoi Könyvtároskongresszua határozataihoz csat 
lakozik* Főfeladata az egységes könyvtárhálózat megszilárdítása, kttlfi 
nősen a könyvtárak eszmei Irányvonalának és gyakorlati tevékenységén** 
'tarén*

A mezőgazdasági és az ipari termelés fokozottabb segítése mellett; 
a Művelődésügyi Miniszter által kiadott szervezeti és működési szabály 
zat értelmében a következő konkrét feladatokat tűzte maga elé; A közmű 
velődésl és a tudományos könyvtárak együttműködésének koordinálása a a 
Szovjetunió Lenin Könyvtárának mintájára Csehszlovákia Állami Könyvtár© 
nak létrehozása.* Az elméleti és módszertani munka fejlesztése érdekében 
a Könyvtári Munka Központi Módszertani Kabinetjét az elméleti és mód
szertani tevékenység központjává kell kiépíteni, és koordinálni az or
szágban folyó módszertani tevékenységet*

A Központi Könyvtárügyi Tanács célkitűzései közé tartozik; az egy 
séges címleírás! szabályok, a községi és járási könyvtárak mintakataló
gusának , a könyvtári osztályozási rendszer kézikönyvének, a könyvtár
technikai minimumnak kidolgozása, valamint a könyvtári terminológia egy 
ségesitése* ' <

Az országban folyó bibliográfiai munka koordinálása mellett tovább 
fontos célkitűzése a könyvtárosképzés területén fennálló hiányosságok 
kiküszöbölése és hosszúlejáratú tervek kidolgozása*

Igen lényeges feladata a Központi Könyvtárügyi Tanácsnak az 195*
ÓO évi ötéves könyvtárfejlesztési terv kidolgozása, valamint a könyv 
tárí dolgozók státuszba sorolásának rendezése és a jó munka jutalmaz,.-*

Végül, de nem utolsósorban, az az újonnan alakult Könyvtárügyi 1 - 
aáes feladata, hogy élénk cserekapcsolatot létesítsen mind a Szovjet
unió és a népi demokráciák, mind az egyéb országok könyvtáraival*



Webbf Thompson!

MIKBOKÓPIA ÉS NYOKDASZERÜ SOKSZOROSÍTÁS 
/Részfordítás./

Napjainkban tele vasnak a lapok uj fényképező „ sokszorosító„ 
szedő és nyomdai gépek leirásaivalp "Rotof oto" „ "Linolith" "Justowrit 
és "JTlexoprint" kifejezésekkel, A legtöbb cikk meglehetősen sok müsza 
ki részletet is közölj a szerzők a leirt berendezéstől gyakran döntő
en uj korszak megvalósulását várják,, mások viszont kételkednek mind 
olyan szerkezet jóságában,, amelynek nincsen legalább húszéves múlt„» <, 
A mikrokó|>ia és a nyomdaszerii sokszorosítás egész területéről csupán 
kevésszámú kielégítő ismertetés áll rendelkezésünkre„ Ifey tehát egy 
ilyen f jelentős számú eljárást és gépet áttekintő cikk hozzásegíthet# 
hogy. fogalmat alkossunk a tárgykörről A következőkben megkísérlem a 
sokféle eljárást logikus sorrendbe szedni és a legkevesebb műszaki 
részletezéssel összefoglalni a jelentős uj berendezések és eljárások 
előnyeit „ alkalmazhatóságuk korlátáit<> Mit jelentenek ezek a vívmá
nyok a tudományos müvek kiadói problémáinak megoldása szempontjából? 
Olcsóbbá teszik-e általában a könyveket? Közelebbről,, lehetővé tesz* 
hogy a tudósok számára szükséges monográfiákat és kutatási jelenté? 
két könnyebben lehessen közzétenni? Az ilyenfajta ismertetés nem tf 
kedhet teljességre, legfeljebb rendszerességre..

Róbert Cv Binkley, mintegy húsz évvel ezelőtt összefoglalta 
tatási eredmények sokszorosítására akkor rendelkezésre álló óljára, 
kato Mindent számbavett az ismétlőjeltől /macskakörömtől/ a szedőgépi 
elemezve és összehasonlítva az egyes eljárások költségeit0 Az igénye- 
két a következőképpen foglalta össze5 "Uj módszerekre és az uj teehni 
ka alkalmazására van szükség9 hogy akiadványok költségei megtérülje
nek tekintet nélkül a vevők számára"« Ez az eszménye a tudományos mar 
kák kiadásával foglalkozó kiadónak.,.Mível a nyomdaiparban a háború 
után minden költség megnövekedett„ ez a szükséglet ma talán még r 
mint’ hun* évvel ezelőtto Binkley megállapította még azt isB hog; 
Írógép és a fényképezőgép uj eljárások egész sorának előfutára , >„
ezek között a aiknyomásnak •= a foto-offszetnek - és a miniatűr f 
kópiának lehetnek a legérdekesebb várható alkalmazásaik.," Az .• 
alt idő igazolta, ennek a jóslatnak a meglepő pontosságát, Vi. 
g tehát a mai berendezéseket abból a szempontból., hogy mit nyu„v.
: tetazósazerinti példán., a zárna, nem vátlzztízzs kicílrok


