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dőlt a szerző e fejezet megírásánál® A műszaki irodalom taglalásánál 
a közművelődési könyvtárak konkrét körülményeiből, dolgozóinak konk
rét szükségleteiből a az olvasók rétegeződésének vizsgálatából kellett 
volna kiindulnia® fiz a fejezet gyengébben sikerült, mint a könyv többi 
része®

A könyvtárosok sokkal több hasznát fogják venni a második rész
nek, melynek elmei "A könyvtárak segítsége termelésnek"o A 3zérző szem
léletesen, kézzelfoghatóan bizonyítja, hogy az olvasókhoz szakmájuk és 
képzettségi fokuk figyelembevételével kell közeledni®

A fejezetben néhány sikerült példát találunk arról, hogyan vettek 
rá könyvtárosok egyes munkásokat a szakmájuknak megfelelő könyvek olva
sására®

A vegyes foglalkozású munkások kiszolgálásának kérdését érintve, 
Mohov megismerteti a könyvtárost az esztergályos, lakatos, villanysze
relő és gépkocsivezető munkájának sajátosságaival® A közművelődési 
könyvtárak olvasói között sok ilyen foglalkozású munkás akad® Hogy meg
mutassa milyen könyvekre van szükségük ezeknek az olvasóknak, elemzi 
az esztergályosok, lakatosok, villanyszerelők és gépkocsivezetők ol
vasói lapjait®

Járási és községi könyvtáraink sok traktorost szolgálnak ki és 
Így a .könyvtárosok jő hasznát veszik annak az olvasótervnek, melyet 
traktorosok számára közöl a szerző®

A könyv komoly gonddal foglalkozik az ujitói tapasztalatok pro
pagálásának kérdésével® Itt a könyvtáros számos konkrét útmutatást és 
érdekes példát talál a termelési újítók tapasztalatait leíró könyvek 
ajánlásához® Az ebben a fejezetben tárgyalt munkamódszereket sikerrel 
alkalmazhatják bármelyik tőmegkönyvtárban® Ezért tartjuk ezt a fejeze
tet I® A 0 Mohov könyve legjobb részéneko

Hasznos az a rész is, amelyik az újítók könyvtári kiszolgálását 
tárgyalja® Sajnálatosképpen valamennyi Itt felsorolt példa a vállala
ti szakkönyvtárak gyakorlatából származik és ©gy sző sincsen arról, 
hogy kell ezeket a tapasztalatokat a közművelődési könyvtárak körül
ményei között felhasználni®

Helyesen járt el a szerző, amikor megismerteti a könyvtárossal 
az üzemi mérnök, technológus, a különböző műszaki alkalmazott, terve
ző feladatkörét® Ennek segítségével a könyvtáros szakszerűen szolgál
hatja ki termelési szakkönyvekkel a mérnök-technikus beosztásban űcl- 
goző különféle csoportokat®

A szerző -hangsúlyozza, hogy különös gonddal kell kiszolgálni a me
zőgazdasági szakembereket, rámutat a könyvtárközi kölcsönzés Igénybevé
telének fontosságára a szakképzett gépész káderek kiszolgálásánál®

A második rész "Az olvasás kultúrájának terjesztése® c® fejezettel 
zárul® Jól használhatja a könyvtáros a "Hogyan olvassunk műszáki irodal
mat" c® kis lexikont az olvasókkal való beszélgetésben, falitáblák ké
szítésénél stb®

A harmadik rész a politechnikai ismeretek terjesztésével foglalkozik 
ez az anyag Jól felhasználható mind a városi és járási,mind a falusi 

könyvtárakban® - Bibliotékái9, 1955® 7® az® 43-45’, lap.
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Kolárovas Bozenas
A PRÁGAI SZABADALMI ÉS MŰSZAKI KÖNYVTÁR

A címben szereplő könyvtár Középeurőpa egyik legnagyobb szabadal
mi könyvtárán Állományában 18 különféle országnak majdnem 5 millió 
szabadalmi leírását őrziko Valamennyi könyvtárnak,, de ennek a szak
jellegű szabadalmi könyvtárnak különösen nagy feladatai vannak a poli
tikai s a tudományos és közművelődési munka területéno A szabadalmi le
írásokon kívül a világ műszaki szakirodalmából mintegy lOoOOO kiadvány 
van a könyvtár birtokában Ez a szakirodalom nagy segítséget nyújt mind 
a Szabadalmi Hivatal dolgozálnak„ mind az ország műszaki köreinek a 
műszaki ismeretek terjesztésében e a munka tervezésében és a munka éssze
rűsítésében., A könyvtár támogatja továbbá az újítási mozgalmat,, tájékoz
tat az uj termelési problémákról

A könyvtár magvát képező szabadalmi leírások megkönnyítik a Talál
mányi Hivatal műszaki előadóinak munkáját a találmányok újszerűségének 
megállapításánál0 azaz annak a meghatározásánáls hogy milyen mértékben 
eredetiek a találmány szerzőjének gondolatai annál a találmánynál^ 
amelynek szabadalmi oltalmát kério A beérkező szabadalmi leírásokat 
szabadalmi osztályok szerint csoportosítják és kb« 260 darabonkint 
könyvformába kötve elhelyezik a polcokon., A külföldi szabadalmak osz
tályozása a Szabadalmi Könyvtár nagy problémája és elsőrendű feladata.,
Ez korántsem könnyű feladat tekintettel arra,, hogy az egyes országok 
szabadalmi osztályozása /szakcsoportositása/ gyakran igen jelentősen 
különbözik egymástól és eddig még sehol sincsen egy olyan„ összes sza
badalmi osztályokat felölelő egyetemes tárgyszómutató0 amely jelentő
sen megkönnyítené egyrészt a szabadalmi leírások lerakásával,, másrészt 
a szabadalmak kikeresésével kapcsolatos egész munkáto

Itt legalább vázlatosan ki kell fejtenünk,, mennyiben különböznek 
egymástól a különféle országok szabadalmi osztályáig hogy rámutathassunk 
arrsp milyen nagy munkát jelent ezek különböző technikai problémáinak 
megoldásao Nálunk„ a Szovjetűnióhoz„ Lengyelországhoz és Magyarország
hoz hasonlóan„ a német osztályozást használjuk,, amely valamennyi sza
badalmi osztályozás közül a legpontosabb és a legrészletesebb0 *

* A német osztályozás a technika szakterületét 89 osztályra tagol-
jao Az osztályokat alosztályokra bontja,, Így az egész technika szakte
rületét kbo 400 csoport öleli fele, Példaképpen megemlíthetjük a 21 osz
tályt azaz az elektrotechnika! szakot„ amely a fejlődés folyamán annyi
ra kitávültp hogy annak részletezése 108 gépelt oldalt tesz kio

Minden csoportot további kisebb csoportokra„ ezeket pedig olyan 
apró csoportokra osztják,, hogy ezeket már nem is tüntetik fel a szaba-


