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dalmi leírásokon, amelyekre azonban szükségük ?as ® műszaki előadók
nak az anyag osztályozásánál, hogy az ©gyes beJelentott találmányom 
kát megvizsgálhassák és a mór ismert hasonló problémákat felVetheS- 
SélI? .

Ezzel az osztályozással nagymértékben szakosítjuk /speoializál- 
jak/ az egyes szakterületeket, minthogy ma már nincsen olyas szakem
ber 9- aki képes lenne valamennyi szakterületet megismernie Egyes osz
tályon kívül meg kell említenünk a 3? osztályt, amely a képlékeny 
anyagok - különösen a kanosak és általában a műanyagok gyártására 
éa feldolgozására vonatkozik? Ez a szakterület az utóbbi években 
annyira kibővült, hogy még a kaucaukot is alig képes egy-egy szakem
ber áttekinteni? Ez az elképesztő arány® technikai fejlődés megnyil
vánul más szakterületeken is éa ezért az anyagot igen gondosan kell 
osztályozni? Erre különösen alkalmas a német osztályozás , ezért 
foggal nevezik azt az eddigi leglogikuaabb és legpontosabb osztályo
zásnak a világ valamennyi egyéb osztályozása £özül§ ez a rendszer 
felel meg a legjobban a technika jelenlegi állásának?

A német osztályozáshoz igen közel áll a svájci osztályozás , a- 
mely 126 főosztályt tartalmazó A főosztályok: alosztályokra tagolód
nak úgy, hogy az igy nyert csoportok száma szintén kfeo 400-zal egyen
lő 0 Ezt a felosztást azonban már tovább nem. bontják és ez súlyos hi
bája ennek a rendszernek?

Angliában a teehnika szakterületét 40 szakosztályra, ezeket pe
dig további alosztályokra bontják úgy, hogy összesen 360 csoport ke
letkezik? Ez az osztályozás azonban egészbenvéve nem elég részletes, 
amellett elavult, egyáltalán nem felel meg az uj technikai szemlélet
nek?

Az amerikai osztályozás nagyon részletes é® pontoá? Kidolgozá
sánál azonban teljesen más szempontokat vettek figyelembe, mint a mi 
rendszerünknél? JMO osztályra tagolódik, s minden osztály átlag !ö 
alosztályt tartalmaz úgy, hogy az ebben a rendszerbe® való keresés 
rendkívül nehézkes? Egyes osztályok még betöltetlenek, nyilván szá
moltak a teehnika fejlődésével? Hátránya a rendszernek az, hogy Ame
rikában áz osztályokat gyakran változtatják:? így plo 241 osztály 
ma a szóródó anyagok gépekkel történő osztályozását jelenti, mig 
korábban az egészségügyi berendezések osztálya volt, ez pedig lé
nyeges különbsége, Az általunk alkalmazott osztályozásnál különvá
lasztjuk a gyártmányt a termelőeszközöktől, amit viszont Amerikában 
igen gyakran egybekapcsolnak? Elmondhatjuk tehát, hogy az amerikai 
osztályozás fogalmi osztályozáson épül fel, nem veszi tekintetbe az 
alkalmazási területeket éa teljesen más, mint az a rendszer, amit 
Európában megszoktunk? Éppen ezért az amerikai osztályozás alapján 
történő keresés nehézkeso A tájékozódás csak a betűrendem tárgyszó- 
mutató alapján lehetséges, ami viszont az angol nyelv ismeretét té
telezi fel?

Az ausztráliai osztályozás szintén merőben különbözik mind az 
európai, mind az amerikai'osztályozástól, de mégis közelebb áll 
hozzánk,, mint az amerikai? A rendszer 100 osztályt tartalmaz? Az ősz-
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tályokat két számjeggyel jelölik,. Minden osztálynak 10 alosztálya van, 
amelyeknek jelzése ugyancsak két számjeggyel történik,, mégpedig úgy, 
hogy az első számjegy a kevésbé részletező, a második számjegy a rész-* 
letesebb osztályozást juttatja kifejezéc rí. Abban az esetben, ha 
részletesebb osztályozásra van szükség, még agy harmadik, ugyancsak két 
számjegyből állő jelzést alkalmaznak,,

000000

A szabadalmi leírások egyéb európai - mint plo az osztrák, a svéd 
és a norvég osztályozása - nem nagyon különböznek a mi bsztályozásunktól

Az itt felsorolt példákból is nyilvánvaló, hogy gyakran milyen ne
héz a különféle szabadalmi osztályozást beilleszteni a mi osztályozásunk 
ba, azaz a német osztályozási rendszerbe* Láthatjuk tehát, hogy milyen 
nehézségekkel találkozunk a különböző szabadalmi tájékoztatók összeállí
tásakor, amelyeket az egész hozzáférhető szabadalmi irodalomból kell 
kikeresnünko Ez hagyon fontos munka, amely bizonyltja, hogy milyen nagy 
a már megoldott, a termelési technika megjavítását szolgáié technikai 
problémák és ötletek száma*

Ezért kívánatos lenne, hogy a Szabadalmi Könyvtár mind személyzet, 
mind pedig férőhely tekinti * ében a lehető legjobban el legyen látva*
Ez a megoldás felbecsülhetjtlen segítséget nyújtana iparunknak, a fel
találóknak és újítóknak, a tudományos és kutató intézeteknek és általá
ban valamennyi műszaki dolgozónak* Rendszeresen fel kellene kutatnunk 
és az illetékes szervek elé tárnunk mindazt, amit már eddig világviszony 
latban a technika szakterületén megoldottak* A hozzáférhető szabadalmi 
irodalom segítségével meg lehetne állapítani, hogy milyenek gyártási 
lehetőségeink tekintettel azon állam által nyújtott szabadalmi oltalom
ra, ahová gyártmányainkat exportálni akarjuk, s következésképpen milyen 
irányban kell fejlesztenünk termelésünket, figyelembe véve a külföldi 
vállalatoknak biztosított oltalmat* Szem előtt kell tartanunk, hogy a 
szabadalmi irodalom alapján kidolgozott dokumentáció sokkal több hasz
not jelent iparunk számára, mint az egyéb műszaki irodalomra épülő do
kumentáció* Itt igen nagy mennyiségű, üzemileg kipróbált és szerkezeti
leg kidolgozott, gyakorlatilag használható műszaki leírás áll rendelke
zésünkre, amelyek sokkal előbb kerülnek a nyilvánosság elé, mint a fo
lyóiratokban, Illetve a könyvekben közölt műszaki ismertetések*

Mint már fentebb mondottuk a Szabadalmi és Műszaki Könyvtár munká
jának súlypontja a 18 különféle államból származó szabadalmi leiráa- 
gyüjtemény* A legterjedelmesebbek a német, osztrák, svájci és amerikai 
szabadalmi leírások gyűjteményei* A német szabadalmi leírások az 
l“75°o°00-ig terjedő szám alatt tárolnak, az itt az 1877-től 1945-ig 
kiadott szabadalmi leírások vannak* 1534-től kezdve a szabadalmakat 
már a szabadalmi osztályok szerint csoportosítJuko

Az osztrák szabadalmi leírásokat !-X57°OOQ-ig, azaz 1939-ig sor
számok szerint raktuk le, ettől kezdve pedig egészem napjainkig osztá
lyok szerint*

A svájci szabadalmi leírások gyűjteményét 1888-től 1939-ig sor zx~ 
mok szerint, a továbbiakban pedig - a 20Qo000-ik számtól kezdve - ~ 
svájci szabadalmi osztályok szerint rendeztük*



Az amerikai szabadalmi leírások gyűjteménye nem teljes„ o.® szám- , 
szerüleg igen nagy,, ezért gyakran keresiko Á gyűjtemény sorszámozása 
az 192lo évi l s35Jii86|*ik számmal kezdődik és az 195®° évi 2 at5109050 
számmal fejeződik be© If39-től kezdve az amerikai szabadalmi leírás©- 
kát az amerikai szabadalmi osztályok szerint kezdtük lerakni éft nap a 
sorszámok szerint,, ahogy ezt addig tettük©

Ezeken a sűrűn keresett szabadalmi leírásokon kívül folyamatosan 
kapunk brit szabadalmi leírásokat If 20-t ál kezdve ausztráliai azaba- 
dalmi leírásokat 1921-től „ svéd szabadalmakat 1914-től böllasd szaba
dalmakat 1913-től,, norvég szabadalmakat 1921-tőí éi dán szabadalmi le
írásokat 1932-től kezdveo

A francia szabadalmi leírások gyűjteménye 1871 évvel kezdődik,, 
de az 1939 évi 843q0J50 számmal le is záruló

A szovjet szabadalmi leírások gyűjteménye l-57°2l8-ig terjed,, azaz 
1940-ik évigo A szabadalmakból és a szerzői tanúsítványokból készült 
kivonatokat tartalmazó közlemények nem teljes gyűjteménye 1924-tál 
1946-ig terjedő

A népi demokratikus országokból folyamatosan kapjuk a lengyel? 
magyar és a Német Demokratikus Köztársaságból származó szabadalmi le
írásokat 6a közlönyöketo

A csehszlovák szabadalmi leírások„ amelyekből eddig 82„500 le
írás jelent megB szabadon hozzáférhetők a nyilvánosság számára a Ta
lálmányi Hivatal olvasótermében,, ahol la egyrészt sorszámok szerint„ 
másrészt szabadalmi osztályok szerint csoportosítjuk a leirásokato

A Szabadalmi Hivatal Könyvtára majdnem 5 millió szabadalmi le
írást tárol és folyamatosan kapja a további szabadalmi leirásokato 
Jelenleg évenként kbo 40o000 darabot dolgoznák fel 11 ország szaba
dalmi anyagából© A szabadalmakat többnyire az államok között fennálló 
kölcsönös kiadványcsere alapján szereik: be0

A szabadalmi leírásokon kivUX a könyvtárban helyeztük ©1 az újí
tási javaslatok gyűjteményét is0 mely ugyancsak szakterületek,, sorszá
mok és a szerzők betűrendje szerint van csoportositvao A könyvtár ol
vasója állandóan nyitva áll a nyilvánosság számárao

A szabadalmi leirásokat csak az olvasóteremben történő tanulmányo
zásra adjuk kiD mert ezek a szabadalmak túlnyomórészt unikumok© A 
könyv-és folyóiratirodalmat a nemzeti vállalatoknak és komoly kutatók
nak az olvasótermen kivílli használatra Is kölcsönadjad falamennyi sza
badalmi leírásról,, előzetes kérelem alapján,, fotókópia készíthető© 
Ezenkívül a cseh szabadalmi leirásokat darabonként 2©40 Kes-ért a Ta
lálmányi Hivatal boltjában bárki megvásárolhatja© A 2i40 Kes-ea egység
ár nem veszi figyelembe a szabadalmi leírás lapszámáto

A szabadalmi irodalmon kívül kbo 10o000 kötetnyi műszaki'irodalom
mal és 5©000 évfolyam szakfolyóirattá!'rendelkezik a könyvtár© Ezek 
egyrészt belső használatra szolgálnak„ másrészt a nemzeti vállalatok 
és más érdeklődők rendelkezésére állanak©

A szőbanforgő gyűjteményben a technika minden területét felölelő
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irodaiam található., A könyvtár állományét állandóan »j könyvekkel t,. 
rapíthatjuk® Ezidéa 200 különféle belföldi éa külföldi folyóiratra fi
zetünk elő®

A külföldi találmányi hivatalokkal fennálló csere keretében 15 
különfélee a szabadalmi tevékenységgel), illetve a védjegyek és minták 
oltalmával foglalkozó különböző közlöny jár könyvtárunkba0 Csere ut
ján kapjuk továbbá a betűrendes- és tárgyi katalógusokat , valamint 
jegyzékeket , amelyek nagy mértékben megkönnyítik a szabadalmi irodalom
ban való kutatást6 Ebből az u®n® aegédirodalomből igen tekintélyes 
mennyiségű kiadvány van könyvtárunkban,, érdemes lenne ezt az anyagét 
egy helyre összpontosítani és katalógusokba önállóan feldolgoznia

A Szabadalmi és Műszaki Könyvtár munkáját az alábbi három rész
re oszthatjuk?

1/ A k ö n y v t á r  s a j á t  b e l s ő  t e v é k e n y 
s é g  e o Ez annyit jelent, hogy a könyvtár megtervezi és beszerzi a 
szabadalmakkal összefüggő könyv- és folyőiratirodalmat, valamint a 
szabadalmi leírásokat, gondoskodik a szabadalmak helyes beosztásáról 
és tárolásárőlo E tevékenység egyik legfontosabb feladata a szovjet 
szabadalmi leírások megszerzése 1940-ig visszamenőleg., A további fel
adat az, hogy 60®000, sorszám szerint rendezett szabadalmi leírást 
ki kell vennünk a kötésből, elvégezni a szabadalmi osztályok szerin
ti átosztályozásukat és ezután ismét könyv formájába beköttetní® Ezzel 
kapcsolatban több tízezer amerikai szabadalmi leíráson fel kell tün
tetnünk a szabadalmi osztályt.. Igen fontos feladat lenne egy egyete
mes tárgyszó-mutató elkészítése, amely valamennyi szabadalmi osztályt 
felölelne.,

2/ A Szabadalmi Hivatal érdekében végzett b e l s ő  t e v é 
k e n y s é g  o Ez azt Jelenti, hogy a hivatal műszaki előadóit idejé
ben el kell látni a szabadalmi leírások duplum-példányaival., E leírá
sokat ezután szakterületek szerint felosztják és úgy adják ki az egyes 
előadóknak, hogy munkájukat megkönnyitséko

3/ K ü l s ő  t e v é k e n y s é g ®  A könyvtárnak ez a mun
kája fogja leginkább érdekelni a nyilvánosságot® A szóbanforgő munkát 
ugyanis az ipar és a nemzeti vállalatok érdekében végezzük® Evégett 
propaganda tevékenységet kellene kifejteni azoknak a találmányoknak 
a terjesztése céljából, amelyeknek leírása a belföldi, illetve külföl
di szabadalmakban megtalálható és igénybe kell venni a közreadással 
kapcsolatos idegen segítséget is, hogy ezt az értékes anyagot a terme
lőmunkában jól ki tudjuk használni® Figyelemmel kellene kísérni a ter
melés tematikai terveit és a szűk profilokat, s ezekhez a világ vala
mennyi szabadalmi leírásából kivonatokat kellene készíteni, az igy ki
dolgozott elábórátur okát kellene azután közvetlenül a munkahelyre el
juttatni®

A könyvtár további feladata az, hogy munkájának megkönnyítése vé
gett elkészítse a további tárgyi, illetve betűrendes szabadalmi kata
lógusokat® Ezek közül az angol, amerikai ausztráliai és francia jegy 
záket már fordítják® Bevezetjük a szabadalmi osztályok szerinti kata- 
1ágasokat, amelyek megkönnyítik az olvasóterem látogatói számára a
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badalmak olykor nehézkes kikeresésőto
A Szabadalmi és Műszaki Könyvtár l40o000 olyan német szabadalmi 

bejelentés mikrofilmjét is őrzi* amelyeket 1959 és X945 között vette*: 
nyilvántartásba a berlini Szabadalmi Hivatalban* Itt rendkívül terje
delmes* de igen értékes és gazdaságunk számára jól fáhasználhatő anya 
ről van szó* amely megérdemli* hogy foglalkozzunk vele* Ez a gyűjte
mény megkönnyíti ahhoz a szabadalmi anyaghoz való hozzájutáste amely 
bemutatja a németek által az uj termelőeszközök felkutatása0 az u j  
gyártási eljárások és a különféle anyagok uj feldolgozási módszerei
nek: kidolgozása,, főleg pedig a pétanyagok területén végzett kutató
munkát o Ez az anyag igen sok ötletet adhat gazdaságunknak mind a ter
meléshez p mind a munkamódszerekhez és a kutatási munkához*

A filmek együttes hossza 33cOOO méter0 A kockák száma kbo l 0200o000o 
A kivonatok 153 kötetet foglalnak el0 A Szabadalmi és Műszaki Könyvtár 
mikrofilm osztálya végzi mindazokat a munkákat * amelyek a mikrofilm 
anyagnak szakszerű feldolgozásával és értékelésével a a gyakorlatban* 
a termelésben való felhasználásával összefüggésben vannak* Ennek az 
anyagnak az alapján a könyvtár felvilágosítást ad az egyes nemzeti 
vállalatoknak* üzemeknek és intézeteknek* kutatóközpontoknak és mi
nisztériumoknak a mikrofilm-anyag technikai tartalmára vonatkozó kér
désekben* Az érdeklődők számára lehetővé teszí* hosry az olvasókészü
lékek segítségével megismerkedhessenek a mikrofilm-anyag tartalmával*
A mikrofilm-anyag raktározása fokozott biztonsági követelményeket 
támaszt* mert - bár az eredeti mikrofilm nem gyúlékony anyagból ké
szül - a mikrofllmtfőI"kés2ült másolat már gyúlékony anyagból kerül 
előállításra* emellett nagy súlyról van szó* kb* J06 kilograamróloi

Amint az eddig ismertetett adatokból láthatjuk* a Találmányi , 
Hivatal Szabadalmi és Műszaki Könyvtára igen értékes műszaki anyagi 
gal rendelkezik* mely szabadon hozzáférhető a nyilvánosság számára* 
főleg azonban az üzemek és vállalatok s ezáltal közvetlenül a ter
melés szükségletei számára* A technika kérdéseivel foglalkozó té
nyezőktől függ tehát* hogy ezt az anyagot minél nagyobb mértékben 
felhasználják*

* Xnihovna* 1955° 2*sz* 50-55*lap*
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AJZENBERG, T. D®í Bibliotecsnüj 
kollektor. Orgenizecija, meto- 
dö i tehnika rabot ü. Le Dinárad 
1949. Kogizo 159 1. - 22 cm.

BIBLIOTECS'NOE ucser ! cr stvo. pri 
oblasztnüh bibliotPkah. Ucsab-

. nüj plán i programmá. 
Naucsno-metodicseszkim kabine
tem bibllotekovedenija Biblío- 
teki im V® I® Lenina./ Moszkva 
1954o Bibi. iá T» I. Lenine.
67 lo - 20 cm.

BINNS, Toraan E.: Az introduction 
to bistorical bibliography. 
Prefo by Arundell Esdaile. 
London 1953® Associat ion of 
Assistant Librarians. XII.370 lo - 23 cm.

BJ0RKBOH, Cári; Bibliographical 
toole fór control of current 
periodicals. The Eague 1954. 
Unescoo 24. 1. - 21 cm. 
/International Federation fór 
DokumentatioR /FID/. Publica- 
tion 266./

BLETON, Jean: Organisation et 
fonctionnement des bibliothé-* 
ques. Mérnento pour la prépera- 
tion au certificat d’aptitude 
aux fonotlona de bibliothecai- 
re. Paris 1953® Bibllotheque 
National#. 49 1* - 27 cm.

BRAVIj Lamberto: Bisinf e2ÍorV* dei 
libri a igiene blblioteearia. 
Disinfestazione déllé titlio- 
teche. Fref. di A(rcacdo) . o- 
linio /[lll®J di F. Bravi, A. 
Gasbarri®/ /4® ed® accresc., 
rivo et aggiernatao/ Roma 1953* 
Scarenoj 180 1 . „ 20 t. - 19 cm. 
Bibliogr® 117=131 1®

V fCERNI, Laroslav: Paper and booka 
in ancient Egypt® London 1952. 
Lewis® 36 1® - 26 cm®

C0LLIS0Nt Róbert I. : Indexes and 
indexing, a guiö to the in
dexing of books... London 1953* 
Benn. 155 1® - 19 cn.

C0NTEMP0RARY library planningc 
A report of the Fourth Inati- 
tute on Public Library Manage
ment. Buráéu of Goverti.* Unlv. 
of Wisconsin. Mádison 1952. 
üniv. of Wisconsin. Madison
1952. Univ. of Wisconsin V.t 
83 1 . - 28 cm.

A DEBRECENI Kossuth Lajos Tudó- 
'mányegyetem Könyvtárának Év
könyve 1954. Kézirat. /Fel. 
kiadd: Kovács Máté/ Debrecen 
1955®-468 1. - 29c5 cm.

FÉDÉRATION Internationale des 
Aseociatione de Blbllothécairee 
Aet«s du Conseil de la FIAB. 
19erae session. Vienne 10-23 ja*..
1953. La Haye 1953® Nijhoff.198 1., 2 t. - 27 cm® /FIAB 
Publ. 18./

GRENFELL, Dávid: Periodicals 
serials. Their treatment ir. 
special llbrartes. With a fői 
word by E. M. R. Bitmas. London 
1953® Print Griffith. Vili.
200 1. - 19 cm.
/ASLIB manuals 3./ Bibliogr®: 
145-489 1®

GR0LIER, Eric de: Bistoire du 
livre. Paris 1954® Presses Univ 
de Francé® I34 1® - 18 cm®
/Q.\xe saia-je? 620./

GUILDING principles, rules and 
procedure fór the development 
and revision of documentary 
classíficatións with epec. re- 
ferenca to the..® C/. - Th. 
Eague 1953® FID 17® 41. - 29 c 
/Francia és német nyelven is,/


