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Southern * W» Aos
A VEGYÉSZETI DOKUMENTÁCIÓS SZOLGÁLAT NYTTGATEUBÓPÁBAN

Az európai ■vegyészeti könyvtárak éa dokumentációs központok 
színvonalasan szolgálják ügyfeleiket és Igyekeznek a vegyészeti 
dokumentációval a tudományos és ipari munkának nagy hasznára les- 
nio A párisi Centre National de la Recherehe Seientifique /Orszá
gos Kutat6 Központ/ egyik alkalmazottja megállapította * hogy mi
vel Európában kevesebb összeget fordítanak kutatási célokra* fo
kozott jelentősége van az irodalom tanulmányozásának0 Az európai 
tudósok jól tudják* hogy a felfedezések legolcsóbb útja az olva
sása

Az Európában töltött kilenc hónap alatt meglátogattam a nem
zeti kutatőtanáesok* vegyi és dokumentációs központok és vegyipa
ri vállalatok legfőbb könyvtárait és dokumentációs központjait.,
1* Nemzeti Kntatótanács

A "Tudományos és Ipari Kutatási Főosztályt /Department of 
Scientifie and Industrlal Reeeareli/, melynek székhelye L o n d o n  
bán van, 1 9 1 6 -ban,, ez lo világháború alatt alapították azért*, 
hogy előmozdítsák éa szervezzék a tudományos kutatást* különös 
tekintettel ipari és kereskedelmi alkalmazására* A D.S»I*R*-nek 
körülbelül 55 társkutatő intézete van* melyeknek célja az* egyes 
iparágak szükségleteinek kielégítése* Mindezek a kutatóintézetek 
műszaki tájékoztató szolgálatot tartanak fenn saját területükön*
A társaságok által gyűjtött szakmai ismeretek rendszerint ingyen 
állnak rendelkezésre^ évenként többezer tudakozódásra válaszol
nak* Minden társaságnak nagy szakkönyvtára van* Habár ezeket a 
könyvtárakat főleg azok a laboratóriumok használják* melyek szá
mára dolgoznak* a müveket mindannyiszor* valahányszor a rendes 
források hiányoznak* kikölcsönzik más szervezeteknek is*

Számos kutatóegyesület ad ki folyóiratokat* melyekben a 
tudományos- és műszaki sajtótermékeket referálják* Ezek közé 
tartoznak? a Fuel Abstraets* Wáter Pollution Abstracte éa Food 
Science Abstracte*

A DoSoIoR*-központ műszaki tájékoztató szolgálatának fel
adata? a/ szükség esetén kapcsolatot teremt az érdeklődök és tu
dományos és műszaki tájékoztatás különleges forx*ásai között b/ 
válaszol olyan kérdésekre* melyekre megfelelő források nem áll
nak rendelkezésre e/ mint British National Information and Liaison
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Center /Brit Nemzeti Tájékoztató és Összekötő Központ/ nemzetközi 
tájékoztató hálózatot hoz létre| ehhez tartoznak az Egyesült Államok, 
Kanada és az Európai Gazdasági Együttműködés Szervezetéhez tartozó 
államok /Organization fór European Economic Oooperation/.

A Centro Mazionale di Documentazione Soientifico Tecniea, 
mely a Consiglio Nazionale della Ricerche~hez tartozik /Kutatói 
lranács iíüszaki Dokumentációjának Nemzeti Központja/, R ó m a 
szetchellyel 1 9 1 2 -ben alakult meg. 1 9 5 0 -ben minden szolgálatát tel
jesen átszervezték és kibővítették,, A római egyetem mellett modern 
és jól felszerelt épületben a központ kiváló bibliográfiai szolgád 
latot végez* A kivánságoknak megfelelően irodalomkutatást és min
den fajta bibliográfiát készítenek* Havonként tizenegy szakos 
tárgymutatót adnak ki a tudományos és műszaki folyóiratokhoz:
Indice dl periodici scientifici e tecnici tudományos és tech
nikai folyóiratok tárgymutatója/. Az 1. rész általános tudományos 
kérdésekkel, a 3* rész fizikával és geológiával, a 4. rész vegy-1(8nb<̂ X ö 71 1  ̂c* >> ni t'Sp'l nim 1 f nP'Xo.lírrírri lf .
A mikrofilm és fotókópia szolgálattal kapcsolatban a grafikai mű
vészet reprodukcióinak is van egy osztálya# Számos nyomtatott ém má
solási eljárással készült anyag kapható# Állandóan rendelkezésre áll 
egy művész, aki ez esetleg kívánt terveket és művészi munkákat elké
szíti. A központ szabványkutatásokat és fordításokat is rendelkezésre 
bocsát. Tanácsadó szolgálat is van »zok számára, akik segítséget kí
vánnak lapalji jegyzetek, lelőhelyek és más hasonló bibliográfiai 
problémáknál. A központ nagy könyvtára Olaszország tudományos nemzeti 
könyvtára/, mely nyitva áll a nagyközönség számára.

A p á r i s i  Centre National de la Recherche Scientífique, 
Centre de Documentation-t /az Országos Kutatási Központ Dokumentá
ciós Központja/ jelenleg teljesen újjászervezik. Különböző rész
legei ma szerteszéjjel vannak Parisban, azonban nemsokára uj épü
letet kapnak, ahol minden részleget el lehet helyezni. Akkor 
a szervezet könnyen a világ legfontosabb dokumentációs központjá
vá válhatik. A Központ kiadja Bulletin AnaXytique cimü referáló 
lapját, mely a legfontosabb tudományágakkal foglalkozik. A köz
pontnak az a terve, hogy a lap minden referátumát a Filmorex 
Selector segítségével osztályozza. A Filmorex a dokumentáció 
uj módja, kidolgozója dr„ Jaques Samuin és a Rapid Selectorhoz 
hasonlít. A Bulletin részére minden cikket kivonatolnak és osz
tályoznak. Ezeket az adatokat lefényképezik és ez adja a mikro
film jobboldalát. A baloldal az osztályozási kód számára van fenn
tartva. Húsz pontsort tartalmaz és minden sor egy-egy fogalom jel
zetszámát adja. Például a pontok első sora?;, a 38.2X2 jelzetszám 
acetylcholiülJ jelent és a 3 9° 114 jelzetszam a második sorban a 
hisztamint. Minden jelzetszámot átlátszó és átlátszatlan pontok 
kombinációjával rögzítenek. Egy kártyán 20 különböző jelzetszá
mot, vagyis 20 különböző fogaimat lehet elhelyezni. A jeleket 
/ködöt/ azután lefényképezik és ez lesz a mikrofilm baloldala.
A filmorex fényképezőgépet arra használják fel, hogy mikrofilmre 
vegye a dokumentumokat és kódjaikat.

A fényképezőgépben'72 mm-es filmek vannak, mindegyik teker
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csen. JO méter. A filmet a szokásos módon hívják aló és 45 mm-ea 
részekre vágják^ mindegyik darabból külön lap lesz.

A gépnek két lencséje van, mellyel egy filmdarabon, egyetlen 
mozdulattal le lehet fényképezni mindazt, ami a kártya két falén 
található,, Minden egyes kép után a film automatikusan 45 mm-sX 
halad előre egy elektromotor segítségéveid A gép zárját két elektro 
mágnes irányítja, melyek az exponálást is szabályozzák,

A mikrofilm kártyák keresése a Filmorex osztályoz óval törté
nik, A szelektort a kivánt jelzetre állitják be és a lapok átfut
nak a szelektoron, A kártyák egymásután mennek át egy letapogató 
készüléken /fotocella/, ez szabályozza a válogat6 ''doboz nyilasát, 
melybe a lapokat irányítják, A gép teljesitménye percenként 600 
kártya, A központnak az a terve, hogy az igényelt bibliográfiákat 
mind igy készítse el, mert az egész anyagot szándékában áll kivo
natolni a Filmorex Gelector számára. Ezekhez a bibliográfiákhoz 
az anyagot a mikrokártyákról fogják fényképezni,

A könyvtárnak nyilvántartása van a franciára ferdített tu
dományos cikkekről isj a fordítások jegyzékét havonként közük a 
Catalog of Translation-ban /Fordítási katalógus/, A Bulletin 
Analy.tique-ben megjelent referátumokról mikrofilmek és fénykép
másolatok is kaphatók®
2, Tudományos nemzeti könyvtárak

Az európai tudományos könyvtárak legnagyobb részben jól is
merik saját tudományos dokumentációjuk értékét® A londoni Tudomá
nyos Múzeum /Science Muzeum/ nincsen ugyan megfelelően elhelyezve, 
de mégis a brit természettudományos központi könyvtár szerepét 
tölti be és mindaddig igy is lesz, mig a tervbevett Tudományos 
Nemzeti Könyvtár /National Science Library/ - mely egyelőre még 
csak néhány álmodozó angol tudás és könyvtáros képzeletében van 
meg - megépül London déli részén, ügy tervezik, hogy a jelenlegi 
Patent Office Library /Szabadalmi Hivatal Könyvtára/ alkotja majd 
a nagy tudományos könyvtár magvát London tervezett tudományos köz
pontjában, A Tudományos Muzeum Könyvtára akkor majd csak kölcsön
ző könyvtár lesz,

A kopenhágoí Danmarks Tekniske Bibliotek /Dán Műszaki Könyv
tár'/, a stockholmi Kungl® Tekniska Högskclans Bibliotek /Királyi 
Műszaki Főiskola Könyvtára/ és u trondheimi Norges Tekniske 
H/gskole Hovedbiblioteket /Norvég Műszaki Főiskola' Könyvtára/ a 
skandináv nemzeti tudora r-yos könyvtárak® Mindegyig kapcsolatban 
v.ll ^prszága műszaki egy.?tereivel, ennek ellenére azonban inkább 
külső szakemberek, mint "'fői skólái hallgatók használják. A 
zürichi Bibliothek dér Kidgenössischén Teehnisclien Hoohschule 
/Szőve te égi Műszaki Főiskola/ a legfontosabb tudományos könyvtár 
Svájcban, mig a berni 3chv» izerische Lendesbibllothea /Svájci 
Országos Könyvtár/ fontos tudományos nemzeti dokumentációs tevé
kenységet folytat. Németországban a Deutsehes Patentamt /Német 
Szabványügyi Hivatal/ könyvtára, melyet most Berlinből Münchenbe
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helyeztek át*- 9 Deutsches Museum /Német Múzeum/ könyvtárában ta
lált otthont# Ez a két híres könyvtár együtt adja a német műszaki 
tudományos nemzeti könyvtárat#

Mindezek a könyvtárak fotókópia- és könyvtárközi kölcsönző 
szolgálatot bonyolítanak le# Országonként elkészítik a periodi
kák és könyvek központi címjegyzékét, Különleges kiadvány Svéd
országban az az évi katalógus , amely azokról a könyvekről számol 
be* melyeket az említett svédországi könyvtárak az év folyamán be
szereztek# Ez feltünteti azt is, hogy a felsorolt könyvek milyen 
könyvtárban találhatók* igy Svédországban aránylag könnyű egy 
könyv lelőhelyét megállapítani#
IX1 -# Szakmai egyesületek

Nyugat-Európa minden országában van legalább egy olyan szak
mai egyesület* mely a tudományos és műszaki irodalom dokumentáció- 
jával foglalkozik# Ennek ellenére a vegyészeti dokumentáció egyet
len egyesületnek sem kizárólagos feladata# A leghelyesebb az vol
na, hass. Division of Chemical Literature /Vegyészeti Irodalmi Rész
leg/ arra bátorítaná a különböző európai vegyipari társulatokat* 
hogy vegyészeti részlegeket állítsanak fel irodalomkutatás céljá
ra# Kívánatos volna, hogy nemzetközi irodalmi vegyészeti társaság- 
got alapítsanak#

A londoni Chemical Sceiety /Vegyészeti Társaság/ keretében 
működik Európa egyik legkiválóbb vegyészeti könyvtára^, a könyv
tári szolgálat azonban csak abból áll* hogy a tagok használhat
ják az olvasótermet, könyveket kölcsönözhetnek és fotókópia szol
gálat áll rendelkezésükre#

A londoni ASLIB a szakkönyvtárosok* dokumentátorok és vegyé
szeti irodalommal foglalkozók szakmai egyesülete »y A tájékoztató 
iroda az egyesület egyik legfontosabb szolgálata# Ha a feltett 
kérdéseket ASLIB forrásokból nem lehet megválaszolni/,s külső 
könyvtáraktól vagy szakemberektől kérnek tanácsot,, vagy egyene
sen hozzájuk utasítják a tudakozódét*, Az ASLIB dokumentációs 
szolgálat azzal is foglalkozik, hogy a keresett, nyomtatásban 
megjelent dokumentumok lelőhelyét megállapítsa,, tisztázza a 
szerzői jog formaságait és fénykép- és mikrofilm felvételeket 
készítsen#

Az egyesületben körülbelül tízezer nem publikált fordítás
nak a jegyzéke van meg# A tagok gyakran értesítik az ASLIB-et 
a folyamatban lévő fordításokról, hogy a kettősséget elkerüljék# 
Nyilvántartás készült a szakmai fordítókról és azok,, akik fordit- 
tatni kívánnak, felvehetik a fordítókkal a közvetlen kapcsolatot#
/A fordítók olyan szakemberek, akik nemcsak idegen nyelveket 
tudnak, hanem vegyészeti szakismereteik is vannak#/

A hágai Nederland Instituut voor Documentatie en Registratuur- 
nak /Németalföldi Dokumentációs és Nyilvántartó Intézet/ tudományos 
és műszaki tájékoztató szolgálata van# Segít a tudományos kutatók-
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ö.ak általános vagy különleges szakmai kérdéseknél. Szabadalom-’ és 
irodalomkutatást is folytatnak?, f ány képmásolat ok * mikrofilmek és 
a dokumentumok mindennemű sokszorosítása kapható. Ez a tájékozta
tó szolgálat - mely kezdetben kizárólag holland irodalommal fog
lalkozott « ma annyira fejlett9 hogy világviszonylatban rendelke
zésre áll az egyéni kutatóknak és az iparvállalatoknak egyaránt.

A Németalföldi Vegyészeti Társaság most osztályozza a Chemical 
Abstraetsb&n megjelent könyveket és LB.Mo kártyákra veszi az ada
tokat. Ha ezt a tervet végrehajtották* nagyon könnyű lesz szakbib
liográfiákat készíteni a vegyészet bármely területén. terv azon
ban csak könyvekre vonatkozik* a folyóiratcikkeket kihagyja. 
tervezet dr. C. Groenevoldnak* az amszterdami Roy&l Dutch Shell 
Laboratories /amszterdami Királyi Németalföldi Shell Laboratórium/ 
dokumentációs részleg vezetőjének irányítása alatt áll. Lehet* 
hogy a Németalföldi Vegyészeti Társaság különleges kémiai szakkér
désekre vonatkozó könyvbibliográfiakat fog kiadni.

Németországban két társaságot kell megemlíténünk. Az essen! 
Arbeitsgemeínschaft technisch-wissenschaftlicher Bibli otheken 

/műszaki tudományos könyvtarak munkaközössége/ átfogó központi 
címjegyzéket készített a német tudományos és műszaki időszaki ki
adványokról. Ezt a jegyzéket részletekben közlík. Az ábécének 
több mi-nt fele már elkészült. Tud akoz á€Lni lehet a társaságnál 
olyan folyóiratok lelőhelye tekintetében is* melyek ma még nem 
szerepelnek a kiadott jegyzékben. Igen fontos volt a terv a 
háború után Németországban* mert a II. Világháború alatt és után 
nagyon sok könyv és folyóirat helyet cserélt a német könyvtárak
ban .

A Deutsche Gesellschaft fűr Dokumentation Frankfurt am Main
ban /Német Dokumentációs Társaság/ bibliográfiai és fotoszolgá- 
lattal rendelkezik. A társaság felkutatja a német könyvtárakban 
található dokumentumokat és fotókópiákat ad róluk. Folyóirata* a 
Nachrichten für Dokumentation gyakran tartalmaz cikkeket a vegyé
szeti dokumentációról.

A Société de Chlmíe Industrlelle-hez tartozó Centre de Do- 
cumentation Chimique /az Ipari Vegyészeti Társaság Dokumentációs 
Központja/ Párisban * a Maison de la Chi.míe-ben /Vegyészet Háza/ 
van elhelyezve. /A társaságot a Journal of Chemical Dociimeatation* 
1954. februári számában ismertettük./ Fotókópiákat* fordításokat 
készít* irodalom- és szabadalomkutatáes&l foglalkozik.

A Gíaelin Intézet szolgáltátásai.t a Chemical Enginesríhg 
News 1952. november 19-i számában ismertettük. Az amerikai ve
gyészek jól ismerik az intézetet* az American Chemical Society 
/Amerikai Vegyészeti Társaság/ közreműködik a Gme1in Intézet tá
jékoztató szolgálatában* amennyiben megengedi* hogy a Chemical 

- Abstracts minden adatát felhasználhassa. A kártyák alapján össze
sített bibliográfiák* amelyek a Gmelin-Handbuch nyomtatásban meg
jelent köteteinek pótlásai* kívánságra itt beszerezhetők.



IYo Ipari könyvtárak áa tájékoztató szolgálat
Az európai nagyobb vegyészeti vállalatok d okúmé nt ác i ós szol

gálatai és könyvtárai általában igen jelentősek,, Kiváló fényképé
szeti reprodukciós módszereket alkalmaznak, Irodalmuk és laborató
riumi eredményeik nyilvántartására az X,B,Mo rendszerű és a perem- 
' lyukaszt ás «>s lyakkártyákat használják vagy legalább is kísérletez
nek ezek alkalmazásával, A dokumentációs központok igazgatása és 
szervezete jé9 alkalmazottaik szakképzettsége magas, gyakorlatuk 
van vegyészeti irodalmi munkákban..

Az európai ipari dokumentációs központok között az első a 
németországi Bayer Farbenfabriken Kekulé Könyvtára Leverkuse&ben» 
Régebben az I„G, Farbenhez tartozott ̂ a részvénytársaság könyvtá
ra a második.világháború alatt egyáltalán nem sérült meg, Ennek a 
szerencsés helyzetnek következtében és azért mert Németországban 
a legfontosabb vegyészeti könyvtárakat a második világháború alatt 
vagy megsemmisítették, vagy Kelet-Németországba vitték,, a Kekulé 
Könyvtárat ma a legfostosabb vegyészeti könyvtárnak tekintik 
Nyugat-Németországban, Minden kedden és pénteken nyitva van a 
nagyközönség számára., A könyvtár fontosságát az is mutatja, hogy 
kereskedelmi alapon készít mikrofilmeket és fotókópiákat, A Kekulé 
Könyvtárra vonatkozó adataink a következők? évi könyv-, folyóirat
áé kiadványköltségvetése 500=000 DM5 könyvtári személyzete 47 fő;
20 ősz tála Könyv ínra 20 teljes Beilsteinnel rendelkezik?; állománya 
1 3 7oOOQ kötet könyv és 500 folyóiratra rugó A könyvtárat évente 
körülbelül 800 külső olvasó használja, Mint a legtöbb európai 
vegyészeti ipari könyvtárban, a Kekulé Könyvtárban is külön dol
gozik a könyvtár és a dokumentációs szolgálato A dokumentációs 
részleg azonban a könyvtár közelében van elhelyezve és mindkét 
részleg ugyanannak a személynek vezetése alatt áll, Hét vegyész
doktor dolgozik a Kekulé Könyvtár dokumentációs szolgálatában! 
négy , havonként megjelenő referSlőlapot adnak közre | ezek a re- 
ferálőlapok szerves kémiával, makromolekuláris anyagokkal, fény
képészettel és textilanyagokkal foglalkoznak, A kivonatok hosszabbak 
mint a Chemisches Zeatralblatt kivonatai és sok németországi vegyé
szeti dokuraentátor, valamint Európa más államainak vegyészei Is • 
Jobbnak és korszerűbbnek tartják, mint a Chemisches Zeatralblatt 
reféráturnáito

A Bayer gyár laboratóriumi kutatásainak eredményeit a Kekulé 
dokumentációs szolgálata X.B»Mo lyukkártyákon tartja nyilván., Je
lenleg több mint 10,000 karton van a kartotékban®

A darmstadti E, Merck könyvtára*éa dokumentációs központja 
nagyjában hasonlít a Bayeréhez, csak kisebb méretű, A dokumentá
ciós é® könyvtári alkalmazottak egymástól függetlenül dolgoznak, 
ő® mindkét részleg itt is ugyanannak a vezetőnek irányítása alatt 
áll, A Merck laboratóriumi, kutatások eredményeit X,B,M, kártyákon 
veszik fel. Ez a részleg adja ki a jól ismert E, Merck Jahres- 
beriehtet,

A legfontosabb svájci vegyészeti vállalatoknak - Óiba, Hoffmann 
la Roche és Sandoz - kiváló könyvtáraik és dokumentációs részlegeik
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vannak. A könyvtárak minőségben és nagyságban hasonlóak. Mindnyá
jan referálják a vegyészeti irodalmat; Sandozban a dokumentáció 
számára a kivonatokat a laboratóriumi vegyészek készitik el, míg 
Rochenál és Cibá-nál a dokumentáció tagjai végzik úgy a kivonato
lást, mint a mutatók készítését.

A brüsszeli Union Chimique Belga /Belga Vegyészeti Unió/ a 
legnagyobb belga vegyészeti társaság. Annak ellenére, hogy nagyon 
elavult környezetben dolgozik, kiváló és nagy dokumentációs köz
pontja van. A szabadalmi részleg, a dokumentációs részleg és a 
könyvtár azonos igazgatás alatt állanak. A részleg nagymértékben 
készit kivonatokat kartotéklapokon, peremlyuicssztásos kártyát 
azonban nem használnak.

Az olaszországi Montecatini dokumentációs szolgálat a miiá-’ 
nói társaság központi épületében van elhelyezvé. Kis dokumentá
ciós központokat, mint pl. a Barmitáliát az ország más területén 
is találunk. Átfogó tartalmú referáló lapja, melyet a dokumentá
ciós részleg készit és a vállalaton keresztül széles körben nép
szerűéit, egyike a legszebben nyomtatott referálólapoknak egész 
Eur ópaban.

A párisi Specia dokumentációs szolgálat inkább orvosi, mint 
vegyészeti, mégis említést érdemel azért, mert az ott szóbajövő 
egész orvosi irodalmat I.B.M. kártyákon tartják nyilván* A rend
szert néhány évvel ezelőtt egy A.C.S. ülésen Dr. Jaques Samain, 
a módszer feltalálója ismertette. Dr. Jaques Samain a Centre 
National de la Recherche Scientifique-nál /Országos Kutatói Köz
pont/ dolgozik és annak dokumentációs részlegét vezeti. Ezt a 
nyilvántartást évek óta használják és nagyon kielégítő.

Az angliai Imperial Chemical Industries /Birodalmi Vegyipa
ri Vállalatok/ dokumentációs tevékenysége annyira változatos és 
komplex, mint maga a társaság. Tizenöt fontos részlege van, ki
terjedt dokumentációval; ezek egymástól függetlenül dolgoznak.
Az igazgatóság dokumentációs osztályának egészen egyedülálló do
kumentációs szolgálata van. Ahelyett, hogy saját maga referálna, 
körülbelül 80 különböző referáló szolgálatnál fizet elő és csak 
összekapcsolja az egybetartozó referátumokat. Ezekhez a referátu
mokhoz azután mutatókat készítenek. A referátumgyüjtemény jelen
leg több mint 100.000 referátumot tartalmaz és olyan hatalmas 
méretet ért el, hogy ma már nemcsak elhelyezési, hanem felhasz
nálási problémává is vált. A referátumokról az egyes részlegek 
tájékoztatókat készítenek a következő szakterületek szerint: mű
anyagok, általános vegyszerek, tisztítószerek, festékek, robbanó
anyagok, trágyák; ezeket a társaság keretében széliében körözik.
A társaság egyes részlegeiben készült kutatási beszámolókhoz 
Londonban készülnek a mutatók és az igy nyert tájékoztatót össze
vont formában visszajuttatják a részlegekhez. Az Imperial Chemical 
Industries legnagyobb dokumentációs szolgálata a manchesteri 
Dystoff Division /festékanyagokkal foglalkozó részleg/. Ennek a 
részlegnek működési tere annyira kiterjedt, hogy rövidesen három- 
emeletes épületet fognak' emelni a könyvtár és a dokumentáció számára.



A pgreml^a.:’.:S'/.táso3 •:.1 • tyák legfinomabb alkalmazását talál
juk irodalmi referátumok számára az Association pour les Ktudes 
Textúráiéinál /Szövészeti Tanulmányok Társulata/? A tudományos igaz
gató néhány évvel ezelőtt vezette b- ott ezt a rendszert és azóta 
néhányszor átalakít ótta* A tái saját osztályozási rendszert
vezetett be«

Azok az amerikai vegyészek ős könyvtáiorok , akik támogatást 
kérnek az európai vegyészeti dokumentációs szolgálatoktólf kiváló 
és modern anyagot és•módszereket fognak találni* A szolgáltatások 
egy részét alant ismertetjük:

Kapcsolatba•lehot lépni a következe európai vegyészeti dokumentá
ciós szervekké 1:

Lopnia
Dannark T>- kői sko B jb li otak /Dániai I’aszaki K* • ny v t ár /
10 Cster V/Xdgace *
Copenbagen K« Donnark 
Kiadványok:

A dán könyvtárakban tel Iható tudományos folyóiratok és könyvek 
katalógusa Szolgáltatások :
Másolatok készítése: fotókópiák ón nikr ofiÍrnek előállitúsö#

I runciaorevái
Centre de Documn,r.t c.t ion C M v. í g u e  /Ve g y  'e ze t í Dókurn-n t  de i ő e Központ/ 
Société de C h i r a i o  l a á u s t r i e l l e  / V e g y i p a i i  T á r s a s á g /
28, Kue Saint DcninD;u>
Paris 7» Francé 
Szolgáltatások:

Másolatok készítése; fotókópiák és mikrofilmek formájában 
Irodalomkutatás és bibliográfiák 

Kiadványok:
Vegyészeti könyv -k, folyóiratok, szabadalmak és értekezések a 
könyv keres Red és - k ut j án v ás ár elhat ók 

Fordítások. #
Centre National de la Pech n ch. Dcientifioue /Országos Kutatási 
Központ/
Centre de Documertstion /Dokumentációs Központ/
16, Hue Fierre-Curie 
Paris. 5 * Francé 
Kiadványok:

Bulletin Analytique, havonként megjelenő referálólap, mely ve
gyészeti, fizikai stb* kérdésekkel foglalkozik*

Szolgáltatás oks
Másolatokat készítenek; fotókópiák vagy mikrofilmek rendelhetők a 
Bulletin analytique-ban megjelenő cikkekről.
Fordítások: a franciádé lefordított tudományos cikkek nyilvántartó
sp t v--v r ok" riy "r'A jelenő j ';yzék a kiadott fordításokról*
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Irodalomkutatás és bibliográfia; most szerveznek egy olyan réaz- 
get, mely kérésre különleges bibliográfiákat állit össze; bib
liográfiákat fényképészeti utón készítenek a Bulletin analytique 
referátumainak filmjeiről,,

Nőnet ország

Arbeitsgeraeinschaft Technisch-Yissenschaftlicher Bibliotheken /'Ííü- 
szaki Tudományos Könyvtárak Munkaközössége/
Friedrichstrasse 2.
Essen, Németország 
Kiadványok;

T'.YZ /Technisch-Wissenschaftliche Zeitung - Műszaki Tudományos 
Folyóirat/; összefoglaló jegyzék a ny ugat németországi könyv
tárakban lévő tudományos és műszaki folyóiratokról, melyeket 
1945 óta gyűjtöttek össze/tcbb kötetben fog megjelenni, de 
még csak egy része van készen/; a hivatal megkeresés esetén 
azokról az adatokról is felvilagositást ad, melyek még nem je
lentek meg*

Deutsche Oesellschaft für Dokunontation /Német Dokumentációs Tár
saság/
Rheingau Alléé 25
Frankfurt-am-Iiain, Németország
Szolgáltatások;

Készít másolatokat, fotókópiákat és mikrofilmeket; a keresett 
cikkek könyvtárközi kölcsönzés utján szerezhetők be Németor
szág területén belül.

Gmelin Institut /Gmelin Intézet/
Clausthal-Zellerféld, Német ország 
Kiadványok;
Gmelin Handbuch dér anorganischen Chemie /Gmelin szervetlen kémiai 
kézikönyve/
Szolgáltatások:

Másolatokat készít; fotókópiák és mikrofilmek kaphatók a Gmelin- 
kézikönyv tételeiről.
Tájékoztatószolgálat: a Gmelin archivum több millió kártyája a 
kézikönyv kiegészítése, díjazása esetében szakirodalmi szemlék 
rendelhet"1''; a referátumokat a szokásos Gmelin kártyákon vagy 
perenlyulcaszt úsos kártyákon adják: minden kártyához megadják 
a Chemical übstractsban megjelent referátumot is.

Kekulé Bibliothek /Kekulé Könyvtár/
Farbenfabriken Bayer 
Leverkusen, Németország
Iparvállalati könyvtár, mely ugyanakkor Németország legfontosabb 
vegyészeti könyvtára.
Kiadványok:

Négy referálólap, melyek szerves kémiával, makremalekuláris
tértil&nyagokkal foglalkoznak;-'J
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Szolgáltatások:
Másolatokat készít; a ivekül?? Könyvtáriján található müvekről fotó
kópiákat és mikrofilmeket ad.

Ólaizország
Consiglio Nazionale délig ic-:i che /Nemzeti Kutatói Tanács/ 
Cent.ro Nazionale di Document&ziou* áci: ntif ico-Tecnica 
'/fíüszaki Tudományos Dokumentáció Nemzeti Központja/
Fiaz.zal.» Selle. Sciehze , 1  
Roma, Olaszország 
Kiadványok:

Union Cotalog of Scientific Journalé in Italian Lib 
országi Könyvtárak Tudománysa Folyóiratainak Közpon 
Indíce di periodici seie.niiiici e tecnici /a tuácrhi 
és j ..‘szaki periodikák mutatója/ 11 igazat bán. h 4. 
tannal foglalkozik.

tários /Olasz- 
ti Katalógusa/* 
nyos periodikák 
igazát a vegy-

Szóigaltatások:
Másolatokat készít, fotókópiákat cs mikrofilmeket ad 
Irodalom- és szabadalomkutatás
F o r d í t á s o k i

Németalföld

Dibliotheek dér Technlsche Hoaeschool HUszaki Főiskola Könyvtára/ 
Doeíenstraat 101 
Delft, Németalföld
Kiadványok:

U c s z j ű l y  List of Acquisitione /üj szerzemények havi jegyzéke/
List of Current Perionieuls /Kurrens folyóiratok jegyzéke/
Biblíography of These of the University egyetemi doktori 
disszertációk bibliogrufiája/

Szolgáltatások:
Másolatok, fotókópiák és mikrofilmek, mlkrokártyák készítése.
A holland tudományos könyvtárakban található sorozati kiadvá
nyok központi katalf-asa.

Nederlands Instjtuut voor Dccuner.tatie en Registratuur /N.I.p.íá.R./ 
/Fíoiiand Dokumentációs és Nyilvántartási Intézet/
6 V/ilém itsenplein 
The Hagu *, i’etherlands 
Szolgált tások:

Másolatokat, mikrofilmeket, fotókópiákat és sokszorosításokat 
készít
Irodalom- és szabadalomkutatáa.
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SzolgaItatások;
Másolatokat, fotókópiákat ég mikrofilmeket készít.

Portugália

Centrd de Documentacao Cientifica /Tudományos D okum entációs Központ/ 
R« G a s t T l l i o  27-5  
Lisbon, IJortugaU.a 
Szolgáltatások;

Másolatokat, fotókópiákat és mikrofilmeket késeit.
Spanyolország

Eibl.iot.ca General dél Consojo Superior de Investigaclőnes 
Cientificas /A Tudományos Kutatás Legfelsőtjb Tanácsának Könyvtára/
Gallé de Serrano 117 
Madrid, Spanyolország
Szolgáltatásoki

Másolatokat, fotókópiákat és mikrofilmeket késeit*

Svédország

Kungl. Tekniaka K^gskolana Bibliotek /Királyi Műszaki Főiskola 
Könyvtára/
Stockholm, 70, Svédország 
Kiadványok;

Union Liat of Taehnioal and Scientific Períodicals in Swedish. 
Libraries /A svédországi könyvtárak miseaki és tudományos folyó* 
iratainak központi katalógusa/.

Szolgáltatások5
Másolatokat, fotókópiákat és mikről"Unokát kéazit.

Svájc

Uibliothek dér Kldgenössjschen Technischon liochschule /A Szövet* 
ségi Műszaki Főiskola Könyvtára/
Service de Documentation /Dokumentációs szolgálat/
Leonhardst rasse 33 
Zürich, Svájc
Most alakul a bibliográfiai szolgálat.

Egyesült Királyság /Anglia/

üSLXB
4 Pálace Gate 
London, W» 8 Anglia 
Szolgáltatások;

Másolatokat, fotókópiákat éa mikrofilmeket késeit,
Fordítások; angol nyelvre fordított tudományos cikkek jegyzéke.



- 50 -

Chemical Soclety Llbrary /Vegyészeti Társaság Könyvtára/
Burlington House 
Piqcadilly 
London, Wo i. Anglia 
Kiadványok?

Ferlodieals Cotrtained in the Chemical Society Llbrary /A Ve
gyészeti Társaság könyvtárában található folyóiratok jegyzéke./

Science Museum Llbrary /Tudományos Muzeum Könyvtára/
South Kensington 
London., S.W. 7. Anglia 
Kiadványok?

Weekly List of Accessions /ÜJ szerzemények heti jegyzéke/
Handlist of short titles of current Periodicals in the Science 
Museum Llbrary /A Tudományos Muzeum Könyvtárában található 
kurrens periodikák rövid cikkeinek jegyzéke/.

Szolgáltatások?
Másolatokat Készít /II dollár 20 centért huszas jegyfüzet 
kapható, s minden jegyért 10 oldalas cikk fotókópiáját adják/.

Jugoszlávia

Centar za naucnu i techricku dokumentaciju /Műszaki és Tudományos 
Dokumentációs Központ/
16 Admirala Ceprata 
Belgrad, Jugoszlávia 
Szolgáltatások?

Másolatokat, fotókópiákat és mikrofilmeket készít.

, « The Llbrary Quarterly, 1955» 3«sz. 235-242.lap.


