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ASZAB ADAIMI -MŰSZAKI IRODALOMRA

A Szovjetunióban igen sok műszaki könyvtár működik. Ezeken kívül
számos területi,, határterületi és köztársasági könyvtárban külön osztályt
létesítettek a szabadalmi irodaiam számára*
A könyvtárak

a feltalálók, az ésszerűsítek és az. újítók eredményei

ről szőlő irodaiam széleskörű terjesztésével, valamint a népgazdaság kü
lönböző területein szerzett jó tapasztalatok népszerűsítésével segítségé
re vannak a dolgozóknak az előttük álló feladatok teljesítésében.
A harkovi Tudományos Korölenko Könyvtár munkatársai szak- és betű
rendes katalógust készítettek a szab&dalmi-műszaki irodalomról, szabá
lyos időközökben megrendezik a műszaki könyvek kiállítását, olvasóikat
rádió- és sajtó utján tájékoztatják a könyvtár uj szerzeményeiről és a
népgazdaság különböző területeiről származó szovjet találmányok leírásá
ról rövid bibliográfiákat adnak ki. Az ipari vállalatok többsége, a tu
dományos kutatóintézetek éa a tervezőintézetek egyes munkatársai, a he
lyi újítók különös megbecsülésre találnak a könyvtár részéről, amely
munkájuk sajátosságait különösen tekintetbe veszi* A könyvtár szoros
kapcsolatban van a népgazdasági tanács találmányi osztályával.
A sztálinszki Területi Krupszkaja Könyvtár /Ukrán SzSzK/ 200 válla
latot lát el a szabadalmi irodalom jegyzékeivel. Ezek a jegyzékek nagy
népszerűségnek örvendenek és állandóan növekszik irántuk a kereslet.
A gorkiji Területi Lenin Könyvtár havonta tájékoztatót ad ki az
Újonnan beérkezett szabadalmakról s e tájékoztatót megküldi a terület
vállalatainak.
Sajnálattal kell azonban megállapítanunk, hogy még nem mindenütt
alakultak meg a szabadalmi-műszaki irodalom os®.tá^yai. Nincsenek ilyen
osztályok még olyan nagy ipari központok területi könyvtáraiban sem,mint
Sztálingrád, Tula, Mlnszk. A szverdlovszki területi könyvtárban hivatálo-
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saa van ugyan szabadalmi osztály, ás az nem végez semmiféle munkát. H a 
sonló a helyzet a kujbüsevi, a csalj abinszki és még több más területi
könyvtárban, melyek még csak addig a bejelentésig értek el, hogy m e g 
alakították a szabadalmi osztályt.
Az utóbbi időben több olyan intézkedés is történt,

amelynek célja

a műszaki irodalom terjesztésének megjavítása. így például a Szovjet-.
.
unió Művelődésügyi Minisztériuma az 1956.ápriliő 12-én kelt 2 52 .számú
*.

utasításával kötelezte a szövetségi köztársaságok művelődésügyi minisz
tériumait, hogy a nagyobb közművelődési könyvtárak mellett létesítsenek
szabadalmi osztályokat.
Az OSZSZSZK Művelődésügyi Minisztériuma 1956 junius 11-én kelt
"Szabadalmi osztályok szervezése..." kezdetű rendeletében kötelezővé
tette a művelődésügyi igazgatóságok vezetői számára,

hogy a területi,

határterületi és köztársasági /ASZSZK/ könyvtárak mellett létesítsenek
szabadalmi osztályokat.
A szabadalmi osztályok feladatai világosak?

1 / a könyvtár állományának a találmányok leírását tartalmazó kiad
ványokkal való gyarapítása, figyelembevéve a terület ipari-gazdasági
profilját j

2 / a helybeli üzemek és gyárak,épitő- és tervező irodák tájékozta
tása a profiljuknak megfelelő találmányokrólj

3 / a feltalálók, ésszerüsitők és ujitók alkotó munkájának elősegí
tése a megjelent találmányi leírásokról szóló tájékoztatás utján.
Az Össz-szövetségi Szabadalmi Műszaki Könyvtár a szabadalmi osz
tályok megsegítése céljából módszertani levelet dolgozott ki a szaba
dalmi irodalom terjesztésének előmozdít fisára. A könyvtár munkatársai
''
.
,
f
kiutaztak a területi könyvtárakba, hogy ott megismerkedjenek a szóbanforgó könyvtárak szabadalmi osztályainak munkájával.
Mindennek ellenére az ipari központok egész sor nagy könyvtárában
még meg sem alakultak a szabadalmi osztályok,

illetve csak papiron lé

teznek.
Jelenleg több könyvtárban még nem tudják, hogy kiknek kell majd
dolgozniok az újonnan létesítendő osztályokon és hogy ebből a célból
lesz-e létszám-emelés.
A mi véleményünk az, hogy a szabadalmi osztályokat másképpen kell
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dolog nem annyira az elnevezésen, mint inkább munkájuk tartalmán malik®
Világos, hogy ha az osztályt szabadalmi osztálynak nevezik, akkor ez azt
jelenti, hogy feladata csak a szabadalmi leírásokkal való foglalkozás
lesz. De vajon lehetséges-e és foként célszerü-e a szabadalmi kiadvá
nyokkal végzett munkát külön választani a többi műszaki irodalent ól, amelynek pedig a szabadalmi leírások egyik részét képviselik? És a könyv
tár melyik osztályának kell propagálnia a másik fajtája tudományos-mű
szaki és termelési irodalmat?
Véleményünk szerint ezeket az ellentmondásokat ki lehet küszöböl
ni , ha a szabadalmi osztályok nevét megváltoztatjuk és "a műszaki iro
dalom terjesztésével foglalkozó osztályoknak" nevezzük, s ennek megfele
lően megváltoztatjuk a Szovjetunió Művelődésügyi Iliülaz tér ínmának re n 
deletében meghatározott funkcióikat is. .Arra van szükség, hogy ezek az
osztályok tájékoztassák az olvasókat, mind a% taj találmányokról, miad
pedig általában a legutóbbi műszaki és termelési eredményekről, s a sza
badalmakon kívül terjesszék a másik fajtájú termelési szakirodalmat is.
Annak érdekében, hogy ap osztályok sikeresebben tadják ellátni uj
feladataikat, műszaki képzettségű könyvtárost kell élükre állítani. Az
osztály munkatársainak alaposan tanulmányozniok kell saját határterüle
tük, ill. köztársaságuk ipari-gazdasági profilját, tudniuk kell, milyen
feladatok állnak az egyes vállalatok előtt, milyen kérdéseken dolgoznak
a feltalálók és az újítók, s kellő időben segíteniük kell nekik.
A fenti osztályoknak állandó kapcsolatot kell fenntartar.iok a nép
gazdaság! tanácsok találmányi osztályaival és a vállalatok találmányi
■irodáival.
A hozzáértő módszertani irányítás lehetővé teszí a műszaki iroda
lom terjesztésével foglalkozó osztályok munkájának megjavítását. Mind
ezidáig azonban még nem világos, hogy kinek kell végeznie ezt a munkát.
Igazgatási szempontból a műszaki irodalom terjesztésével foglalko
zó osztályoknak feltétlenül az illető könyvtár igazgatóságának aláren
delésében kbil máradniok.
Ami pedig a módszertani irányítást illeti, véleményünk szerint en
nek egységesnek kell lennie és attól a könyvtártól kell kiindulnia,
melynek erre megvan a megfelelő bázisa és megfelelő szakemberei.
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Ilyen központ lehetne az Állami Tudományos Könyvtár, ez azonban
az utóbbi időben csaknem semmi kezdeményezést nem mutat a műszaki könyv
tárak módszertani irányítása érdekében és igy joggal feltehetjük a kér
dést, meg tud-e birkózni ezzel a feladattal.
Az Össz-szövetségi Szabadalmi-Műszaki Könyvtárnak vannak ezen a
téren bizonyos tapasztalatai, nincs meg viszont hozzá sem megfelelő
személyzete, s e m bázisa. Lehet, hogy az Állami Lenin Könyvtár tölti
majd be a központ szerepét?
Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy az összes módszertani kiadvá
nyokat csak egyetlen könyvtár készítheti el. E munka elvégzésével m e g 
bízhatók pl.j a szabadalmi irodalom terjesztése módszertanának kidol
gozását magára vállalhatná az Össz-szövetségi Szabadalmi-Műszaki Könyv
tár, a műszaki irodalomét pedig az Állami Tudományos Könyvtár, de úgy,
hogy az egész dokumentációs anyagnak egyetlen központból kell erednie.
Xlymődon fel lehetne számolni az egyéni felelősség'hiányát és a követ
kezetlenséget , a könyvtárak pedig tudnák, hová kell fordulniok segít
ségért.
A könyvtárak szabadalmi és egyéb műszaki irodalommal való ellátá
sának jelenlegi rendszere nem alkalmas arra, hogy biztosítsa a könyv
tárak igényeinek kielégítését. Nincs olyan egységes intézmény, amely
*•
rendszeresen gyarapithatná a könyvtárak műszaki irodalmának állományát.
Még a szabadalmi leírásokat is különböző forrásoktól kapják a különbö
ző könyvtárak:

az Össz-szövetségi Könyvkamarát ól, a Szabványügyi Kiadó

tól, az Össz-szövetségi Szabadalmi-Műszaki Könyvtártól.
Úgy véljük, célszerű lenne az összes könyvtáraknak szabadalmi le
írásokkal való ellátását az Összszövetségi Szabadalmi-Műszaki Könyvtárra bízni, az egyéb műszaki irodalommal való ellátását pedig a kollekto
rokra.
A könyvtárak munkatársainak figyelemmel kell kísérniük az újonnan
megjelenő irodalmat a Knizsnaja Letopisz*, a Novüe Knigi cimü tájékoz
tatók, az Össz-szövetségi Könyvkamara nyomtatott katalóguscédulái, va
lamint a napilapokban és a folyóiratokban megjelenő közlemények alap
ján.
Kétségtelen, hogy a szabadalmi irodalom idejében történő beszer
zésében óriási szerepet

játszik az uj találmányokról való operatív tá-
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ben van* Aggasztó a helyzet a külföldi szabadalmak szakgyUjtérnényelnek
és szemlélnek közreadása terén.
Ennek a munkának az ellátása most á Szovjetunió Tudományos Akadémiá
ja mellett működő össz-szövetségl Tudományos és Műszaki Tájékoztató Inté
zetre hárul, de ez az intézet egyelőre még nem képes megbirkózni ezzel a
feladattal. így például a Gosztehnlka megbízta az intézetet azzal, hogy
1957-ben szervezze meg mintegy 50 .OOO külföldi szabadalom feldolgozását
s ezenfelül adjon ki gyors tájékoztatókat/"Ékszpreszsz-informáéija"/a
különböző külföldi országokból származó találmányokról.

1957 -ben azonban az intézet csak jelentéktelen részét adta ki
annak, amivel megbízták, s ez a tájékoztatása is rendszeresen 8-12 hóna
pot késett.
Ennek a rendkívül fontos problémának a megoldása érdekében - véle
ményünk szerint - a szabadalmi leírásokkal végzett minden munkát az
Ösaz-szövetségi Szabadalmi-Műszaki Könyvtárra kell bízni, biztosítani
kell a hozzávaló személyzetet és a kellő nyomdai kapaoitást.
H a ennek- a könyvtárnak ugyanis saját nyomdája lenne, akkor meg tud
ná oldani a másik problémát is, a szabadalmi tájékoztató kellő időben
történő kiadását, mivel a Szabványügyi Kiadó, amelynek feladatkörébe
tartozik ez a munka, nem birkózik mag ezzel a feladatával. A Szabványügyi Kiadó a mai napig mindössze hármat adott ki abból a huszonhat sza
badalmi tájékoztatóból, amelyet kinyomtatás végett körülbelül egy eszten
dővel ezelőtt adott át neki a Szabadalmi Könyvtár.
Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy az Össz-szövetségl Sza
badalmi-Műszaki Könyvtárnak kellő időben gondoskodnia kellene azoknak a
külföldi szabadalmaknak mikrofilmre történő felvételéről, amelyek a
könyvtárban csak egy példányban vannak meg. H a ugyanis ez a példány el
veszne, pótlása lehetetlennek bizonyulna.
Az összes módszertani útmutatók a műszaki irodalom, s Így a szaba
dalmi leírások feldolgozásánál azt javasolják a könyvtáraknak, hogy hasz
nálják az Egységes Cimleírási Szabályokat” .
A helyzet azonban az, hogy a különböző szabadalmaknak és szabványoknak
az "Egységes Oimleirásl Szabályok" szerint történő feldolgozása igen
sok időt vesz igénybe. A szabadalmi leírások és szabványok kis terjedel
műek, s gyakran csak egy-egy különálló lapot foglalnak el. Ettől függet-
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lettül azonban, e lapokról külön címleírást kell készíteni több cédulán
és beosztani a betűrendes,111. szakkatalógusba.
Véleményünk szerint ezt a problémát könnyen meg lehet oldani, ha a
szabadalmakat és a szabványokat kiadó intézmény feladatává teszik azt is,
hogy egyidejűleg két katalóguscédulát is készítsenek; egyet a betűrendes,
egyet pedig a szakkatalógus számára.
A könyvtárak legfontosabb feladata az, hogy rendszeresen tájékoztas
sák az olvasókat és a vállalatokat a műszaki irodalom újdonságairól, arra
törekedve, hogy az uj eljárások meghonosodjanak a termelésben.
A tájékoztató munkában általában a legkülönbözőbb formákat és mód
szereket alkalmazzák. Szeretnénk viszont felhívni a figyelmet egy olyan
körülményre, amely igen hátrányosan hatf a könyvtáraknak a műszaki és t e r 
melési irodalom terjesztése érdekében kifejtett munkájára.
A Szovjetunióban igen sok szakfolyóirat jelenik meg. Ezek közül azon
ban csak kevés közöl hasábjain ismertetéseket az uj találmányokról és a
szabadalmi irodalomról. Feltétlenül üdvözölni kell a Sztroitel*nüe Materialü /Épitőahyag/ cimü folyóirat kezdeményezését, amely 1 9 5 7 -évi 8.szá
mától kezdődoleg állandó rovatot nyitott "Találmányok és technológiai tő
kéié teBitesek" címmel. A rovat leírásokat közöl szovjet és külföldi talál•
*
mányokről. A Hehánizacija Stroiteísztva /Az építkezések gépesítése/ cimü
folyóirat szintén közöl leírásokat műszaki tökéletesítésekről és ésszerű

sítési javaslatokról, valamint adatokat tesz közzé az újítók tapasztalatai
ról. •
A szakfolyóiratok túlnyomó többsége ...... eddig még nem szentelt fi
gyelmet ennek a kérdésnek. Ajánlatos ‘letme, há e folyóiratok szerkesztői
is végül rászánnák magukat a Szovjetunió minisztertanácsa határozatának
végrehajtására és rendszeresen, kellő időben tájékoztatnák olvasóikat a
maguk szakterületére vonatkozó összes szovjet és külföldi találmányokról.

Eredeti óim;

Bol*se•tnimanija patento-tehnicseszkoj literature.

Megjelent;

Bibliotekmr

OSzK.fórd.ez.;

1928,

*, 1958. l.sz. 6-9.lap.

