
A  KÖNYVTÁRTUDOM ÁNYI K U T A T Á S  K O O R DINÁLÁSA

C S EHS ZLOVÁK IÁ B A N

Smolenicén, 1965* április 13-15-én öl szlovák könyvtári központ, a Maii- 
ca slovenská 60 cseh és szlovák vezető könyvtári szakember részvételével 
megvitatta az 1966-1970. évi ötéves terv során elvégzendő könyvtártudomá
nyi, bibliográfiai és d okúm ént á ci ó s elméleti munka koordinálásának kérdéseit.

konferencián megái lapították a kutatási témákat és megállapítottak azt is, 
hogy melyik intézmény milyen témáért felelős. A  kutatási témák és a témafe
lelősök a következők:

1. A  könyvtárak szerepe és feladatai a dolgozók kommunista nevelésé
ben. Témafelelős: Matica slovenská.

2. A  szlovák könyvtárak és tájékoztató központok kiépítésének alapvető 
kérdései.; Témafelelős: Matica slovenská és a pozsonyi Szlovák Műszaki Könyv
tár.

3. A  könyvtártudomány, bibliográfia, dokumentáció és a tudományos és 
műszaki tájékoztatás elméleti alapjai. Témafelelős: a pozsonyi Szlovák Tudomá
nyos Akadémia Központi Könyvtára és a kassai Állami Tudományos Könyvtár.

4. Könyvtári, bibliográfiai, dokumentációs központok és a műszaki és tu
dományos tájékoztató intézmények szakemberképzése. Témafelelős: a pozsonyi 
Komensky Egyetem Filozófiai karának Könyvtártudományi Tanszéke.

5. A  könyvtári és bibliográfiai osztályozás problémái. Témafelelős: a po
zsonyi Központi Közgazdaságtudományi Könyvtár.

6. A  könyvtári munka és rokon szakmák munkáinak gépesítése. Témafe
lelős: pozsonyi Szlovák Műszaki Könyvtár.

A  konferencia résztvevői javasolták, hogy a Matica slovenská évente pá
lyázatot hirdessen a legjobb elméleti tanulmányok díjazására.

A  konferencián elhangzott előadásokat és a hozzászólásokat a Matica 
slovenská teljes terjedelműkben a könyvtári szaksajtóban közölni fogja.

Ján Irmler
a Matica slovenská munkatársa

S Z Ó T Á R K IA D Á S  -  NEM ZETK Ö ZI EG YÜTTM ŰK Ö DÉSSEL

Budapesten 19óo. május 3.1—15 között tartották meg a szocialista országok 
szótárkiadó vállalatai IV. konferenciájukat.

Bulgária, Csehszlovákia, az NDK, Lengyelország, Románia, a Szovjetunió 
és Magyarország delegációi tárgyalták meg a szótárszerkesztés és szótárkia
dás nemzetközi együttműködésének kérdéseit,

A  konferencia során megállapodások jöttek létre az egyes országok között 
kétnyelvű és többnyelvű szótárak közös szerkesztésére és  kiadására. Megálla
podás született modem műszaki értelmező szótárak többnyelvű kiadására vonat
kozóan is, A  nemzetközi együttműködés lehetővé teszi majd egyrészt a párhuza
mos munkálatok megszüntetését, másrészt azt, hogy- a szótári meghatározások 
lépést tartva az utóbbi évtizedek rohamos nyelvfejlődésével a valóban élő nyel
vet tükrözzék.
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