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Szemle

Az itt ismertetett könyvek 
az OSZK KMK Könyvtártudományi 
Szakkönyvtárban hozzáférhetők.

V_______________ _________________

„A magyar nemzeti bibliográfiai rendszer leg
fájdalmasabb fehér foltjának eltüntetése tehát 
megkezdődött.” így sóhajtott fel Szentmihályi Já
nos 12 éve, amikor a 7. kötetet, a ciklus elsőként 
megjelent darabját ismertette. Most, miután az 
OSZK Retrospektív bibliográfiai osztályán készült 
utolsó, tételeket regisztráló 4. kötet is a kezünk
ben van, örömünk kettős. Egyrészt annak örülhe
tünk, hogy az Előszóban2 ígért megjelenési idő
tartamot eddig csak két évvel lépték túl. Másrészt 
nagyon elégedettek lehetünk a munka egyenle
tes, megbízható színvonalával. Véleményünk 
egyformán érvényes az 1980-1984 között Kom
játhy Miklósné által szerkesztett, majd az ő nyu
galomba vonulása után, 1985-től Kertész Gyula 
szerkesztői irányításával készült kötetekre. A „két 
félidő” közötti kapcsolódás törésmentes: sem az 
eredeti koncepció, sem a megvalósítása nem 
szenvedett csorbát. Minden kötetnek volt bizo
nyos visszhangja a szaksajtóban és a hírlapok
ban egyaránt. Szükségesnek is éreztük, hogy a 
jegyzeteinkben röviden bemutassuk az előkészü
letek irodalmát, és leírjuk a recenziókat.3 A vállal
kozás méreteihez, tudományos jelentőségéhez 
viszonyítva elég szerény ez a lista, de már hoz
zászokhattunk: akármilyen fontos bibliográfia ke
vesebb érdeklődést vált ki a megjelenésekor, 
mint egy közepes lexikon. A világ már csak így 
megyen...

A kötetek előbb felsorolt adataiból első pillan
tásra látszik, hogy az ETO szerint tagolt ciklus 
kiadása nem a főtáblázat sorrendjéhez igazodott, 
hanem az OSZK feladatrendszerét követte. Elő
ször az irodalomtudomány és a szépirodalom 
(1980, 1981), majd az általános művek, filozófia, 
vallás (1983) és a társadalomtudományok (1984, 
1985), illetve a művészet, földrajz és a törté
nettudomány (1989) került ki a műhelyből. Utoljá
ra maradt a természettudományi, műszaki, orvosi 
és mezőgazdasági műveket regisztráló rész 
(1992). Sürgetjük, hogy hamarosan jelenjen meg 
a 8. kötet is, amely a pótlásokat és a betűrendes 
mutatót adja közre. Ezzel -  bízunk benne, nem túl 
sokára -  befejezetté válik a közelmúlt egyik leg
nagyobb, imponálóan gazdag bibliográfiai kiad
vány-sorozata.

Amikor -  egy kicsit büszkélkedve -  „félkézzel 
kinyomjuk” a ciklusbibliográfia legutóbbi kötetét,
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MAGYAR KÖNYVÉSZET
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A Magyarországon nyomtatott könyvek 
szakosított jegyzeke

A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosí
tott jegyzéke.1 Közreadja az Országos Széché
nyi Könyvtár. (Szerk. Komjáthy Miklósné és 
Kertész Gyula.) Bp. 1980-1992.
1. köt. Általános művek. Filozófia. Vallás. 1983. 
841 p.
2. köt. Társadalomtudományok 1. Társadalom. 
Politika. Közgazdaságtan. 1984. 608 p.
3. köt. Társadalomtudományok 2. Jog. Közigaz
gatás. Népjólét. Pedagógia. Néprajz. 1985. 715 p.
4. köt. Természettudományok. Orvostudomány. 
Technika. Mezőgazdaság. 1992. 770 p.
5. köt. Művészet. Sport. Földrajz. Életrajz. Tör
ténelem. 1989. 787 p.
6. köt. Nyelvészet. Irodalom. 1981. 540 p.
7. köt. Magyar irodalom. 1980. 647 p.

önkéntelenül eszünkbe jut annak előtörténete is. 
Arról a munkáról van szó, amelyet József 
igazgatása idején (1934-1945) végeztek el, és 
amelyről szívesen olvastunk volna többet is az 
első kötet előszavába foglalt 13 sornál.4 Többet, 
hiszen tulajdonképpen erre az alapra épült ez a 
korszakbibliográfia. Érdekelt volna, hogy milyen 
mértékben bizonyult valóban alapozó jellegűnek, 
módszerek tekintetében időtállónak az 1930-40- 
es évek tevékenysége. Egyébként is jelentő
sebbnek kell tartanunk ezt az időszakot -  Fitz 
József főigazgatói évtizedét -  tárgyunk szem
pontjából. Főként azért, mert ekkor kezd a nem
zeti könyvtár tevékenységébe szervesen beil
leszkedni a nemzeti bibliográfia. Amit az Előszó 
az 1945-1960-as ciklusbibliográfiára vonatkozó
an megállapít, érvényes harminc évvel korábbra 
is: „a ... magánkezdeményezésekből született 
bibliográfiák után már a nemzeti könyvtár vállal

kozása volt’5 mind a nagyszabású terv, a címanyag 
összegyűjtésének megindítása, az 1936-1941 
közötti éves könyvészetek, mind az 1911-1920-as 
évek magyarországi önálló kiadványait regisztrá
ló bibliográfia, és jónéhány, szintén a nemzeti bib
liográfia rendszeréhez tartozó összeállítás (zene
művek, térképek, időszaki sajtó) megjelentetése. 
(Igazolásunkra valamennyi ott sorakozik az 1. kö
tetben.) Ez több mint terv és anyaggyűjtés. Képle
tesen szólva: Ekkor ültették el azt a diófát, amely
nek gondozása, gyümölcsének betakarítása és 
értékesítése az OSZK-ban dolgozó bibliográfu
sok nemzedékeinek elsődleges feladatává érett 
az évtizedek során. Itt kell elmondanunk, hogy 
főigazgatóhelyettesként Sebestyén Gézának volt 
meghatározó szerepe a retrospektív bibliográfia 
továbbfejlesztésében, szerkezetének és szer
kesztési módszereinek modernizálásában. Ez a 
mechanizmus személyes közreműködésével ala
kult úgy, ahogyan az az 1945-1960-as évek 
könyvtermését regisztráló kötetekben tanulmá
nyozható.

Elsősorban az OSZK állományára támaszko
dik a ciklusbibliográfia, de saját cédulagyűjtemé
nyük teljességét a debreceni, pécsi, szegedi 
egyetemi, a Pannonhalmi Főapátsági Könyv
tárban és a Tiszántúli Református Egyházkerület 
Nagykönyvtárában is ellenőrizték. Az így nyert 
kiegészítések a háborús évek tételeit gyarapítot
ták, további összevetéseket a hatalmas arányok 
menet közben nem is tettek volna lehetővé. Átfo
gó képet kapunk tehát a kötetekből a két világhá
ború közötti teljes magyar könyvtermésről, követ
ve az országhatár időközi változásait. Az adott 
korszakkal foglalkozó valamennyi szakterület 
speciális igényeit szolgálja, alapja lehet a további 
irodalomfeltárásnak, rész-összegezéseknek. A 
szorosan vett könyvek mellett felöleli az évente 
egyszer vagy még ritkábban megjelent periodiku- 
mokat és a hivatalos kiadványokat. Válogat a kü
lönnyomatok és kisnyomtatványok között. Kieme
li azokat, amelyek egy-egy tudományágra és a 
korra jellemzőek, esetleg a szerzőjük személye 
miatt lehetnek fontosak a kutatók számára. A már 
többször idézett Előszó még azt ígérte, hogy a 
tankönyvek is benne lesznek a 3. kötetben. Ám 
később úgy döntöttek -  nyilván terjedelmi, de ta
lán műfaji szempontból ugyanúgy indokoltan -, 
hogy „az alsó- és középfokú oktatás tankönyvei 
önálló kötetben jelennek meg.”6 Ezt megerősítet
te Kertész Gyula is a 4. kötetet ismertető cikké
ben.7
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Könyvszemle

Közös szellemi vagyonunk ápolása közben 
kitűnő lektorok gondoskodtak a szakszerűtlensé
gek kiiktatásáról. Lelkiismeretes aprómunkájukat, 
a szerkesztést segítő tanácsaikat aligha lehet 
eléggé megbecsülni, túlértékelni semmiképpen.

Közhelyként szoktuk emlegetni, hogy hazánk 
lírai nagyhatalom, a költők nemzete vagyunk. Kí
váncsiak voltunk, vajon korszakunkban mennyire 
bizonyítható ez a mondás? Időt és fáradságot 
nem sajnálva megszámoltuk a kortárs költőket a
7. kötet magyar versek fejezetében. A szemügyre 
vett 88 oldalon -  elhagyva klasszikus nagyjaink 
újrakiadásait -  Aba Lajostól Zurányi Vilmosig 
2149 költő és rímfaragó szerepel. Negyedszázad 
alatt ennyien ostromolták a halhatatlanságot 
önálló köteteikkel, esetenként csak íüzetecskéik- 
kel. Ez a szám ugyancsak igazolja a közhelyet! 
Egyúttal arra a kérdésre is válaszol, hogy mit nem 
várhatunk a nemzeti bibliográfiától. Regisztratív 
jellegéből, teljességre törekvéséből következően 
nem kérhetjük számon a műfajtól a szelekciót, a 
minőség kiemelését. Ennek a feladatnak az el
végzése -  a kutatók közreműködésével -  már a 
szakbibliográfusok dolga. Ők választják ki azt a 
néhány tucat alkotót, akiket tartósabban megőriz 
a nemzeti emlékezet. Bizonyos módosításokkal 
érvényes ez a megállapítás természetesen a tu
domány minden területére, nem csak a szépiro
dalomra.

A tételek adatsorrendje és közlési módja a 
régi címleírási szabványt követi. Ennek helyessé
gét nem vonhatjuk kétségbe, hiszen a kiadvány- 
folyam néhány évvel az új szabvány bevezetése 
előtt indult, akkorra pedig már a többi kötet 
anyaggyűjtése is előrehaladott állapotban lehe
tett. Más formai meggondolások is mellette szól
tak. Egyrészt abból eredően, hogy a régi szab
vány jórészt az OSZK gyakorlatát kodifikálta, bár 
nem egyezett mindenben vele, másrészt azért, 
mert a bibliográfiába fel kellett venni a porosz in
strukciók szerint készült, ún. müncheni katalógus 
leírásait is. (Úgy gondoljuk, hogy a következetes 
tételforma érdekében kézbe kellett volna venni a 
müncheni katalógus építése idején állományba 
került könyveket. Számuk az egész sorozatban 
sem lehet túlságosan nagy.) A szabvány és az 
OSZK katalogizálási szokásai közötti különbsé
gek miatt találunk néhány felemás megoldást az 
adatközlésben. Közülük számunkra legkénye
sebb a 0 -  kerek vagy gömbölyű zárójelek -  nem 
eléggé egységes használata, és a kikövetkezte
tett megjelenési évek számos esetben indokolat

lanul tág határok közé illesztése (1926 után, 1930 
körül stb.). Nem tudjuk igazán értelmezni az „egy
benyomva”, „egybenyomás nélkül” kifejezéseket. 
Az utolsó kötetben sort kellene keríteni -  más dol
gokkal együtt -  ezeknek a fogalmaknak a magya
rázatára is.

Nemcsak hiányérzetünk van azonban, több
letet is kaptunk a régi szabványhoz képest. Vala
mennyi szakcsoportban analitikusan írták le a tu
dományos jellegű gyűjtőköteteket, a szépirodalmi 
részekben pedig az antológiák szerzőit sorolják 
fel az analízisben. Hasonlóan jártak el az évköny
vekkel és a nem folyóirat jellegű periodikumok 
többi fajtáival. Ez a megoldás nagy nyereség a 
használó számára, hiszen periodikum-bibliog- 
ráfiába soroltan valószínűleg nem találtak volna 
lehetőséget például az évkönyvek tartalmának 
ilyen szintű feltárására sem.

A sorozatokba tartozó művek kettős leírást 
kaptak: sorozatit és egyedit. Az egyedi leírások
ban a tanulmánygyűjtemények tartalmát is részle
tezik. Ennél a kiadványtípusnál előfordulnak döc- 
cenők a visszakeresésben. Magunk is tapasz
taltunk ilyeneket, amikor -  próbaképpen -  
megkerestük A korszerű közszolgálat útja c. 17 
részes, magas színvonala miatt annak idején 
méltán híres sorozat egyes darabjainak leírásait. 
Bár elég homogén tematikáról van szó, mégis -  
az ETO szerkezetéhez igazodva -  három kötetbe 
kellett elosztani a tételeket. Ilyenkor mindenkép
pen meg kell néznünk a tárgymutatókat is, ame
lyek szerencsére minden kötet végén megtalál
hatók. Azok számára azonban, akik nem ismerik 
elég alaposan az ETO szakrendszerfelépítését, 
bizony időigényes ez a művelet. Időt és bosszú
ságot takaríthattak volna meg a kutatóknak a 
szerkesztők, ha a kitűnő utalózási rendszert a so
rozatok gyűjteményes köteteinél az ún. Lásd még 
utalóval egészítik ki.

Az ETO itt-ott merevnek tűnő keretei elég 
gyakran módot adnak a személyekkel, illetve he
lyekkel foglalkozó művek betűrendes tételcso
portjainak a beiktatására. Nemcsak az irodalmi, 
történelmi és a szorosan vett földrajzi osztályok
ban találunk ilyen megoldásokat, hanem például 
a szociográfia, statisztika, közigazgatás és a kü
lönböző alkotóművészeti szakokban is.

Bizonyára lesznek olyanok is a bibliográfia 
használói között, akik soknak találják a különböző 
kötetekben az utalótételeket, a több témát érintő 
művekről készült rövidített adatsorok oldalakat 
betöltő tömegét. Ne feledjük el azonban, hogy a
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kutató számára az érdeklődési köréhez tartozó 
téma a fontos. Ha az utalásokkal felhívjuk a fi
gyelmét a bibliográfia más helyein leírt, de az ő 
tárgykörével is érintkező művekre, ezt a gesztust 
-  lélekben -  megköszöni a szerkesztőknek. Ter
mészetesnek tartja, hogy amit ott talál, feljegyez
ze, és a neki még szükséges adatok kedvéért szí
vesen keresi meg -  akár egy másik kötetben is -  
a teljes leírást. Nyugodt lélekkel állapíthatjuk 
meg, hogy a bibliográfia utalórendszere jól szol
gálja és gyorsítja a tájékozódást. A szakcsoportok 
közötti utalók és az utalótételek sokasága is ezt 
segíti elő. További figyelmesség a korábbi -  nem 
ritkán 1920 előtti -  és későbbi kiadások, varián
sok, csonkán maradt művek jelzése.

A regisztrálásból kimaradt tételek számát a 
Pótlások kötete majd csökkenteni fogja. Összeál
lításához a könyvtárak közreműködését is kérte 
az OSZK.8 Itt szándékoznak korrigálni a leírások
ban néhol előforduló hibákat is. Tudatosan és az 
intézmény hivatásához méltó módon folytatódik a 
hiányok felderítése az OSZK-ban. A különböző 
szakterületek kutatói pedig tudományos publiká
cióik apparátusában fogják közreadni az általuk 
megtalált, korábban lappangó dokumentumok 
adatait. Ugyancsak a bibliográfusokra vár a szak- 
irodalom ilyen szempontú figyelemmel kísérése a 
jövőben.

Két nagy könyvtáros egyéniség -  József 
és Sebestyén Géza -  teremtő összetalálkozása 
segítette világra jönni a magyar nemzeti bibliog
ráfiai rendszert, benne a két világháború közötti 
korszak kiadványainak regisztrálását, az Orszá
gos Széchényi Könyvtárban. Személyesen irá
nyították első, botladozásoktól sem mentes évti
zedeit. Aztán -  elhagyva e halandó világot -  örök
ségként a következő nemzedékre, tanítványaikra 
hagyományozták a folytatást, de a szellem ég
boltjáról tovább figyelik munkálkodásukat. Nem 
sáfárkodhatnak rosszul ezzel a páratlan értékű 
kincsesbányával. Az eddig kézbeadott bibliog
ráfiák azt igazolják, hogy az örökösök komolyan 
és nagy ügyszeretettel gondozzák a rájuk bízott 
vagyont. Szeretnénk, ha az ún. önálló művek re
gisztrálása után, a tankönyvek, térképek, zene
művek és az időszaki sajtótermékek bibliog
ráfiájának közreadásával, minél előbb teljessé 
válna a most bemutatott ciklus.

Lisztes László

Jegyzetek

1) A sorozat előkészületeiről, egészéről vagy több köteté
ről

Komjáthy Miklósné: A retrospektív nemzeti bibliográfia legú
jabb korszaka. (Magyar könyvészet 1921-1944, 1945- 
1959.) = Országos Bibliográfiai Munkaértekezlet,
Gödöllő 1961. (Teljes anyag.) 1. köt. Bp. 1962. 60-65. 
p. - Soksz.

Ua. külön füzetben 10 p.
Komjáthy Miklósné: A két világháború közötti időszak kőny- 

vészetének előkészületeiről. = OSZK Híradó 1967.
(okt.) 33. p. - Munkánkról, kérdéseinkről rovatban

Komjáthy Miklósné: A retrospektív nemzeti bibliográfia 40 
éve. (1920-1960.) = OSZK Híradó 1976. 1/3. sz. 14-24. 
p. - A két retrospektív ciklusról, az 1921 -1944-es elő
munkálatairól

Komjáthy Miklósné: Teljessé válik a Magyar Könyvészet so
rozata. = Könyvtáros 1977. 2. sz. 59-63. p.

[Budai Balogh Sándor] B.B.S.: Nemzeti könyvtárunk nagy 
vállalkozása. = Magyar Nemzet 1977. szept. 9. 8. p.

Havasi Zoltán: Könyvtári hungarika dokumentumok bibliog
ráfiai regisztrálásának keretterve. 1. rész. (1977.) H.Z.: 
Kultúránk írott és nyomtatott emlékeinek kiadása c. ta
nulmányának részlete. = Magyar Könyvszemle 1979. 4. 
sz. 352-359. p.

Havasi Zoltán: Könyvtári forrásfeltárás és retrospektív bib
liográfiai munkálatok. = OSZK Híradó 1979. 11/12. sz. 
211-217. p.

Komjáthy Miklósné: A retrospektív nemzeti bibliográfia törté
netéhez. (Az 1921 -1944 és az 1945-1960. évek köny- 
vészete.) = Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 
1978. Bp. 1980. 247-275. p. - Klny. is

Kiss Dénes: Kiegészül a szellemi leltár. = Népszava 1980. 
ápr. 11.4-5. p.

[Raj Tamás] R.T.: Nemzeti bibliográfiánk. = Magyar Nemzet 
1984. jún. 26. 7. p. - Az egész vállalkozásról a 6-7. és 
az 1. köt. megjelenése után

Sonnevend Péter: A Magyar Könyvészet 1921-1944 kötetei
ről, örvendezve. = OSZK Híradó 1987. 1/2. sz. 24-25. p. 
-A z  1-3., és a 6-7. kötetről

Kertész Gyula: Híradás a Magyar Könyvészet 1921-1944 mű
helyéből. = OSZK Híradó 1989. 7/8. sz. 65-66.p. - 
Visszatekintés és előzetes az 5. kötetről

Pogány György: Magyar Könyvészet 1921-1944. 3. és 5. kö
tet. = Könyvtáros 1990. 10. sz. 628-630. p.

Ferenczy Endréné: Az általános nemzeti retrospektív bibliog
ráfia. Eredmények, feladatok, módszerek. = Könyvtári 
Figyelő 1990. 5/6. sz. 453-464. p. - A 2. Országos Bib
liográfiai értekezlet referátuma

2. Magyar könyvészet 1921-1944. A Magyarországon nyom
tatott könyvek szakosított jegyzéke, [a következőkben: 
MK 1921/44.] 1. Bp. 1983. 5-9. p.

3. Recenziók az egyes kötetek megjelenésének időrend
jében:

7. kötet
Lektorálás után a „Magyar könyvészet 1921-1944” „Magyar 

irodalom" kötete. (Közread. Szente Péter.) = OSZK Hír
adó 1979. 3. sz, 58-61. p, - Munkánkról, kérdéseinkről
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rovatban. Rövid bevezetés után idézetek Béiádi Miklós 
és Bata Imre lektori jelentéséből

Németh S. Katalin = OSZK Híradó 1980.10/11. sz. 226-228. p.
Krallert, Gertrud = Südost-Forschungen 1981. Bd. 40. S. 357.
Galambos Ferenc = Könyvtáros 1981.2. sz. 113-114. p.
Szentmihályi János = Könyvtári Figyelő 1981.4. sz. 306- 

307. p.
Somlyói Tóth Tibor = Magyar Hírlap 1981. ápr. 17. 10. p.
Kelecsényi Ákos = Magyar Könyvszemle 1981.3. sz. 247- 

249. p.
R. Takács Olga = Hungarológiai Értesítő 1982. 1/2. sz. 124- 

125. p.

6. kötet
Galambos Ferenc = Könyvtáros 1982. 3. sz. 175-176. p.
Lichtmann Tamás = OSZK Híradó 1982. 5/6. sz. 114-115. p.
Somlyói Tóth Tibor -  Magyar Hírlap 1982. okt. 1 .6 . p.
Kelecsényi Ákos = Magyar Könyvszemle 1982. 3. sz. 289- 

290. p.
Schreiber, Klaus: Ausgewáhlte Bibliographien und andere 

Nachschlagewerke. = Zeitschrift für Bibliothekswesen 
und Bibliographie 1984. H. 3. S. 261-262. - A 6-7. kötetről

1. kötet
Raj Tamás: Magyar zsidó könyvészet. = Új élet 1984. júl. 15. 

[4.] p.
Frodl, Hermann = Biblos 1984. H. 4. S. 363.
Vértesi Miklós = Könyvtáros 1985. 1. sz. 47-48. p.
Kelecsényi Ákos = Magyar Könyvszemle 1985.1. sz. 86-87. p.

2. kötet
[Raj Tamás] R.T. = Magyar Nemzet 1985. júl. 9. 6. p.
Vitályos László = Könyvtáros 1985. 11. sz. 688-689. p.

Péter László: Társadalomtudományok a Horthy-korszakban [fő
címmel]. = Társadalomkutatás 1986. 2. sz. 131-136. p.

Kelecsényi Ákos = Magyar Könyvszemle 1987. 2/3. sz. 244- 
245. p.

3. kötet
Kelecsényi Ákos = Magyar Könyvszemle 1987.1. sz. 68-69. p.
Péter László: Társadalomtudományok a Horthy-korszakban 

[főcímmel]. = Társadalomkutatás 1987. 3. sz. 102-105. p.
Voigt Vilmos = Ethnographia 1988. 3/4. sz. 435-437. p.
Jáki László = Pedagógiai Szemle 1989. 5. sz. 483. p.

5. kötet
Kertész Gyula: Előzetes hír(levél) a Magyar Könyvészet 

1921-1944-es évkörének 5. kötetéről. = Könyvtári Leve
lezőlap 1990. 1/2. sz. 28. p.

Péter László: Társadalomtudományok a Horthy-korszakban 
[főcímmel]. = Társadalomkutatás 1990. 3/4. sz. 84-88. p.

Kelecsényi Ákos = Magyar Könyvszemle 1990. 3/4. sz. 170- 
171. p.

Páldy Tamásné: Az első magyar filmkönyv-bibíiográfia. = 
Filmkultúra 1990. 4. sz. 59. p.

4. kötet
[Kertész Gyula] (K.Gy.) = Könyvtári Levelező/lap 1992. 10. 

sz. 35-36. p.
Az 1. és a 3. jegyzet adatait Kertész Gyulának köszönöm
4. MK 1921/44. 1. kőt. 5. p.
5. MK 1921/44. 1. köt. 5. p.
6. MK 1921/44. 3. köt. 545. p.
7. Könyvtári Levelező/lap 1992. 10. sz. 35. p.
8. Felhívás a MK 1921/44. hiányainak pótlására. = Könyvtári

Levelező/lap 1992.11. sz. 24-25. p.

AZ 1993. ÉVI IFLA-KONFERENCIÁT Barcelonában tartották, augusztus 22-28-án. A plenáris ülések 
témája: Az univerzális könyvtár -  a könyvtárak mint az információk globális hozzáférhetőségének

központjai.
(IFL Express, 1993. febr.)

NEMZETKÖZI GÉPI KÖNYVTÁRI HÁLÓZAT épül német és holland egyetemi könyvtárak között. 
Egyelőre a göttingeni és magdeburgi, illetve a leydeni egyetemi könyvtárat foglalja magában, de 
fokozatosan tovább építik a két szász tartományban és Hollandiában, úgyhogy Haliétól Hágáig 

számos felsőoktatási könyvtárban lehet majd közvetlenül használni a többiek katalógusát.
(DBI-Pressespiegel, 1993. március)
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