
Könyvszemle

Válogatás a 
Könyvtártudományi 

Szakkönyvtár áj 
beszerzéseiből

Új fejezettel bővül e számtól kezdve lapunk 
Könyvszemle rovata: a jövőben rendszeresen itt 
adjuk közre a Könyvtártudományi Szakkönyvtár
ba beérkezett, külföldi könyvek és időszaki kiad
ványok annotált válogató bibliográfiáját.

A Szakkönyvtár gyarapodásijegyzék-szolgál- 
tatása 1982-ben indult és 1990 végéig, negyed
éves füzetekben, igénytelen, stencilezett formá
ban, mindössze 120 példányban jelent meg 
(Könyvtári és Informatikai Központi Gyarapodási 
Jegyzék). Feladata bővebb volt a mostaninál: a 
könyvtár külföldi gyarapodását válogatás nélkül 
tartalmazta, közölte az évente megrendezett 
IFLA-konferenciák előadásainak bibliográfiáját, 
valamint központi gyarapodási jegyzék lévén át
tekintést adott a magyarországi könyvtárakba be
érkezett és az OSZK Könyvek Központi Kataló
gusának bejelentett könyvtártudományi és infor
matikai témájú könyvekről is.

Gazdasági okok miatt a jegyzék 1991-től 
megszűnt. Szerepét a Könyvtári Levelező/lap 
önálló rovata vette át, ami tartalmi szűkítéssel járt 
ugyan -  elvesztette központi jegyzék jellegét és 
kimaradt az IFLA-anyag közzététele - , de a szol
gáltatás egyéb értékeit sikerült „átmentenünk”, 
sőt, annotációval bővítettük a könyvek leírását.

Beköszönő szavaiban az akkori szerkesztő, 
Feimer Ágnes máig aktuálisan fogalmazta meg 
célunkat: „...az alábbi jegyzék erősen válogatott, 
s mint minden válogatás, ez is szubjektív. Igye
keztünk a legérdekesebb, vagy általunk legérde
kesebbnek tartott könyveket bemutatni, de a fel
soroltakon kívül is akad hasznos és tartalmas ol
vasnivaló szakkönyvtárunkban”. (Ide kívánkozik: 
1995 őszétől kezdve a Könyvtártudományi Szak- 
könyvtár online könyvkatalógusa az érdeklődők 
rendelkezésére áll az OSZK NEKTÁR rendsze
rén keresztül.)

A Könyvtári Levelező/lap 1995. év végi meg
szűnése után a Könyvtári Figyelőben találtuk 
meg a jegyzék helyét, ahol jól kiegészítheti a Kül
földi folyóirat-figyelő rovatot, valamint a néhány 
kötetről készített, bővebb recenziókat.

A fenti sorokban többször neveztük szolgálta
tásnak jegyzékünket. Tudatosan tettük, mert a 
könyvtáros kollégák teljesebb tájékoztatását és a 
szakkönyvtár kölcsönzési szolgáltatásának foko
zottabb igénybevételét is szeretnénk elérni általa. 
Ennek érdekében a számonként 15-20 könyv 
adatait tartalmazó jegyzék a lehető legegysze
rűbb, szerző, illetve cím szerinti betűrendes szer
kezetű, de a tételek élén a tárgyszavak állnak, 
hogy segítsék a téma szerinti gyorsabb áttekin
tést. Az egyszerűsített bibliográfiai leírást a köny
vek raktári jelzete zárja, ennek közlésével kíván
juk megkönnyíteni és gyorsítani a könyvtárközi 
kölcsönzést. A jelzet után zárójelben (NK)-jelzés- 
sel közöljük, ha a könyv nem kölcsönözhető, 
csak a szakkönyvtárban helyben használható.

Az ismertetett könyvekre vonatkozó 
könyvtárközi kölcsönzési kérőlapokat -  az át
futási idő rövidítése érdekében -  az érdeklődők 
szíveskedjenek a következőképpen címezni:

OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtár 
Könyvtárközi kölcsönzés 
1827 Budapest

Az elektronikus úton küldött kéréseket is el
fogadjuk a h8603rac@ella.hu vagy a racz@oszk.hu 
címen. Kérjük, hogy a budapestiek személyesen 
kölcsönözzenek könyvtárunkból.

Reméljük, hogy régi-új szolgáltatásunk e lap 
hasábjain is megtalálja használóit.

(Rácz Ágnes)
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Könyvtártan (forma); Múzeumi könyvtár
BIERBAUM, Esther Green

Museum librarianship : a guide to the provi
sion and management of information services / 
Esther Green Bierbaum. -  Jefferson ; London : 
McFarland, cop. 1994. -IX, 179 p . : ill. ; 22 cm. - 
Bibliogr.: p. 159-174. - ISBN 0-89950-971-1

Raktári jelzet: 3-11799
A múzeumi könyvtárat többnyire nem könyvtárosi kép

zettségű szakemberre bízzák, a szerző ezért alapfokú részle
tességgel tárgyalja a könyvtár létesítésére, elhelyezésére, 
gyarapító, feldolgozó és tájékoztató munkájára, adminisztrá
ciójára, információtechnológiai felszerelésére vonatkozó tud
nivalókat. Konkrét példáit főleg a történeti, természettudomá
nyi és műszaki múzeumok világából veszi, mivel a képzőmű
vészeti múzeumok könyvtárainak már gazdag szakirodaima 
van.

Bibliometria; Szakszótár -könyvtártudo° 
mányi (forma)
DIODATO, Virgil Pasquale

Dictionary of bibliometrics / Virgil Diodato ... - 
New York [etc.] : Haworth, cop. 1994. - XIII, 185 
p . ; 23 cm. - (Haworth library and information sci
ence). - Bibliogr.: p. 169-180. - ISBN 1-56024- 
852-1

Raktári jelzet: 3-11774 (NK)
A könyvet inkább kislexikonnak nevezhetnénk: néhány 

sortól egész oldalig terjedő szócikkekkel magyarázza 225 bib- 
liometriai szakkifejezés jelentését, gyakran utalva a terjedel
mes (több magyar munkát is tartalmazó) bibliográfiára is, 
Nem különíti el a bibliometriát az informetriától és a szcien- 
tometriától; a szerző felfogása szerint az informetria egyik vál
faja a bibliometria, azé pedig a szcientometria.

Feldolgozó munka; Nem hagyományos 
dokumentum; Raktározás
DRIESSEN, Karen C. - SMYTH, Sheila A.

A library manager’s guide to the physical 
processing of nonprint materials / Karen C. Dri- 
essen and Sheila A. Smyth. - Westport; London 
: Greenwood, 1995. - XXIII, 241 p. : ill. ; 24 cm. - 
(The Greenwood library management collection, 
ISSN 0894-2986). - Bibliogr.: p. 229-232. - ISBN 
0-313-27930-6

Raktári jelzet: 3-11858
A munka tárgya a dokumentumoknak, objektumoknak 

nem a katalogizálása (a dokumentumleírás), hanem „fizikai" 
feldolgozása: csomagolás, burkolás, a kísérő anyagok kezelé
se, a címkézés, a kölcsönzési borítók, tasakok és lejárati jelzé

sek készítése, a vonalkódok és biztonsági mágnescsíkok elhe
lyezése stb. Ilyen szempontból veszi sorra a térképek, a hang- 
felvételek, a filmek és videofilmek, a grafikai anyagok, a szá
mítógépi fájlok, a háromdimenziós modellek és tárgyak, végül 
a vegyes tartalmú „csomagok" és az interaktív multimédia ke
zelését. Számos ábrával szemlélteti a mondottakat.

Adatbázis; Fiie-szervezés -gépi; Haté
konyság; Jogszabály -más területró'l; 
Online információkeresés

Electronic information delivery : ensuring 
quality and value / ed. by Reva Basch. - Aider- 
shot : Gower, cop. 1995. - VIII, 264 p. : ill. ; 24 
cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 0-566- 
07567-9

Raktári jelzet: 3-11844
A gyűjtemény 14 tanulmányának központi problémája: 

minek alapján ítélhetjük meg egy online vagy CD-ROM adat
bázis minőségét (pontosságát, megbízhatóságát, teljessé
gét). Az 5 cikkcsoport témája: 1. az adatbázis előállítása, 2. a 
közvetítő kereső szerepe, 3. a minőség tesztelése, 4. a tör
vényes felelősség, 5. a használók egyesüléseinek szerepe.

Használók képzése; Hozzáférhetőség; 
Online katalógus; Számítógép-hálózat

The Internet library : case studies of library 
Internet management and use / ed. by Julie 
Still. - Westport; London : Mecklermedia, cop. 
1994. - IX, 185 p. ; 23 cm. - Bibliogr.: p. 181- 
182.-ISBN 0-88736-965-0

Raktári jelzet: 3-11803
A 13 esettanulmány három csoportba tartozik. Az első öt 

egy-egy jelentős szolgáltatás bevezetéséről szól, amelyet az 
Internet tett lehetővé az illető könyvtár számára (pl. elektroni
kus „prézens könyvtár” szervezése publikálatlan egyetemi ok
tatási segédanyagokból, amelyek tehát nem esnek szerzői 
jogvédelem alá). A következő három azt mutatja be, milyen 
változást jelent a könyvtár egész életében, munkaszervezésé
ben az Internethez való hozzáférés. Az utolsó öt tárgya: képzés 
az Internet használatára, felsőoktatási könyvtárakban (a könyv
tárosok és/vagy az oktatók, illetve a hallgatók képzése). - A 
cikkek többnyire különböző típusú és méretű könyvtáraknak a 
megvalósulás különböző fázisában lévő programjait mutatják 
be, ezzel is színesebbé és átfogóbbá téve az összképet.
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Elektronikus publikáció; Hivatkozás; 
Módszertani útmutató (forma)
L l.X ia - CRANE, Nancy B.

Electronic style : a guide to citing electronic 
information / Xia Li and Nancy B. Crane. - West- 
port ; London : Meckler, cop. 1993. - XI, 65 p. ;
23 cm. - ISBN 0-88736-909-X 

Raktári jelzet: 3-11772
A könyvecske voltaképpen az elektronikus dokumentu

mok (adatbázisban vagy hálózaton található közlemények) 
minimális adatokat tartalmazó leírásának szabványos formáira 
tesz javaslatot. A minimális adatok közé tartozik természete
sen az információhordozó típusának, valamint az elektronikus 
forrásnak (lelőhelynek) a közlése is. - Fejezetei: 1. Teljes szö
vegű adatbázisok: egyedi művek, könyvek, monográfiák; 2. 
Teljes szövegű adatbázisok: periodikumok; 3. Teljes szövegű 
adatbázisok: egyéb források; 4. Bibliográfiai adatbázisok: 5. 
Elektronikus konferenciák, hirdetőtábla-szolgáltatások; 6. 
Személyi elektronikus posta; 7. Számítógép-programok; 8. A 
szövegben szereplő hivatkozások. - Minden esetben külön 
illusztrálja a teljes műnek és külön részleteinek a (hivatkozási 
szintű) leírását.

Kórházi könyvtár 'betegeké; Kutatási 
jelentés (forma); Szolgáltatások

Library services to hospital patients : report 
... by Capital Planning Information. - Stamford : 
Capital Planning Information, 1993. - 84 p. [ism. 
oldalsz.] ; 30 cm. - ISBN 0 898869 01 4

Raktári jelzet: 4-10059
A Szent János Rend és Vöröskereszt Kórházi Könyvtári 

Szolgálat Nagy-Britannia 1600 kórházának mintegy 25%-át 
látja el. 1993-ban felmérte az egész országban a kórházi 
könyvtári ellátás helyzetét: hol milyen szerv gondoskodik a 
kórházak könyvtári ellátásáról, hogyan működnek együtt a köz- 
művelődési könyvtárakkal, milyen szolgáltatásokat nyújtanak, 
milyen az állomány összetétele, milyen arányban alkalmaznak 
társadalmi munkásokat, milyen segítséget kapnak a kórház 
vezetőségétől, mi a betegek véleménye a könyvtárról, mennyi 
vész el a könyvek közül stb. - Az adatok ismertetése után a 
jelentés összegzi az elvi és gyakorlati tanulságokat, teendőket.

Multimédia
Multimedia systems and applications / ed. 

by R. A. Earnshaw ... and J. A. Vince ... - Lon
don [etc.] : Academic Press, cop. 1995. -XVII,

264 p., 4 t . : ill. ; 25 cm + 1 CD-ROM lemez. - 
Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 0-12-227740-6

Raktári jelzet: 3-11852
A könyv angol, amerikai és holland szerzők tanulmányait 

gyűjti egy kötetbe a multimédia-rendszerekről és alkalmazá
saikról, részletesen megvizsgálva a multimédia-kutatás és - 
fejlesztés néhány aktuális kérdését. A „Rendszerek" című első 
rész a technológia, a használói felületek és technikák kérdé
seivel foglalkozik, a második rész, az „Alkalmazások” pedig a 
szimuláció, az oktatás, a publikálás és a jövőbeli fejlődés kér
déseit tárgyalja.

Könyvtártudományi kutatás; Közműve
lődési könyvtár; Egyesült Államok

Research issues in public librarianship : 
trends for the future / ed. by Joy M. Greiner. - 
Westport; London : Greenwood, 1994. - XIII,
229 p. ; 24 cm. - (Contributions in librarianship 
and information science, ISSN 0084-9243 ; 80.).
- Bibliogr. a tanulmányok végén. - ISBN 0-313- 
27867-9

Raktári jelzet: 3-11854
A közművelődési könyvtárak munkájával kevés tudomá

nyos kutatás foglalkozik, pedig az alapos alkalmazott kutatá
sok sok támpontot adnak a problémák megoldásához. A gyűj
teményben foglalt 11 tanulmány szerzői általában a nyitva 
maradt kérdésekre, a további vizsgálatok kívánatos voltára is 
rámutatnak. - A témák: könyvtártörténet; a közművelődési 
könyvtári funkció meghatározása a 40-es években; a feketék 
könyvtári ellátása a déli államokban; a használók tájékoztatása 
az információforrásokról; együttműködés más típusú könyvtá
rakkal; a különböző személyiségű és műveltségű olvasók igé
nyei; a kiskereskedések helykiválasztási elveinek tanulságai a 
könyvtárak számára. - A közművelődési könyvtári kutatásokra 
vonatkozó irodalmi szemle egészíti ki a kötetet.

Esettanulmány (forma); Használói szo
kások; Könyvtárépítés, berendezés; 
Közvéleménykutatás; Munkafolyama t; 
Tervezés
SCHNEEKLOTH, Lynda H. - KE AB LE, Ellen 
Bruce

Evaluation of library facilities : a tool for man
aging change / Lynda H. Schneekloth, Ellen 
Bruce Keable. - Champaign : Univ. of Illinois at 
Urbana-Champaign, cop. 1991. - 43 p . ; 23 cm. - 
(Occasional papers, ISSN 0276 1769 ; 191.) 

Raktári jelzet: 3-11670
A könyvtári tér és a könyvtári munka kölcsönösen függ 

egymástól. A dokumentum feldolgozási útjának térben is m i
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nél rövidebbnek kell lennie; a más-más funkciójú terek más
más viselkedést sugallnak, ezzel összhangban kell lennie az 
enteriőr hangulatának; építészetileg is más jelleget kíván a 
nyilvános tér, a könyvtárosoknak fenntartott tér, a személyzet 
és a használók közös munkájára szolgáló tér; a gépesítés is 
bizonyos térbeli adottságokat igényel stb. Mindez a flexibilitás 
és a célszerűség helyes arányának kérdését is felveti. -  E 
szempontok jelentőségét két esettanulmány szemlélteti: egy 
egyetemi könyvtárban és egy nagybank szakkönyvtárában 
vizsgálták huzamos ideig az új épület „belakása" után, hogy 
annak egésze és egyes részei mennyiben felelnek meg funk
ciójuknak. Az ilyen vizsgálatok módszereire hívják fel a figyel
met a szerzők.

Könyvtárosetika; Számítógép-hálózat
SHEA, Virginia

Netiquette / Virginia Shea ; foreword by Guy 
Kawasaki. - San Francisco : Albion Books, cop. 
1994. -154 p . ; 23 cm. - Bibliogr.: p. 144-147. 
és a lábjegyzetekben. - ISBN 0-9637025-1-3

Raktári jelzet; 3-11869
Netiquette =  network etiquette =  a számítógépes háló

zaton folyó kommunikáció illemtana, különös tekintettel az ún. 
vitacsoportokra. Tíz fő szabálya: 1. a másik fél is ember, 2. 
ugyanazokhoz a normákhoz tartsd magad online, mint a való 
életben, 3. gondold meg, mely pontján vagy a kibertérnek, 4. 
kíméld mások idejét és sávszélességét, 5. törődj online 
megjelenéseddel, 6. oszd meg másokkal a kapott szakis
mereteket, 7. ne keveredj gorombáskodásba, 8. tiszteld má
sok személyi jogait, 9. ne élj vissza erőddel, 10. légy elnéző a 
kezdők hibái iránt. - Külön fejezetek foglalkoznak azzal, mit je
lentenek ezek az elvek az üzleti életben, a társadalmi érint
kezésben (család, iskola, szex), s milyen jogi vonatkozásai 
vannak a „netikettnek" (személyiségi és szerzői jogok). - 
Mindezt a legkonkrétabb, anekdotikus formában mutatja be a 
szerző.

Közművelődési könyvtár; Olvasástörté
net; Szabadidő felhasználása; Szóra
koztató irodalom; Nagy-Britannia
SNAPE, Robert

Leisure and the rise of the public library / 
Robert Snape. - London : Library Association 
Publ., 1995. - VII, 148 p. ; 24 cm. - Bibliogr. a fe
jezetek végén. - ISBN 1-85604-131-X

Raktári jelzet: 3-11861
A könyvtárosok szívesebben indokolják nevelési funkció

val a közművelődési könyvtár jelentőségét, a történeti tények 
azonban azt mutatják, hogy a dolgozók szabadidejének növe
kedése volt a könyvtárak fejlődésének fő mozgató ereje, s en

nek megfelelően a szórakoztató olvasmányok, a szépirodalom 
iránti igények kielégítése a fő tevékenységük. Ezt mutatja be a 
szerző a 19. sz. második felének és századunk elejének angol 
könyvtártörténetében, nagy figyelmet szentelve az elvi viták
nak. A folyamat egyes szakaszait, az igények ésszerű kielégí
tésére irányuló különféle törekvéseket egy-egy könyvtár életé
nek eseményeivel illusztrálja részletesen.

Hatékonyság; Public relations; Tájé
koztatás -közgazdasági; Üzemi tájékoz
tatási központ
St. CLAIR, Guy

Power and influence ; enhancing informa
tion services within the organization / Guy St 
Clair. - London [etc.] : Bowker-Saur, 1994. - 
[XVIII], 183 p. ; 24 cm. - (Information services 
management). - Bibliogr.; p. 171-177. - ISBN 1- 
85739-098-9

Raktári jelzet: 3-11809
A szerző (akit az előszó „az információs szakma 20. szá

zadi Machiavellijének'’ titulál) rámutat, hogy a vállalat részle
gei között állandó harc folyik a költségvetésből való részese
désért. A tájékoztatási részlegnek ezért nem elég, ha „meg 
vannak elégedve” munkájával a használók, ha előzékenyen és 
gyorsan jó minőségű információkat szolgáltat; tudatosftania is 
kell a közép- és felső vezetőkben ezeknek az információknak a 
gazdasági értékét. Vegyék észre, hogy ez a részleg nem „se
gédhivatal” , hanem termelő egység, növeli a vállalat jövedel
mét. A részleg vezetője ennek alapján építsen ki kapcsolatot 
minél több befolyásos személlyel, akik adott esetben ki tud
nak állni amellett, hogy a részleg fejlesztése (gépesítés, új 
szolgáltatások) a vállalatnak is hasznára válik.

Közművelődési könyvtár; Tervezés; 
Egyesült Államok
SUTTON, Brett

Public library planning : case studies for 
management / Brett Sutton. - Westport; London 
: Greenwood Press, 1995. - XI, 312 p. ; 24 cm. - 
(The Greenwood library management collection, 
ISSN 0894-2986). - Bibliogr.: p. 303-307. - ISBN 
0-313-28776-7

Raktári jelzet: 3-11857
Négy esettanulmány keretében - egy városi, egy megyei, 

egy városkörnyéki közművelődési könyvtári hálózat és egy 
összevont (városi-megyei-tudományos) hálózat folyamatban 
lévő, illetve lezárult stratégiai tervezési munkáját elemezve - 
mutatja be a könyv, hogyan érvényesülnek a tervezési elvek, 
módszerek a gyakorlatban. További fejezetei az ebből adódó 
tanulságokat vizsgálják: a tervezés motivációja, a tervezési
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folyamat, a tervdokumentum, a tervezés mint társadalmi fo
lyamat, a sikeres tervezés elemei, a tervezés kockázatai és 
haszna, a tervezés antinómiái.

Számítógépesítés; Személyzet; Tovább
képzés

The systems librarian : the role of the library 
systems manager / ed. by Graeme Muirhead ... - 
London : Library Association Publ., 1994. - 
XXXIX, 245 p. ; 24 cm. - Bibliogr. a fejezetek 
végén.-ISBN 1-85604-116-6

Raktári jelzet: 3-11860
A „rendszerkönyvtáros" egy nagyobb könyvtár vagy ki

sebb hálózat számítógépesítéséért s a kialakult gépi rendszer 
működéséért felelős. 1991-ben felmérték a Nagy-Britanniá- 
ban működő rendszerkönyvtárosok helyzetét és feladatkörét. A 
megkérdezett 416 könyvtár 55%-ában szerveztek ilyen mun
kakört. A felmérésből kibontakozó kutatásokat összegző kötet 
13 tanulmányt, beszámolót tartalmaz rendszerkönyvtárosok
nak, illetve a könyvtárakat gépi rendszerekkel ellátó cégek 
képviselőinek a tollából. Az 1. rész tanulmányai magát a 
felmérést ismertetik, majd a rendszerkönyvtárosok funkcióit 
elemzik. A 2. rész az alternatív szervezeti megoldásokról ad 
képet (pl. hogy közös „rendszermenedzserre" bízzák a gépi 
rendszer és az adatbázis szervezését). A 3. rész tanulmányai 
arról szólnak, mit tesz a könyvtárosképzés a leendő rendszer
könyvtárosok neveléséért, illetve milyen formái lehetnek az 
ilyen irányú továbbképzésnek. A 4. rész a felmérés tanul
ságaira visszanyúlva e funkció jövőjét próbálja felvázolni.

Az ifjúság nevelése olvasásra; Ifjúsági 
és gyermekkönyvek; Iskolai könyvtár; 
Olvasásra nevelés

Überwindung der Pädagogischen Provinz 
oder Lust am Lesen in der Schulbibliothek / 
Bücherei Service für Schulen. - Wien : Bücherei

Service für Schulen, [199?]. - 62 p. ; 30 cm. - 
ISBN 3-900922-55-1

Raktári jelzet: 4-9989
Hosszabb-rövidebb - hol követendő, hol elrettentő pél

dául szolgáló - idézetek gyűjteménye a könyv, összekötő 
szöveggel. Első fejezetei - közhelyeken ritkán menve túl - azt 
fejtik ki, hogy az iskolának nemcsak az olvasás megtanítása a 
feladata, hanem az olvasási kedv felkeltése is, erre pedig az 
iskolai könyvtár a legalkalmasabb. A további fejezetek az 
ifjúsági és gyermekirodalomról bizonygatják (úgy látszik, a 
konzervatív Ausztriában még szükség van erre), hogy nem le
het pedagógiai szempontok szerint összetákolt, korcsoportok 
szerint kiporciózott olvasmányokkal kielégíteni a gyerekeket: 
olvassanak arról, ami csak érdekli őket, különös tekintettel a 
szexuális felvilágosításra.

Jogszabály -könyvtárügyi; Kötelespél
dány; Összehasonlító könyvtártudo
mány; Európa

VITIELLO, Giuseppe
II deposito legale nell’Europa comunitaria = 

Legal deposit throughout the European Commu
nities / Giuseppe Vitiello. - Milano : Editrice Bibli- 
ografica, cop. 1994. - XVII, 152 p. ; 24 cm. - 
(Bibliográfia e biblioteconomia). - ISBN 88-7075- 
400-6

Raktári jelzet: 3-11808
A dokumentumok mennyiségének és formabeli változa

tosságának növekedése miatt ma már sem a gyűjtésben, sem 
a bibliográfiai számbavételben nem reális a nemzeti könyvtá
rak teljességre való törekvése; prioritások megállapítására, 
szelekcióra van szükség. - A szerző 1992 tavaszán kérdőfvet 
küldött az Európai Közösség 11 országa nemzeti könyvtárának; 
ennek alapján közöl részletes kimutatást arról, hogy országon
ként és dokumentumtípusonként milyen köteIespéIdány-szol- 
gáltatási rendelkezések vannak érvényben, hány dokumentu
mot kap így évente a nemzeti könyvtár és az kb. hány százaléka 
a tényleges dokumentumtermésnek. - A kötet részletes angol 
nyelvű összefoglalót tartalmaz, a statisztikai anyagot is angol 
nyelvű táblázatban összegzi.
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