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Könyvtártudományi
Szakkönyvtár áj
beszorzásaiból

Az ismertetett könyvekre vonatkozó könyvtárközi kölcsönzési kérőlapokat - az átfutási idő rö
vidítése érdekében - az érdeklődök szívesked
jenek 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.

Jogszabály -könyvtárügyi; Jogszabály -könyvtárügyi (forma); Szerbia
BARAC, Drágán
Komentar zakona o biblioteckoj delatnosti sa
pratecim propisima / Drágán Barac ; [izd.j
Narodna Bibliotéka Srbije. - Beograd : Narodna
Bibliotéka Srbije, 1995. -182 p. ; 24 cm
Raktári jelzet: 3-11977
Az új szerb könyvtári törvényt 1994 májusá
ban fogadták el. A Szerb Köztársaság Alkotmá
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nyával összehangolva a törvény új koncepció
szerint szabályozza a könyvtári rendszert.
A kötet elsősorban a gyakorló könyvtárosok
számára készült.
Első részében az egyes paragrafusokhoz fű
zött magyarázatokkal együtt közli a törvény teljes
szövegét, második részében pedig 19 egyéb, a
mindennapi könyvtári munkában szükséges
könyvtári jogszabályt, szabályzatot tesz közzé,
pl. az állomány nyilvántartásáról, az állományvé
delemről, az állomány ellenőrzéséről, feltárásá
ról, a könyvtári szakfelügyeletről, a könyvtárak
nyilvántartásáról, a könyvtári munkakörökről, ké
pesítésről, szakvizsgákról, a vizsgakövetelmé
nyekről, a nemzeti könyvtárakról és feladataikról.
A kötet harmadik része a könyvtárügyhöz is
kapcsolódó, határterületi törvények szövegét
közli, egyebek mellett a kulturális javakról, a
könyvkiadásról, a kulturális terület érdekvédel
méről.

Adatbázis -képzőművészeti; Konferenciai anyag
-nemzetközi (forma); Szakkönyvtár -építésügyi;
Szakkönyvtár -képzőművészeti; Spanyolország,
Barcelona -K
Bibliotecas de arte, arquitectura y diseno:
perspectivas actuales = Art, architecture and de
sign libraries: current trends : Barcelona, 18-21
de agosto de 1993 : Actas del congreso organizado por la Sección de Bibliotecas de arte de la
IFLA, el grup de bibliotecaris d’art de Catalunya y
el Museu Nációnál d’Art de Catalunya / ed. Ma
Lluisa Pons y Conxita Sangenis. - München :
Saur, 1995. - 441 p. ; 22 cm. - (IFLA publications,
ISSN 0344-6891 ; 74). - ISBN 3-598-21801-X
Raktári jelzet: 3-11961
Az IFLA 59., barcelonai konferenciája előtt
került sor a művészeti és építészeti könyvtárosok
találkozójára. A kötet ennek a konferenciának tar
talmazza 32 előadását öt nagyobb témában: A
művészeti és építészeti könyvtárak helyzete; Az
ikonográfiái adatok képfeldolgozása a művészeti
dokumentációban; Az építészeti dokumentáció
intézményei: könyvtárak és levéltárak; A spanyol
művészeti és építészeti örökség dokumentálása;
A spanyol művészeti könyvtárak és a művészeti
különgyűjtemények kérdései. A résztvevők fel
sorolásával zárul a kötet.
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Adatbázis-kezelési útmutató (forma); Géppel ol
vasható katalógusadatok szolgáltatása; Konver
zió; Központi katalógus -online; Németország
BRAUNE, Hella - PETRICK, Heidrun
Verbundkatalog maschinenlesbarer Katalog
daten deutscher Bibliotheken : RETRO-VK : Be
dienungsanleitung / [Bearb. Hella Braune und
Heidrun Petrick], - Berlin : Deutsches Bibliotheks
institut, 1994. - 67 p. ; 25 cm. - ISBN 3-87068215-9
Raktári jelzet: 3-11975
A géppel olvasható bibliográfiai adatok német
régióközi központi katalógusának (Verbundkata
log, VK) 1993 októbere óta működő szolgáltatása
a RETRO-VK, a retrospektív konverzióra szolgá
ló központi katalógus. Ez 5,8 millió adatot tartal
maz, lelőhelyadat nélkül. - A kiadvány részlete
sen bemutatja az adatbázis tartalmát, a hozzáfé
rés módját, valamint az IBAS online rendszernek
a kezelését, amellyel a RETRO-VK-ban keresni
lehet.

Elektronikus publikáció; Jövő könyvtára; Multimé
dia; Olvasás; Számítógép-hálózat; Egyesült Álla
mok
CRAWFORD, Walt - GORMAN, Michael
Future libraries : Dreams, madness, and real
ity / Walt Crawford and Michael Gorman. - Chi
cago ; London : American Library Association,
1995.-VII, 198 p . ; 23 cm. - Bibliogr.: p. 185-190.
- ISBN 0-8389-0647-8
Raktári jelzet: 3-11868
A könyvtárak mai helyzetéről és várható jövő
jéről vall a két szerző. Mindketten elkötelezett hí
vei a hagyományos könyvtárnak, s elborzadnak
az elektronikus, virtuális könyvtár képétől. A mo
dern technika alkalmazását fontosnak tartják, de
mindenkit intenek ezek fetisizálásától. Bemutat
ják a számítógépesítés megszállottjait (technolust) és a technovandálokat, a csak az elektronizációban hívő, a könyveket fölöslegesnek, lé
nyegtelen és elhagyható terméknek tekintő szak
embereket. A szerzők azt sugallják, hogy az elek
tronikus publikálás, elektronikus információkere
sés bár vitathatatlanul fontos elemei könyvtári
mindennapjainknak, de ezeket a könyvre épülő
könyvtári világ hasznos kiegészítőjének és nem
helyettesítőjének kell tekinteni.
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Kézikönyv -könyvtártudományi (forma); Könyvtá
rosi hivatás; Egyesült Államok
EBERHART, George M.
The whole library handbook 2 : Current data,
professional advice, and curiosa about libraries
and library services / comp, by George M. Eberhart ; [ed.j American Library Association. - Chi
cago ; London : ALA, 1995. - VI, 521 p. : ill. ; 22
cm. - ISBN 0-8389-0646-X
Raktári jelzet: 2-9897
A kézikönyv olyan szemelvénygyűjtemény és
praktikus tudnivalókat tartalmazó adattár (statisz
tikai adatok, név- és címtár, rangsorok stb.) is
egyben, amely a 90-es évek első felének ameri
kai könyvtári szakirodaimára támaszkodva tartal
mazza a 10 fő fejezetben elrendezett írásokat,
azzal a céllal, hogy a könyvtárosok napi munkájá
hoz adjon inkább praktikus, s csak másodsorban
elméleti segítséget. A fejezetek a hagyományos
könyvtári kézikönyvek struktúráját követik (Könyv
tárak; Olvasók, könyvtárosok, hivatás; Dokumen
tumok; Munkafolyamatok; Speciális ellátást
igénylő használók; Technikai, számítógépes
ügyek; Aktuális kérdések). Az egyes problémákat
megvilágító szövegek többsége rövidített, lényegretörő, a téma iránt mélyebben érdeklődök
viszont tovább búvárkodhatnak a forrásokban. A
szerkesztő szellemes, jól olvasható, könnyen át
tekinthető szövegeket (és illusztrációkat) válasz
tott, amitől élvezetes szakmai olvasmánnyá vált a
kézikönyv.

Állománygyarapítás; Állományvédelem; Doku
mentum -gépi információhordozón; Elektronikus
könyvtár; Elektronikus publikáció; Hozzáférhető
ség; Konferenciai anyag -nemzetközi (forma);
Németország, Essen -K
Electronic documents and information : From
preservation to access : 18th International Essen
Symposium, 23 October - 26 October 1995 / ed.
by Ahmed H. Helal, Joachim W. Weiss ; [publ. by]
Universitätsbibliothek Essen. - Essen : Univer
sitätsbibliothek Essen, 1996. - XLV, 217 p. ; 21
cm. - (Veröffentlichungen der Universitätsbib
liothek Essen ; 20). - Bibliogr. a fejezetek végén. ISBN 3-922602-21-5
Raktári jelzet: 2-9931
A 18. Nemzetközi Esseni Szimpózium (1995.
október 23-26.) fő témája volt „Az elektronikus
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dokumentumok és az információ: a megőrzéstől
a hozzáférésig”. A konferencia témái: az új tech
nológia hatása az információhozzáférésre és az
információszolgáltatásra; gazdasági modell elek
tronikus könyvtárak számára; állománygyarapí
tás az elektronikus világban; dokumentum-meg
őrzés a digitális korban; az elektronikus publiká
lás: hozzáférhetőség és kötelespéldány-szolgáltatás; az elektronikus publikálás hatása a könyv
tári szolgáltatásokra; formátum-konverzió esztéti
kai és minőségi szempontból.

Gazdálkodás -könyvtárban; Gyűjteményes kiad
vány -könyvtártudományi (forma); Kiadói tevé
kenység -könyvtárban; Könyvtártudományi bib
liográfia (forma); Könyvtártudományi kutatás; Té
rítéses szolgáltatások
Formirovanie rynocnyh otnosenij v bibliotecnom dele : Sbornik naucnyh trudov / [izd.]
Rossijskaá gosudarstvennaá bibliotéka ; [sóst. S.
D. Kolegaeva, T. S. Makaranko], - Moskva : RGB,
1995. - 230 p. ; 21 cm. - (Bibliotecnoe delo : orientiry reformy ; 2.). - ISBN 5-7510-00587
Raktári jelzet: 2-9932
Az oroszországi gazdasági változások a
könyvtárakat is arra kényszerítik, hogy igazodja
nak a piacgazdaság körülményeihez. Az utóbbi
években egyre nagyobb figyelmet szenteltek a
térítéses szolgáltatásoknak, a könyvtári vállakó
zásoknak a szaksajtóban és a továbbképzések
ben egyaránt. A moszkvai nemzeti könyvtár
1993-tól, Oroszországban úttörő jellegű kutatást
végzett „A piaci viszonyok kialakulása a könyvtár
ügyben” címmel. E kutatás eredményeit foglalja
össze ez a gyűjteményes kötet. A szerzők olyan,
új marketing stratégia kidolgozására ösztönzik a
könyvtárosokat, amely a használót helyezi a
középpontba és harmonikusan foglalja rendszer
be a könyvtár ingyenes és térítéses szolgáltatá
sait. Ízelítőül néhány tanulmánycím: A piaci vi
szonyok hatása a könyvtár vezetési stratégiájára,
A könyvtárak térítéses szolgáltatásai a piaci vi
szonyok kontextusában, A gazdasági jellegű fel
sőoktatási intézmények oktatóinak és hallgatói
nak információs szükségletei, A nagykönyvtárak
kiadói tevékenysége - a felhasználó szemszögé
ből, A könyvtári kiadványok árrendszerének át
alakítása, Az Orosz Állami Könyvtár konkuren
ciája a bibliográfiai kiadványok piacán. A kötetet
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a téma 1989 és 1994 között megjelent orosz iro
dalmának válogatott, annotált bibliográfiája zárja.

Állományelemzés; Gyűjtőköri kódex; Zenei könyv
tár; Zenemű
GOTTLIEB, Jane
Collection assessment in music libraries /
Jane Gottlieb ; [publ. by] The Music Library Asso
ciation. - Canton : Music Library Association,
1994. - 93 p. ; 22 cm. - (MLA technical report,
ISSN 0094-5099 ; 22). - Bibliogr.: p. 89-91. - ISBN
0-914954-45-8
Raktári jelzet: 3-11980
A zenei könyvtárakban alkalmazható állo
mányelemzési vizsgálatokról készült tanulmá
nyok és néhány praktikus tudnivalót (pl. a zenei
Conspectus kérdőívére érkezett összesített vála
szokat, bibliográfiai összeállítást a főbb zenei
könyvekről, folyóiratokról, hangzóanyagokról stb.)
tartalmazó függelék található a kötetben. Az állo
mánybecslésre az RLG által kidolgozott Con
spectus módszer zenei könyvtárak számára mó
dosított változatát használják. Két tanulmány en
nek történeti és elméleti kérdéseivel foglalkozik,
egy harmadik pedig a módszer alkalmazása so
rán felmerülő technikai jellegű kérdésekről szól.
Megismerhetjük az OCLC/Amigos nevű CD-jét,
amely kvalitatív és kvantitatív elemzésekre egy
aránt használható, s egy tanulmány a módszer
alkalmazásakor előforduló problémákat és azok
lehetséges megoldásait mutatja be.

Kommunikáció -személyzeten belül; Munkahelyi
légkör; Vezetés
Library communication : The language of
leadership / ed. by Donald E. Riggs. - Chicago ;
London : American Library Association, 1991. -X,
188 p. ; 23 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. ISBN 0-8389-0581-1
Raktári jelzet: 3-11919
A vezetés kérdéseit tárgyaló munkák többsé
ge nem szentel elég figyelmet a kommunikáció
fontosságának, ezért ezt a hiányt kívánja pótolni
a könyv. Egy vezetőnek mindig a leghatékonyabb
módon kell megszólítania beosztottjait, a közlés
nek egyértelműnek, barátságosnak és ösztönző
nek kell lennie. A gyűjteményes kötet 3 szem
pontból vizsgálja a vezetés és kommunikáció
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kapcsolatát. Az első részben a közlés formája és
a vezetők által elérni kívánt cél összefüggéseiről
szól, a másodikban a pszichológiai tényezők be
folyásoló szerepével, az empátia fontosságával
és a visszacsatolás formáival foglalkozik, az utol
só rész pedig az elérni kívánt jövőt, a közérdeket
szolgáló, hatékony kommunikációt írja le.

Hungarika gyűjtemény; Könyvtártörténet -ma
gyar; Magánkönyvtár; Egyesült Államok, New
York
NYIRADY, Kenneth E.
The history of the Feleky collection and its ac
quisition by the Library of Congress / Kenneth E.
Nyirady. - [Washington] : [Library of Congress]
European Division, [post 1993]. - VIII, 89 p. ; 22
cm. - Bibliogr.: p. 31-37.
Raktári jelzet: 3-11982
1937-ben hozták létre New Yorkban a Hun
garian Reference Libraryt (HRL), amely nemcsak
könyvtár, hanem tudományos és kulturális intézet
is volt. A könyvállomány javát Feleky Károly
(1863-1930) New York-i magyar színházigazga
tó, könyvgyűjtő 6 ezer kötetes angol nyelvű hun
garika gyűjteménye alkotta. 1953-ban a Kong
resszusi Könyvtárba került a gyűjtemény, majd
onnan az Amerikai Magyar Könyvtár és Történel
mi Társulathoz, 1961-ben ismét vissza az LC-be.
A könyvtár sorsának bemutatását forrásjegyzék,
valamint a működést és állományt jellemző adat
sorokkal, és néhány belső dokumentummal il
lusztráló függelék egészíti ki.

Irányelvek -könyvtári; Könyvtárosképzés -felsőfo
kú; Könyvtárosképző intézmény; Megszűnés
-könyvtáré; Egyesült Államok
OSTLER, Larry J. - DAHLIN, Therrin C. - WILLARDSON, J. D.
The closing of American library schools :
problems and opportunities / Larry J. Ostler, Ther
rin C. Dahlin and J. D. Willardson. - Westport ;
London : Greenwood, 1995. - XI, 157 p. ; 21 cm.
- (Contributions in librarianship and information
science, ISSN 0084-9243 ; 85.). - Bibliogr.: p.
151-154. - ISBN 0-313-28461-X
Raktári jelzet: 3-11855
Az amerikai könyvtárosképzés problémái, s
néhány jelentősebb könyvtárosképző tanszék
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megszüntetése a téma alaposabb elemzésére
ösztönözte a szerzőt. Az elemzés során áttekin
tette az amerikai felsőoktatás történetét, s ebbe
illesztette be a könyvtárosképzés történetének is
mertetését is. Ezek után azokkal a kérdésekkel
foglalkozott, amelyeket az információs társada
lom támaszt a képzéssel szemben: ezek közül a
legfontosabb a paradigmaváltás szükségessége,
a tudományosság és önazonosság problémája, a
stratégiai tervezés (tantervmódosítások) szere
pe, valamint az akkreditáció egységesítése, s új
fajta megközelítése a könyvtárosképzésnek. A
függelékben a levéltári képzéssel kapcsolatos el
várások, az ALA irányelvek az MLS programra
vonatkozóan a könyvtári-informatikai képzésben,
valamint az ALA akkreditációs elvei találhatók.

Állományalakítás; Elektronikus folyóirat; Gépi ál
lománygyarapítás; Konferenciai anyag -nemzeti
(forma); Egyesült Államok, Charleston -K
Practical issues in collection development
and collection access : The 1993 Charleston
Conference / ed. Katina Strauch [et al.]. - New
York : London : Haworth, cop. 1995. - 193 p. ; 22
cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - A kötet
megjelent a Collection Management, vol. 19. no.
3/4. (1995) számaként is. - ISBN 1-56024-733-9
Raktári jelzet: 3-11972
Az 1993. évi charlestoni konferencia előadá
sait közli. Témakörei: a dokumentumszolgáltatás
és a gyűjteményfejlesztés fejlődése; elektronikus
folyóiratok beszerzése; a dokumentumok szerze
ményezésére vonatkozó irányelvek; elektronikus
információcsere a rendelés, a reklamálás és a
számlázás területén; kézikönyv-publikálás elek
tronikus információszolgáltatással; szerzőségi
jog; együttműködés könyvtárak és könyvkiadók
között; a könyvkiadás és az elektronikus környe
zet.

Konferenciai anyag -nemzetközi (forma); Könyv
tárosképzés -felsőfokú; Könyvtáros-utánpótlás;
Könyvtártudományi kutatás; Oktatási módszer;
Tanterv, óraterv; Dánia, K0benhavn -K
Proceedings the 1st British-Nordic Confer
ence on library and information studies : 22-24
May 1995 Copenhagen / arranged by the Royal
School of Librarianship and BAILER ; ed.
Micheline Hancock-Beaulieu, Niels Ole Pors. -
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[Copenhagen] : The Royal School of Librarianship, 1995. - 331 p. ; 26 cm. - Bibliogr. az előadá
sok végén. - ISBN 87-7415-266-6
Raktári jelzet: 4-10072
Az első Brit-Skandináv Könyvtártudományi
és Informatikai Konferencia (1995. május 22-24.)
előadásait tartalmazza. Témái: a diákok és kép
zettségük; meghatározások és megközelítések a
könyvtártudományi és informatikai képzésről; a
tanterv vizsgálata különböző szempontokból
(tárgykör, tudományterület, fejlesztés, képzettség
és munkaerőpiac); új irányzatok és kurzusok; az
információtechnológia tanítása - kapcsolódó kur
zusok; tanítás, tanulás és a pedagógiai szempon
tok; program kiértékelés; kutatás és tanítás; a
könyvtártörténet oktatása; kutatási programok:
módszertani problémák.

Kiadvány gépi előállítása; Nemzeti bibliográfia
története; Nemzeti könyvtár; Nagy-Britannia
STEPHENS, Andy
The history of the British National Bibliogra
phy : 1950-1973 / Andy Stephens. - [London] :
British Library, cop. 1994. - XV, 159 p. ; 24 cm. ISBN 0 7123 1069 X
Raktári jelzet: 3-11963
A Brit Nemzeti Bibliográfiai Tanács 1949-ben
szerveződött meg, hogy támogassa a következő
naptári évtől meginduló Brit Nemzeti Bibliográfia
(BNB) működését. A szerző az indulástól a British
Library-be történő 1974-es beolvadásig foglalja
össze a BNB történetét. A megindulás körülmé
nyeit, az első számokat követő szakmai vélemé
nyeket, a BNB-re épülő cédulaszolgáltatást is
merteti az első fejezet. A BNB szerkezetének ala
kulását, az osztályozási, indexelési, dokumen
tumleírási kérdéseket tárgyalja a második fejezet.
A következő részben a MARC-ra épülő katalogi
zálást, a BNB gépesítését és a PRECIS-t ismer
teti a szerző. Az utolsó fejezetben a BNB és a
British Library kapcsolatáról, valamint a BL Bib
liográfiai Szolgáltatások Osztálya felállításáról ol
vashatunk.

Konverzió; Nemzeti könyvtár; Csehország, Praha
STOKLASOVÁ, Bohdana - BARES, Miroslav
Retrospective conversion in Czech libraries /
Bohdana Stoklasová, Miroslav Bares. - Praha :
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Národní knihovna, 1995. - 39 p. : ill. ; 21 cm. ISBN 80-7050-215-0
Raktári jelzet: 2-9938
A füzet két részből áll. Az első felében a cseh
könyvtárakban folyó retrospektív konverzióról
(történetéről, technológiájáról, a konverziónál fi
gyelembe veendő főbb szempontokról, a művelet
anyagi és időigényéről, személyzeti kérdéseiről,
valamint a könyvtári együttműködés szerepéről)
szól, a második rész a COMDAT Co. és a Cseh
Nemzeti Könyvtár által közösen kidolgozott kon
verziós szoftvert ismerteti.

Adatbázis; Dokumentumleírás; File-szervezés
-gépi; Hangarchívum; Hangfelvétel
THOMAS, David H.
Archival information processing for sound re
cordings: the design of a database for the Rodg
ers & Hammerstein Archives of recorded sound /
David H. Thomas ; [publ. by] The Music Library
Association. - Canton : Music Library Association,
1992. - XVI, 132 p. ; 22 cm. - (MLA technical re
port, ISSN 0094-5099 ; 21). - ISBN 0-914954-45-8
Raktári jelzet: 3-11981
A kötet 5 fejezetből és 2 függelékből áll. Az
első fejezet elméleti fejtegetés a hangfelvételek
archivális, illetve bibliográfiai célból történő leírá
sai közötti különbözőségekről. A második a
Rodgers és Hammerstein (R and H) Hangarchí
vum működését mutatja be a nem-kereskedelmi
hangfelvételek gyűjtésével és feldolgozásával
kapcsolatban. A harmadik fejezet áttekintés a re
lációs adatbázisokról, amelyeket ilyen típusú
gyűjteményekben lehet használni. A következő
fejezet a legapróbb részletekig ismerteti az adat
bázis fájl-szerkezetét, s folyamatábrák is segítik
az áttekintést. Az utolsó fejezet a jövőbeli kilátá
sokkal, a lehetséges fejlesztésekkel foglalkozik.

Könyvtárosi hivatás; Könyvtárügy; Tájékoztatási
politika; Egyesült Államok
WHITE, Herbert S.
At the crossroads : Librarians on the informa
tion superhighway / Herbert 3. White. - Engle
wood : Libraries Unlimited, 1995. - XVIII, 422 p. Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 1-56308-165-2
Raktári jelzet: 3-11959
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A szerző 57 esszében áttekinti a könyvtárosi
hivatás feltételeit, kihívásait, lehetőségeit és ve
szélyeit. Az írások három nagyobb kategóriába
sorolhatók: 1. Könyvtárosok és szerepkörük sa
ját, illetve külső szemszögből; 2. Könyvtárosok és
önképük - észrevételek a szakmai felkészüléssel
kapcsolatban; 3. Könyvtárosok a politika és a
pénz világában.

Gépi állománygyarapítás; Géppel olvasható ka
talógusadatok szolgáltatása; Könyvkiadás és
könyvkereskedelem; Szakreferens-szolgálat; Tu
dományos és szakkönyvtárak
WIESNER, Margót
Electronic Data Interchange (EDI) : Beiträge zur
elektronischen Kommunikation zwischen Buch
handel und Bibliothek / Hrsg, von Margot Wiesner. - Berlin : Deutsches Bibliotheksinstitut, 1995.
- 138 p. ; 22 cm. - (dbi-materialien ; 144). - Bibliogr.: p. 134-137. - ISBN 3-87068-944-7
Raktári jelzet: 2-9934
Nem bibliográfiai, hanem általános, gyakorla
tilag: üzleti adatok cseréjét jelenti az EDI, az
„elektronikus adatcsere”. A füzet (átfedésektől
sem mentes) 10 tanulmányának tárgya: Az EDI
lényege (strukturált adatok szabványosított auto
matikus cseréje számítógépek között); Az EDIFACT, az EDI-re vonatkozó irányelvek és kézi
könyvek együttese; Az EDILIBE program (a
könyvkereskedők és a könyvtárak közötti elektro
nikus adatcsere modelljének kidolgozása); Az
EDI lehetőségei a könyvtáraknak is szállító cég
munkájában; Az EDI hatása a gyarapítási munka
szervezésére; A szakreferensek bekapcsolása
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az automatizált gyarapításba; A könyvkereske
dés és a könyvtár közötti kapcsolat az EDI kere
tében; A gyarapítási modul alkalmazása az EDI
követelményeihez egy egyetemi könyvtár integ
rált gépi rendszerében; Az EDI a könyvkereske
delem és a könyvtár között.

Támogatás -más országnak; Kelet-Európa; Né
metország
Zusammenarbeit mit Bibliotheken in Mittelund Osteuropa : Eine Bestandsaufnahme / [Hrsg.
Bund-Länder-Arbeitsgruppe
„Zusammenarbeit
mit mittel- und osteuropäischen Bibliotheken”] ;
[Red. Barbara Schleihagen]. - Berlin : Deutsches
Bibliotheksinstitut, 1995. - 167 p. ; 25 cm. - ISBN
3-87068-484-4
Raktári jelzet: 3-11974
A kiadvány két folyamatos szövegű és két
adattár jellegű fejezetből áll. - 1. Intézmények
szerint ismerteti 11 olyan központi szerv munkáját
(az ABDOStól a Volkswagen Alapítványig), ame
lyek támogatják a közép- és kelet-európai orszá
gok könyvtárügyét. - 2. Közli két könyvtár és egy
tartományi minisztérium együttműködési szerző
dését cseh, orosz és fehérorosz intézményekkel.
- 3. Országonként táblázatos formában mutatja
be a német könyvtárak, intézmények tevékeny
ségét 23 közép- és kelet-európai országban. - 4.
Nyolc tevékenységi terület (könyvajándékozás,
rendezvénycsere, kiemelt könyvtárközi kölcsön
zés, látogatások, szakértőcsere, állományvéde
lem és restaurálás, technikai együttműködés,
egyéb tevékenység) sorolja fel azokat a német
könyvtárakat (intézményeket), amelyek ilyen te
vékenységet folytatnak.
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