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A BOLGÁR KULTUROTTÍIONOK SZÖVÉS ÉGÉNEK XXV.RENDES KONGRESSZUSA
T- /Kivonat/ . ’T'.'■

A kulturotthonok szövetsége © múlt év december 27-én.tartotta JQDT* 
rendes kongresszusát a szófiai Nemzeti Színházban* A megnyitó ülésen je
len volt Vlko Cservenkov elvtárst Anton Jugov elvtárs, Georgi Caanlcov, 
Rajkó Damjanov, Todor Zsivkov elvtársak, a a párt és az állam több más 
vezető személyisége.

A kongresszus mind első, mind második napján nagyon sok hozzászólás 
hangzott el* Valamennyi hozzászóló hangoztatta, hogy a kulturotthoaok te
vékenységének egybehangolása a Hazafias“Arevonal szervezeteinek és a nép- 
tanácsoknak a munkájával uj sikerek kivívására serkenti majd a kulturott
hoaok népművelőit. Hasonló értelemben szólt hozzá a beszámolóhoz Pátr 
Vutov népművelési miniszterhelyettes is.

o

/A határozatokat a következő számban ismertetjük. - Szerk./
• Csitaliate, 1955® jan. 5-8. lap.

A WRQGLAWX TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

1954. XI* 3-5-én zajlott le Wroclawban, az ottani Tudományos Társa
ság Bibliográfiai és Könyvtártudományi Bizottságának II* tudományos érte
kezlete, © könyvtárak.és más tudományos intézetek dolgozóinak élénk rész
vételével. Az értekezlet napirendjén az alábbi felszólalások szerepeltek;

A tudományos könyvtárak profil- és hálózati kérdései I«engyelország- 
baa /dr. P. Ryblekl docens/*

A könyvtári kötelespéldány-törvény reformja /dr. K» Lewalski./.
A lengyel könyvtárosÓk életrajzi lexikona /mgr. K* Swierkowski igaz

gató/.
A zenei nyomtatványok kérdése a l8»sz» végéig /dr. M.Pryweck«USamec-

ka./
A papírgyártás Sziléziában a lóosz. végéig* /mgr. K. Maleczynska./
A porosz kolostorszekularizáciő a wroclawi Egyetemi Könyvtár törté

netében /dr. M» Valter./.
Klasszikus Írók kéziratai és feldolgozásuk a wroclawi Egyetemi 

Könyvtárban /mgr. K. Jazdzewski./,
* Bifeliotekarz, 1954. $«sz« 18.6. lap.
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ÁLLAMI LEVELEZŐI KiS^ÜTr/uiOaTAÍCFOLYAM A SZAKKÖNYVTÁRAK DOLGOZÓI RÉS SERE
LENGYELORSZÁGBAN

1954«december első napjaiban kezdődött meg a Központi Könyvtári Híva- 
tál és a Tudoajréayos és Műszaki Központi Dokumentációs Intézet együttes ren
dezésében a vállalati könyvtárak szakkönyvtárosainak levelező tanfolyama*
A tanfolyam résztvevőinek számát l*20ü=.ra tervezték, ezzel szemben 1954* 
november közepéig 1*90Q jelölt jelentkezett*

A tanfolyam kettős*13 ®A t&gs&st* könyvtárügyi, a "B tagozat'8 dokumentá
ciós előadásokat tartalmas /összesen 19 jegyzet/*

Az A tagozat témakörei a könyvtáros szerepe a szocialista társadalom 
építésében, a könyvtáros ideológiai önképzése, könyvtárak és elvasásttgy a 
Lengyel Népköztársaságban, tudnivalók a könyvről, a könyvkötészet és könyv- 
terjesztés technikája, az olvasóval való foglalkozás módszerei, a könyvtár 
helyisége és berendezése*

A I  tagozat témakörei általános dokumentációs kérdések, dokumentáció* 
hálózat* tudományos és műszaki dokumentációs központ szervezése, a dokumen
táció forrásai, a dokumentumok másolása, sokszorosítása, a dokumentáció* 
adalékok feldolgozása és alkalmazása*

A folyó évben jelentősen kiépítették a tanfolyam hallgatói részére © 
tanácsadó szolgálatot* Eddig 11 tanácsadó központot létesítettek! Varsóban, 
Lodzban, Lublinban, Gdyniában, Szczecinben, Wroelawban stb*

Az elmúlt évben a tanfolyam jegyzeteit sokszorosított formában hozták 
forgalomba és kizárólag a hallgatóknak szánták* A tanfolyam Igazgatóságához 
állandóan beérkező igénylésekre tekintettel mindkét sorozatot megjelentetik 
nyomtatásban*

* Bibliotékára, 1954* 6*sz. 188*lap*

A KÖNYVTÁRTUDOMÁNY ELSŐ MAGISZTEREI A VARSÓI EGYETEMEN

Az 1951/54-68 egyetemi évben megszervezték a magiszteri stúdiumot a 
Varsói Egyetem Bölcsészeti Karának Könyvtártudományi Tanszéke mellett* Ez 
a tény arról tanúskodik, hogy a könyvtárosi pálya egyre nagyobb jelentőség
re emelkedik, s egyre nagyobb lehetőség nyílik a teljesértékü szakképzett
ség elérésére azok számára, akiket ez a szakma érdekel* Megszűnt a könyv
tárak bizonytalan, s gyakran lenézett helyzete* Ma a könyvtáros más szakmák
kal versenyez a szocialista kultúra építésében, fontos és megtisztelő, nem 
egyszer fáradságos és áldozatos szerepet tölt he*

A Varsói Egyetem Könyvtártudományi Tanszékének vezetője I95I óta 
Aleksander Birkámmájer professzor* A háromféléves magiszteri tanfolyam elő
adói! dr« Krystyna Remerowa /könyvtártudomány/, dr* Michal Ambros /biblio
gráfia/, mgr* Bohdan Horodyski /előadássorozat a kéziratokról/, dr* Alodia 
Gryczowa /előadássorozat a régi nyomtatványokról/, őr. Stefan Kotarski elő-



adássorozat a kartogréfiáról/o
A szőbanforgó másodfokú stádium programja a fentieken kívül gyakor

lat okon és szemináriumokon való részvételt és egy megszabott gyakorlati 
Idő eltöltését irja ®lő0 A maglsterl diploma elnyeréséhez az alábbi 5 vizs
ga -letétele szükséges? 1, orosz nyelv, 2, nyugateurópai nyelv, 5, a lengyel 
irodalomtörténet tetszésazeriati korszaka, , filozófiatörténet és társada
lomfilozófia, 5* Összefoglaló vizsga. Ezenkívül a hallgatóknak 1954, máre. 
1-ig b® kellett nyujtaniök a magiszteri értekezést és letenni a záró /Ma
giszteri/ vizsgát,

A másodfok® könyvtártudományi tanulmányok tanmenetét úgy állították 
össze, hogy a leendő tudományos könyvtárosoknak általános ismeretanyagot 
adjanak, s lehetővé tegyék számukra, hogy érdeklődésüknek irányában szak- 
képzettségüket kifejleszthessék. Ennek legjobb bizonyítéka a magiszteri 
munkák széles témaköre.

Könyvtártudományi magiszteri fokozatot nyert 14 jelölt, A magiszteri 
dolgozatok témái a következők voltak? "A lengyelnyelvtt nyomtatványok re
pertóriuma a XVIosz, közepéig”, “A lengyel közművelődési könyvtárak a két 
háború közötti időszakban," "A lengyel zenei bibliográfiák vázlata", 
"Könyvtárosképzés a Népi Lengyelországban," ®A ezek Testvérek lesznöl 
nyomdája”, "A tudományos könyvtárak időszerű-kérdései a lengyel szakiro
dalomban 1919-1959°" WA cenzúra története Lengyelországban, Vázlat," "A 
olvasóval való foglalkozás uj formái három nagy varsói könyvtárban,? ?Jan 
Januszowski élete és munkássága?"Janoski a bibliográfus és könyvtáros,"
?Balzac, a kiadó és kiadói jog teoretikusa," "A varsói könyvnyomtatás a 
Koáeiuszko-felkalés idején." "A lengyel könyvnyomtatás a béesi kongresszus 
és a novemberi felkelés közötti időszakban,"

A jelöltek a legkülönfélébb könyvtárak*dolgozói /Nemzeti Könyvtár? 4 
személy, Tudományos Akadémia Könyvtára? 5 személy, stb,/ voltak,

. - Bibliotékám, 1954, 6,sz, 181-182.lap.

A FIAB TANÁCSÁNAK 2©, ÜLÉSE

A K E N S z t a n á c s a  1954,szeptember 27-től október 1-ig Zágrábban tar
tott ülést. Munkálataiban 5ó könyvtáros, lé ország 25 tag-egyesület* és 
4 nemzetközi szervezet képviseletében vett részt. Az elnök, Bourgeóis, 
megnyitó beszédében hangsúlyozta az ülés különös jelentőségét, minthogy 
ez az utolsó a könyvtárak és'dokumentációs központok 1955 évi brüsszeli 
nemzetközi kongresszusa előtt,,,

Sevenema főtitkár jelentésében kiemelte, hogy a Szövetségnek jelen
leg 57 tagja van, akik 36ország könyvtárait képviselik,

A Tanács több határozatot fogadott el, amelyek közül némelyeknek be
folyásuk lesz sok ország könyvtárainak munkájára, így pl, a Nemzetközi 
Kölcsönzés Bizottsága elfogadta a nemzetközi kölcsönzés átdolgozott sza
bályzatát ,
^Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetsége, franciául? Fédératioa 
' Internationale des Assoeiations de Bibliothécairea, - FIAI,



— é •=»

A Katalogizálás Elveinek Bizottsága munkaközösséget alakított, ame- 
lyik mag fogja állapítani lehetőségét annak, hogy megegyezés jöjjön létra 
az anonimák és a testületi szerzés müvek címfelvétel éra vonatkozóan, külö
nösen a hivatalos kiadványokat illetően*

Vitákat váltott ki a periodikák és a sorozati kiadványok árának magas 
volta* Hogy a helyzeten segíthessünk, aj rendszabályokat fognak alkalmazni, 
amelyek magukban foglalják aj eljárásoknak, mint pl® a fénymásolásnak vizs
gálatát, hogy megállapítsák azoknak a hatását a periodikák áraira*

Az Egyetemi Kiadványok Cseréjének Bizottsága munkálatai közt szerepel
programpontként a cserehivatalok: szeriének meghatározása különös takin-" tettel a tájékoztatás területére®

Az Országgyűlési és Adminisztratív Könyvtárak Bizottsága ez évben el- 
sőizben különlegesen foglalkozott a hivatali könyvtárakkal®

A népkönyvtárak tagozata átdolgozta azt a jelentést, amelyet a brüssze
li konferenciának fog tenni, számotvetve különböző államokban jelentkező 
irányzatokkal.

Tudomásul vett egy fontos jelentést a nyilvános könyvtár szerepéről 
a vakok olvasása területén és a beszélő könyv problémájáról. A Kórházi 
Könyvtárak Bizottsága kibővítette ankétjét, hogy a brüsszeli kongresszusig 
olyan adatokkal rendelkezzék, amelyek ezen a területen hasznos nemzetközi 
összehasonlításokat tesznek lehetővé®

A Nemzeti és Egyetemi Könyvtárak Bizottsága különlegesen a központi 
katalógusokra vonatkozó problémákkal foglalkozott® A "Kormányok közötti 
konferencia a szellemi Javaknak háború esetén való megvédése tárgyában"
/amely most volt Hágában/ eredményeit ugyancsak megvizsgálta® Hangsúlyoz
ták annak fontosságát, hogy e könyvtárosok megfelelően legyenek képviselve 
azokban a nemzeti tanácskozó bizottságokban, amelyek ennek az egyezmény
nek következtében a különböző országokban megalakulnak® A bizottságot to
vábbá nagyon nyugtalanítja az a probléma, amelyet különösen a nagy könyv
táraknak állandó növekedése jelent, és elhatározta, hogy felkér néhány 
specialistát: vizsgálja meg ezt a helyzetet, amelyik nagyobb távlatban 
azzal fenyeget, hogy kritikussá válik és tegye meg javaslatait*

1955 szeptemberében lesz a Tanácsnak legközelebbi ülése a könyvtá
rak harmadik nemzetközi kongresszusa ülésezése alkalmából® A zágrábi ülé
sen lezajlott viták, elfogadott határozatok és a benyújtott jelentések, 
mint minden évben, most is a FIAB Tanácsának "Actqiban" fognak nyilvános
ságra kerülni és annak 19®kötstát fogják képezni®

- Nachrichten - Nouvelles, 1954® 5»sz® 154-135®lap

A NEMZETKÖZI DOKUMENTÁCIÓS SZÖVETSÉG KONFERENCIÁJA
19$4®szeptemberében az NDSz /FID/ 21.konferenciája Jugoszlávia 

fővárosában zajlott le®
Behatóan megbeszélték a "Könyvtárosok és dokumentációs központok 

nemzetközi kongresezusának" /1955* Brüsszel/ előkészületeit.



-  5 ?

A FID elnökségébe való választások a következő eredményt hozták!
Arne Möller K-openhaga, t egy további év tartamára megerősítést nyert.
Uj alelnökök lettek! Julién Cain, a Bibliothéque Nationale párisi igazga
tója, Shiyali Ranganathan, a Delhi-i Library Science professzora, Wálter 
Schürmeyer düsseldorfi könyvtárigazgató éa Edy Velander professzor 
/st ockholm/.

A FID bizottságaiban a konferencia hete alatt ugyancsak szorgalmasan 
dolgoztak. Általános témákra vonatkoztak!

a/ "Mechanikus kiválasztó módszerek" /referens! Pietsch professzor, 
Németország/, ahol főleg a lyukkártyák szabványosítási és feltárási kér
déseit tárgyalták meg.

b/ "Dokumentalisták képzése" /referens! E* Rickli, Svájc/. A vita 
nemzetközi bizottság megalakulásához vezetett.

0/ "Tájékoztató szolgálat", azaz nemzetközi együttműködés /referensi 
E. Rickli, Svájc/.

Különböző bizottságok foglalkoztak a tizedes osztályozás kérdésével* 
Egy bizottság "az osztályozás általános elméletével" foglalkozott, egy 
másik a 6 21.3 9 /elektromos híradástechnika/ kérdésével; először ült össze 
a 625 /vasutügy/ bizottság, mig a 35.0 /Közigazgatásügy/ bizottsága lénye
gesen előre vitte a munkáját. Emellett még más tizedesrendszerü területe
ket is megbeszéltek.

=* Nachrichten-Nouvelles, 1954. 5»sz. 136-14-0.3

A KÖNYVTÁRAK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONTOK 
1955 ÉVI NEMZETKÖZI KONGRESSZUSA

A kongresszust - a szervezőbizottsága döntése szerint - a brüsszeli 
Szabad Egyetemen rendezik meg szept. 11-18 között. A kongresszus tárgya 
"A könyvtárak és dokumentációs központok feladata és felelőssége a modern 
életben." P R 0 G R A M M .

1955.szeptember 12, hétfő délelőtt! megnyitó gyűlés. Délután teljes
Illés:

1. A Kongresszus tárgyának nemzetközi szempontjai. /A különféle jelle
gű könyvtárak és dokumentációs központok szerepe. Működésük összeegyeztetése nemzetközi sikon./

20 A Kongresszus tárgyának nemzeti szempontjai. /A könyvtárak és doku
mentációs központok szervezése, különös tekintettel a nem eléggé 
fejlett országokra./

3. A hatóságok szerepe.
/Fiaté nyilvános ülés több nemzetközi személyiség részvételével./
Szeptember 13« kedd! teljes ülés.
1. A nemzetközi és nemzeti együttműködés elvei. /Központi katalógusok. 

Nemzetközi kölcsönzés, nemzetközi portómentesség. Közös beszerzési 
tervek. /

2, Nemzetközi, nemzeti és szakbibliográfiák. Nemzeti bibliográfiai 
tájékoztató központok.
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?, Az olvas ők különféle csoportjai. /Tudományos és műszaki kutatók, 
diákok, általános műveltségüket továbbképezni akaró olvasók,/

4, A közművelődési könyvtárak kapcsolatai a másjellegü könyvtárak
kal és dokumentációs központokkal. Az irodalom kiválasztása,

5, Az olvasás megszervezése falun és városon.
Szeptember 14-16. /szerdától-péntekig/ szakkongresszusok lesznek,

/Ld, alább/
Szeptember 17, teljes ülés,
1, A könyvtárosképzés,
2, Dokumentumok sokszorosítása fényképezés és mikrofilm által,
5, A könyvállomány és más dokumentumok megőrzése és a restaurálás 

módszerei,
4, A könyvtárak és dokumentációs központok felsaretLéaa és anyagi viszonyai 

/dokumentumraprodukció, kiválasztás, felszerelés stb,/
5, Egységesítés a könyvtári technika és a dokumentációs technika te

rén. /Címleírás, rövidítések, jelzetek stb. Az ISO, 46 bizottság
gal együtt/.

Szombaton este; fcárőbankett.
Vasárnap; közös kirándulás,

S Z A K  K O N G R E S S Z U S O K

XII. Nemzetközi Könyvtári Kongresszus 
a Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetsége rendezésében

I. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
1, A hivatalos és adminisztratív kiadványok cseréje, /Kapcsolatok a 

nemzetközi kormány- és nem-kormányszervekkel,/
2, A Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetségén belül alakult szak

csoportok /színházi, mezőgazdasági könyvtárak, stb,/
II. NEMZETI ÉS TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁRAK

1, A nemzeti könyvtárak és a nagy szakkönyvtárak®
2, Kapcsolatok a kiadókkal és könyvkereskedőkkel. /A könyvek és folyó

iratok ára./
5, Csere /akadémiai kiadványok/,
4, Szakképzés. /Különleges szempontok,/

III. KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS NÉPKÖNYVTÁRAK
.1, Az olvasók nevelése, továbbképzése. Könyvpropaganda.
2. Grammofon lemezek, szemléltető eszközök s más nem könyvjellegű 

anyag a könyvtárban,
3. Gyermekkönyvtárak.
4. Kórházi könyvtárak,
5® Yakok könyvtárai,
6, Szakképzés /különleges szempontok./
Vezetőség; Elnök P, Bourgeoia, Bern; alelnökök; D, W. Bryant, 

Cambridge, Masa,, J, Cain, Paris; C. Hofmann, München; L. R. Mae Colvin, 
London; főtitkári T. P, Sevenama, Leyden, másodfőtitkári A. C. Breycha- 
Vauthier, Genf, ,
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A ZENEI KÖNYVTÁRAK IV.KONGRESSZUSA 
A ZENEI KÖNYVTARAK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE RENDEZÉSÉBEN

I. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
1. A könyvtár szerepe és helye a mai zenei nevelésben.
2. A hanglemeztárak tudományos és nevelési feladatai.

A zenei források nemzetközi repertóriuma. /Tudományos, bibliográfiai 
és technikai problémák/.

4. A zenei könyvtárosok képzése.
5. Csere /partitúrák, lemez, szalagfölvételek/.
6. A rádióáLlomások zenei könyvtárainak szerepe a nemzeti és nemzetkö

zi zenei életben.
II. A ZENEI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAK
. 1. A zenei közművelődési könyvtárak szerepe, jelentősége.
2. Az egyes országok zenei könyvtárai.
3. Nemzetközi együttműködés.

III. HANGLEMEZTÁRAK
1. Jogi problémák.
2. A hanglemezek nemzetközi bibliográfiája.
3. Az amerikai hanglemeztárak.

IV. A RÁDIÓ ZENEI KÖNYVTÁRAI
1. Ritkán előadott darabok nemzetközi repertóriuma.
2. A*skandináviai rádióhálózat zenei könyvtárai.
3. A német rádió zenei könyvtárai. /Szervezeti működés, szerepük a 

nemzetközi együttműködésben./
Vezetősége Elnök; R. S. Hill A*'ashington/i alelnökök; A. Hyatt King 

/Longon/i W.M.Luther /Göttingen/; Nino Pirotta /Róma/| főtitkár Vladimir 
Fedórov /Paris/.

A XXII. NEMZETKÖZI DOKUMENTÁCIÓS KONFERENCIA 
A NEMZETKÖZI DOKUMENTÁCIÓS SZÖVETSÉG""RENDEZÉSÉBEN

I. A TÁJÉKOZTATÁSOK CSERÉJE
II. SZAKKÉPZÉS /Különleges szempontok./
III. SZEMLÉLTETÉSI ANYAG
IV. OSZTÁLYOZÁS
V. A DOKUMENTÁCIÓ SZEREPE A TERMELÉSI MOZGALOMBAN
VI. KÜLÖNLEGES DOKUMENTÁCIÓS TERÜLETEK /pl. gazdasági, mezőgazdasági, 

épitési, orvosi, stb. dokumentáció./
Vezetőség; Elnök; A. J.Möller, Kopenhága; alelnökök; iámé S. Briet, 

Parisj Dr. Alex King, London, G. Lorphevre, Brüsszeli J. M. Meyer, 
Baseli főtitkár; F. Donker Duyvis, Haga.

'« Bulletin de IMJnesco, 1954. 10.sz. F113-117*lai


