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A nemzetek közötti megértés kialakításában nagy szerepük tan a 
nemzetközi kulturális каревólatoknak, sőt az egyetértés пластеrték
ben függ ezektől. Jelenleg a kulturális csere klasszikus terhet:- 
területe a modern nyelvekre, az exakt és alkalmazott tudományokra, 
a humáp tudományokra, képzőművészetre, oktatásügyre, szakmai kép» 
zésre és kulturális tájékoztátáara térjed ki.

Hogy a külföldi kiadványok cseréjét előmozdítsa, az Unesco 
1950-ben lépéséket te tt egy "Oktatási, tudományos és kulturális 
kiadványok cseréjére vonatkozó Egyezményt létrehozatala érdekében. 
Az egyezménynek, melyet mostanáig 17 állata ir t  alá, ez a céljp., . 
hogy megszüntesse a behozatali nehézségeket. /Lásd erre nézve; 
UNESCO Bulletin 6,év f. 8-9.az. 366./ Az Unesco ezenkívül megalapí
tott aakönyvszelvény rendszert, hogy a külföldi csere problémájá
ban segítséget nyújtson.

Az államok komoly igyekezete, hogy saját határaikon tú l t e r 
jesszék nemzetük kulturális termékeit. Ennek egyik módja az, hogy 
külföldön független könyvtárakat alapítanak, a másik, hogy más á l
lamok nemzett könyvtáraiban "külföldi részlegeket" hoznak lé tre . 
Egyes könyvtárak megalapították a Kulturkapcsolatok Osztályát és 
ezek az oszíályok jelentős helyet foglalnak e l a külügyi vcnatkmsá» 
su kulturális Intézetek és központok sorában.

A Brüsszeli Egyafanény /1886./
Egyes államok között közvetlen megegyezések is jöttek létre a 

kiadványoserére vonatkozólag. Ezt a gyakorlatot a Brüsszelben, 
1886-ban elfogadott "Hivatalos okmányok, valamint tudományos és 
szépirodalmi kiadványok nemzetközi cseréjére vonatkozó egyezmény” 
szentesítette*. Az egyezmény első cikkelye arról gondoskodik, hogy 
az mlálrt államok területén irodákat állitsemfck fe l ,  melyeknek kö
telessége biztosítani a cserék lebonyolítását. Annak a 87 irodának 
a elme, mely egy erőteljes eaareszervezet alapját képezi, megtalál
ható az Unesoo á lta l kibocsájtott "Nemzetközi Kiedványoseie Kézi
könyvében. /Handbook on the International exchange of pul-licatlo-^ 
Az említett egyezmény keretében folyó csere nemcsak a"hlvetáIoa7^ " 
parlamentáris és adminisztratív dokumentumokra" terjeszkedik ki, 
hanem a "kormányrendeletre ás kormányköltségre.létrejött müvekre* 
is . Ezeknek a kiadványoknak a jegyzékét minden évben kiadja a í sa» 
reiroda.



A cserelrodák szerepe.
Az ilymódon megszervezett, a megbatározott jogi alapon lebo

nyolított cserék kivitelezése kialakított bizonyos rendszert. A 
Brüsszeli Egyezmény alapján életre hívott oserelrodákat, k ife jeze t
ten azzal az utasítással látták e l,  hogy nem hivatalos minőségben 
váljanak közvetítőkké a tudományos Intézmények, az Irodalmi és tudo
mányos társulatok között a résztvevő államok vonatkozásában. Még 
pedig vámmentesen vegyék át és küldjék a kiadványokat. Az egyezmény, 
melyet 21 állam képviselője Ir t  alá, olyan Jé, hogy sok szolgálat 
úgy bonyolítja le "hagyományos” iciadványoseréJét, hogy nem is tudja, 
ez a csere a Brüsszeli Egyezménytől ered.

Kétoldali és aokoldall egyezmények
Később számos kétoldali megállapodás is jö tt létre közvetlenül 

egyes államok között a kiadványcserével kapcsolatban. A legtöbb 
Ilyen megállapodás szövegét megtalálhatjuk a "Kulturális megállapo
dások gyűjteményében" /Collect ion of cultural agreements/, melyet 
az Unesoo 1951-ben adott kl ás rendszeresen korszerűsít és kiegé
szít azóta Is. Különösen nagyarányú az egyezményeknek az a rendsze
re, melyet az Amerikai Egyesült Államok épített ki a világ majdnem 
összes országával. /43 egyezmény./

A könyv-és kiadványcsere fejlődése
A könyvek és kiadványok cseréje a világ egyes tájain jelentő

sen élénkebb, mint a többin. 1953-ban az egyik európai csereközpont 
á lta l kiküldött szállítmányok megoszlása a következő vo lt: 6? szá
zalék ment Európába, 17 százalék Amerikába, 12 százalék Ázsiába, és 
4 százalék ment Afrikába. Kétségtelen tehát, hogy a cserét még fo
kozni lehetne, különösen, ami az Amerikába, Ázsiába, és Afrikába 
irányuló küldeményeket i l l e t i .  Az említett három kontinensnek mód
ja volna a cserét különböző kulturális egyezmények utján fe jle sz te 
ni. A Tizedik Pánamerikai Konferencia /Caracas, 1954./ elfogadott 
egy határozatot, amely hivatott volt megerősíteni azt a Kiadvány- 
csere Egyezményt, amelyet Buenos Airesben kötöttek meg 1956-ban, 
és ugyanez a határozat hatályba léptetett vagy újból életre keltett 
több kétoldali egyezményt...

Végezetül meg k e ll említenünk, hogy Afrikáben Egyiptom folytat 
élénk tevékenységet ezen a téren: Líbia már szerződést kötött Egyip
tommal, mely főleg az oktatásügyi kiadványokra vonatkozik. A Dél- 
Afrikai Unió rendszeresen cseréli ki kiadványait az Egyesült Á lla
mokkal és a különböző európai országokkal /Anglia és Hollandia/. 
Ezenkívül pedig nagyon aktív csere fo lyik  az anyagországok és 
afrikai territóriumaik között.

Az Unesco szerepe.
Az Unesco Általános Konferenciájának Nyolcadik Alblzotteágl 

Ülése megbízással fordult a Főigazgatóhoz, hogy hívjon össze 1956.év 
folyamán szakértői összejövetelt. Ennek volna a cé lja , hogy tanúimé-


