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Az operatív vezetés általános irányelvei* /MöNYPENNY*Phillip/
- A könyvtárvezetés fogalmának mai értelmezésedbe DXARMIB PE# W* / - 
A könyvtárvezetés mai gyakorlata, /MUMFORB ?L* quincy éa R0GER8, 
Rutherford B*/ Az angol könyvtárvezetés^ /MUNFQRB,Wo A* / - Mai 
felügyeleti hatóságok* /BURG,KarX 0*/ - A közművelődési könyvtá
rak vezetőinek kapcsolata a felügyeleti hatóságokkal,/HAMILL, Bá
róid L*/ - Milyennek kell lennie a közművelődési könyvár vezetőjé
nek? /MÜNN,Russel R*/ A könyvtárvezető tájékozódó és tájékoztató 
tevékenysége az ötvenes években# /TUCKSH,Harold W»/ - Az operatív 
könyvtárvezetés másodlagos feladatai* /RI£SGEPSrnQst Jö / • Közmű
velődési könyvtárak szervezeti tagozódása* /GScHBXDLE, (lertru.de E* /
- Egyetemi könyvtárak szervezeti tagolodása*/Mö ANALLY,Arthur M*/"
- Kis könyvtárak vezetése* /HEILIGSRrEdward M* / — A könyvtárigaz
gatás távlatai* /WILSON f Eugene H*/ A köteteti A könyvtárvezetés 
szakirodalma /HAUSBORFER ,Walter / c* tanulmány zár ja, 7 6 1 a könyv
tárvezetéssel kapcsolatos angol nyelvű munka felsorolásával*

A ZEOTRALINSTITUT FÜR BIBLX0THEK3WESEN

publikációs tevékenységéről először 1 9 5 6-ban kaptunk áttekintést 
a MDie Veröfféntlichungen des Zentralinstituts für Bibliothekswe- 
sen* 1950 - 1956#w /Berlin, 1956* 20.p* , I54 tétel*/ c* kiadvány
ból* Ugyanezen cimeh az Intézet 1 9 5 8-ban ismét közzétette publiká
cióinak jegyzékét az X950-1957~ös évkörre* /2J p« 2 16 tétel*/

A könyvtárosképzés és továbbképzés számos segédanyagát /tan- 
tervek, jegyzékek, stb*/ az állománygyarapitás és olvasószolgálat 
hasznos segédeszközeit /Beitr&ge zűr Literatirkuíide f - Illustrier- 
te Kindarbuch-Bibliographie, - Bibliographie zűr Geschichte dér 
deutschen Ar beiter bewegung , Leipzig, 1955* 94 p* , stb*/ szerkesz
tett & éa adta kŐzife az Intézet* Módszertani útmutatókat, ezek mel
lett tankönyvként használható terjedelmesebb müveket is kiadott* 
/Pl* REBLIN,B*s Lehrbuch für das Katalogislereh in allgeme inb±X- 
dehden Bibliotheken* Leipzig, 1957* 256 p* *■ Überörtliche Tátigkeit 
dér Kreisbibliothek, 1957-1959* Leipzig, 1957* 1?6 p./ Ugyancsak 
hasznos forrásanyagot adott közre a szovjet könyvtárügy megismer
tetésére is* /Die sowjetische Massenbibliothek* Leipzig, 1954*



294 p. - Alis dér Arbeit dér sowjetischen Kinderbibliothsken. Leip- 
zig, 1954* 124 p. - Zu neuaa Problemen dér Bibliographie» Leipzig, 
1955* 230 p. - Bibliothekswesan und Bibliographie in dér UDSSR. 
Leipzig, 1955* 69 p./

Az Intézet legjelentősebb periodikus kiadványa a ma is élő 
folyóirat, a "Dér Bibliothekar**, 1953-tól, a hetedik évfolyamtól 
jelenik meg $ Zentraliastltut szerkesztésében és kiadásában,,

1953-1956.-ig, részben, mint a Dér Bibliothekar melléklete, 
majd /1955-/ mint önálló folyóirat jélent meg a "Dia Bucthbaspre- 
chungen" o. recanziős szemle. Csak német müveket'ismertetett. 1957 
tői az ismertetések a Dér Bibliothekar hasábjain jelennek meg.

Az Intézet - könyvtártudományi szempontból - fontos kiadványa 
a "Bibliographlsche Mitteilungen zum Bibliothekswesan" /ezen a 
elmen 1958-tól/, mely 1955-ben indult, "Nachweis dér tíbersitarud̂ oi 
zum Bibliothekswesen" elmen. Első száma az 1950-1954. években el
készült és az Intézetben archivált fordítások jegyzékét közli* 
/Megjelent 1955-ben/ 673 tételt tartalmaz. /Az 1955* tárgyévtől 
kezdve periodikusan jelenik meg. 1 9 5 3-ban hat /269 tétel/, 1956- 
ban négy /169 tétel/, 1957-ben szintén négy füzetben./ 1958-ban a 
címváltozással lényeges jellegbeli változás is történt, amennyi
ben a kiadványt kurrens könyvtártudományi szakbibliográfiává fej
lesztették. A német könyvtári szaklapok mellett 28 külföldi könyv
tártudományi folyóirat cikkeinek válogatott repertóriumát adja. 
Ugyancsak regisztrálja a fontosabb német és külföldi könyvtártu
dományi azakkönyveket is. Közli ezenkívül a Zentrallnstitut archí
vumának gyarapodási jegyzékét.

Az Intézetnek ugyancsak jelentős kiadványa a "Dér Bibliotheks 
wesen dér Sowjetunion und dér L&nder dér Volksdemokratie" e« eikk- 
gyüjtemény-sorozat, melynek I954 és 1957 között hét kötete jelent 
meg. A cikkek elsősorban a közművelődési könyvtárakat érintő kér
désekkel foglalkoznak.


