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ri markával éa főleg, a köny vtárfc$ - 
z i e gyű t tsfcü kod és a© X kap m a o 1 a:s o a taj>aaztálatok* me-Lyek az áltálé- 
nos~t udományoa~» * a azak“ és ' & közművelődési könyvtár egy épületben 
velő elhelyezéséből afiődnák„Egyébként m három könyvtár szervezet i- 
Xeg teljesei önálló. A "Mittei™ 
Xungeblatt" közli a &öny* <4&épi\ - let fényképét* (MittailűngshXatt * 
1958. s.js.j.Gr.” 159-iéo«p. ) “

«G~
AZ IFJÚSÁGI IRODALOM

MINTAKATALÓGUSA
A falast ti® k a&áaiéxQ. sé&lQ-fea-katalógus munkálatainak bafsjezé- 

ae után most "készül Btlováfcíában 
az ifjúsági irodalom mi.nt&kataló- 
gusa a 15 évnél fiatalabb olvasók számára,/ A katalógus legalább 700 óimat fog felőleIntő

A katalógus eleget tesz annak a 
követe'Jjnénynek,, hogy mindaa egy.es almiéiráa mellett -még a legkisebb 
olvasók számára ajánlott könyveknél la - rövid, d® kifejező éa az 
érdeklődést felkeltő annotáció lesz* amely jő tájékeztatáat ad a könyv tartalmáról é® értékéről,Az elképzelés szerint a kor©söpörtok 
a következők lennőnek§ X./ a legfeljebb 7 évesek csoportja* 2,/ 
8-11 évesek csoport ja, 3./ 12-15 évesek csoportja* A./ 15 évnél i- dősebb olvasók csoportja*Az első két korcsoportba tartozó könyveket éöd&kllőéáéi körök szerint (pl, a család, iskola,tes?- mészet * munka,, atb .) kivánják oso- portoaitani„míg a 11 évam falüli- •k számára a'szakok szerinti elrendezést alkalmazzák a TSfopjw*?- asskij által módosított egyetemes tizedes osztályozás esehsz.lovák változata szerint* Megjegyzendő* hogy ezt az osztályozást használ
ták a felnőttek minKakatalógusá- bán is, igy a fiatal olvasó már 
üt ifjúsági irodalom mintákataló- 
guaában megtanulja az osztályozá
si rendszer használatát éa felké
szül gg fáriüStták' katalógusának 
használatára*

Feltételezhető, hogy & szőban- 
forgó mintakataiőgua aogitségével 
sikerül kiküszöbölni az iskolai 
diákkönyvtárak manteájáfeaa mutat
kozó 'jsulyos nehézségeit és aazön- 
állé ifjúsági könyvtárak kiépitá- 
sáhezila aegiteéget ad* (gitatel*.
1959* 8,rô »5'.'3f. 20X~í*Q2.p.)
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HOGYAN OLCSÓBB ?
Am As&e#lation ot Research Lib~ raria® egyik alhttaottéága annak - idajén felhívta a könyvtárosokat 9 hogy aE amerikai egyetemeken ©!«• 

fugaásp-wtí doktori d lsezertáolókat ne kö fífyv t ár kö z i kölcsönzés útjára * 
géppel ivott; másolatok alakjában, szerezzék be ̂ hanoin vásárolják meg a kereskedelmi forgalomban kapható mikr©másolatokat* A könyvtárom sok ©leget tettek amindaddig6 mig a gépelt disszertá
rlók postai .szállítása a rendes díjszabáson történt * Amióta azonban a könyveket kedvezményes díjszabás
sal lehet póstán küldeni*a könyvtárosok a mikrofilmek vásárlása helyett újból a régebbi gyakorlatra tértek át * A szóban forgó albizottság most nyomatékosan kéri a könyvtárosokat»hogy továbbra la a mikrofilmre felvett disszertációkat vásárolják* Ha ugyanis számításba veszik a gépeit disazartá**. ciortl** és visszaküldésével járó adminisztrációs munkáti akkor bé 
kell látniuk *meunyivei gazdaságosabb a mikrofilmek megvásárlása. (Dolláré and Reaearoh Librariee*
1959.-2«nr« 1%9*P*}

-0- ■ "
KÖNYVTÁRI SZAKBIZOTTSÁGOK A. SZÓ ¥ JEOTNXÓBAN
. Könyvtári Figyelő Idáéi első számában (^O.lap) hirt adtunk ar- rőljhogy a Szovjetunió Művelődés- Ügyi Minisztériuma mellett Könyvtárügyi Tanács alakult * A Tanács márciusban megtartott első üléséi 

"Milyen feladatokat ró a könyvtár


