
rakra az SzKP XXI* Kongresszusa" cimeti V * I ®SU'NKOV* a Tanács elnöke tartótt beszámolót. Az álvi határozatok mellett számos jelentős, szervezeti jellegű lépés is tör
tént az értekezleten t megválasztották a Tanács Irodáját a különféle tipusu könyvtárak vezetői 'közül és létrehozták a bibliográfiai- , könyvtárépítési-tkönyvtérhe- rendezési éa gépesítési-* könyvtárszervezési szakbizottságokat, 
valamint a nemzetközi kapcsolatok 
ápolásának és tapasztalatok kicserélésének szakbizottságát0Ezen az ülésen vitatták meg a létrehozandó "Szovjetunió; Könyv
tári és Bibliográfiai Társasága" szabályzatának tervezetét is.(Bib~ 
liotekar 9« 1959* 5.no* 55.P.)

-Q~
MIKRO-KIADVÁNY TERVEK FELÜLYIZSGÁLÁSA

Az ALA technikai osztályának e- gyik bizottsága 1958-ban San Franciscóban tartott ülésén albizottságot állított fel a, mikrcégkiadvány tervek felülvizsgálására és 
egyeztetésére0 Azt tervezik* hogy az előkészületben lévő mikro-kiad- 
ványokról nyilvántartást vezetnek és igy egyrészt a mikr©-kiadványokat közreadó kiadókat tájékoztatni tudják arról* hogy máshol nem kéazülnek-e ugyanazon mü mikroki- 
adására - másrészt pedig *& könyvtárosok véleménye alapján tanácsosai szolgálhatnak a kiadásra kerülő mü kelendőségéről is* (Col- 
le.fi© and Research Librarlea* 1959.2 * nr * 124- *p* ̂
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SZOVJET - FRANCIA KÖNYVTÁR OSC S?R E

Az 1957 októberében kötött francia-szovjet kulturális egyezmény értelmében könyvtár os csere léte
sítésére került aor © két ország között* 1959* januárjában Jósétte PLANTIÉ, a Bibllothéque National©

könyvtárosa húsz napot töltött a Lenin Könyvtárban* tíz napot pedig a Szaltükov-Scsedrin Könyvtár
ban.- PARASZOVA asszony pedig* a Szaltükov-Scsedrln Könyvtár dol
gozója az egész hőnap folyamán a Blblioth'&que Nationale működését tanulmányozta. J.Plántié érdeklődése főképp a nemzetközi cserével kapcsol^tos kérdésekre irányult * Ilyen v onat kozásban tárgya1ásokát is folytatott az illetékes szervekkel ̂ Taraszova pedig leginkább a nyomtatvány-osztály munkájával* az olvasószolgálat és a raktározás kérdéseivel foglalkozott* (Bulletin de BibliothSdues de 
Francé * 1959. 2*no* IQl.p.)

A JOBB KÖNYTOERJESZTÉSÉRT
A Szovjetunió Minisztertanácsa 

határozatot hozott a könyvtárjeaz- 
tési munka megjavitásáról* A ha
tározat foglalkozik a könyvkeres
kedelem és a könyvkiadás viszonyá
val* a postai díjszabás kérdésé
vel és elrendeli a könyvesboltok 
hálózatának bővítését* Különösen 
hangsúlyozza a határozat a könyv
kereskedések alkalmas elhelyezé- 
sét és célszerű berendezését.

A  rendelet megjelenése után a 
Művelődésügyi Minisztérium érte
kezletet tartott* ahol a könyvke
reskedelem és könyvkiadás szakem
berei vitatták meg a problémákat. 
(Jizovetszka ja Knizsnaja Torgovjlj&y 
1 9 T 9 7  =TSo7e,‘5 - 7 .P o ')  ~

Tíz; ÉVES A I.dNGYEL 
KÖNYVTÁR OS—TÖVÁBB.KÉPZÉS

Idén tiz éve*hogy Lengyelország
ban megindították a szervezett könyvtáros-továbbképzést. Ez idő 
alatt összesen 1J9 különféle jellegű és fokú tanfolyamon 60i*> könyvtáros vett részt.A. hallgatók száma 1952-ben volt a legmagasabb* 
mikor 21 tanfolyamot 10J9 könyvtáros látogatott* (Bibliotekarz « 
1959.16.rak.5.nr * 6 5 * 6 $ *P*)


