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2048 - 2100.

*°48. JANK3.LEV.leS, E.í A szabadpolcáéba szerről (Otkrütüj doaztup k 
««izsnüm polkám.) • Bibliotekar*. 
1<J58. I2.no. 33~?7.P. Illusztr.

Utasítás a Referativnüj Zsűr
iéi "Geológia" a. sorozata tárgymutatójának összeállításához. » (In- 
aztrukcija po azosztavleni ju pred- 
®»tnogo ukazatelja k RZa "Geologi-
tMoszkva, 1958, Kézirat.3 8 lev.

ĉ 50. utasítás a Referativnüj Zsur- 
llal a "Geológia éa geográfia" a.so
rozata referensei és szerkesztői 
"zámára, = (Insztrukcija dija re- 
**fantov i rqdaktorov RZa"Geologija * 8®ografija".) Moszkva, 1955» 5-i2*P.

51, Vezérfonal a Referativnüj Zaur- 
®1 anyagának feldolgozásához éa 
ibliográfiái leÍrásához.=(Rukovod- ztvo po obrabotke i bibliograficse- 
^zkomu oplszaniju materialov v Refe- 
'átÍvnom Zs urnale.) Moszkva, 1956.

4-5.,8-19.p.

00BLAN3, Berbert: A nemzetközi °sumentáoi6 problémái. (Probiamé ®» internationalen Dokumentation.)
' Nachrichten für Dokumentation.959, 10.Jg. l.no. 10-13.p„ Bib-
U ®«*,

2 0 5 3. REICHARDT, Günther: A fordítás gazdaságossága. (Die Ökonomie dér 
Überstzung.) = Nachrichten für Do-
kumantation. 1959. 10..Tg. l.no. 14-20„po

2054. MOLDOVEANU, V. :A könyvtári mun
ka gazdaságosságának kérdései. (Des- 
prelrántabilitatoa muncii In blbllo- teoa.) = GalSuza Bibliotecarului,
1958. 11.an. 7.no. 30-33.p.

*

2055. A könyvtárosok képzése és továbbképzése az állami közművelődési 
könyvtárakban.(Califioarea cadrelor de bibliotecari.) « Calauza Biblio- teoar ului. 1958., 11.an. 10.no. 3-7.P.

2056. Szabadpolc-rendszer^ .(Deservi- rea cititorllor prin metoda raftu- 
lui liber.) = Galauza Biblioteoa- 
rului. 1958. 11.an. lOino. 18-21. P.

2 0 5 7. MOLDOVEANU, V. A [román} do
kumentációs központok működése.(Un 
Indrumar pretios ta munca de doou- 
mentare.) =GalSuza Bihlioteoarului, 1958. ll.aa.ii.no. II-I3.P.
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2058. A katalógusok helysei;® Bukarest tartomány járási könyvtáraiban„(Si- 
tuafia cataloagelor fa biblioteaile raional* din regiunea Bucurefti.) 
- GalSuza Bibliotscarulai019$8„ 11, 
an. ll.no. JI-37.P.

2059, KYLiS, Bar ab ara % Korszerű dofcu- 
mentációs módszerek alkalmazásának 
néhány további kérdése a társadalomtudományi szakirodalmi anyagokról. 
(Somé further oonsiderations on the 
applíkation to aocial Science maté
ria! of up-to-date methoűa of bib- 
liographioal control and information 
r®trievaL,) = The Journal of Docu-
mantátiou. 1958. 14,vol. 4.no. 190- 196.p, Bibliogr.

2060. CÁRINI DAINOTTI, T. ! tó olasz 
könyvtárak kollektív katalógusának kérdésére vonatkozó elméleti fejtegetések éa módszertani elmélkedések, (Sül catalogo oollettivo déllé bib- 
lioteohe italian*.Appuntl di teória e oonsiderazioni matodologiche.) 
m Accademie e Bibliotechs d'Italla. 
1 9 5 8 ,  2 é . a n n .  l/2.no. 114-147.p.
Bibliogr.

2061, DONKER-DTJYVIS, F.s A "dokumen
táció” sző keletkezés® a FID nevében. (Die Entstehung dea Wortea "Dó
kámé atat ion” im Namen dér FID.) 
* Revue de la Dooumentation. 1959. 
26,vol, l.no. 15-16.p.

2062. A Könyvtárügyi Intézet munkájá
ról, (Zűr Árbeli dér Arbeitaatelle fttr das Büchorsiweaen.) * Büoherei 
uad Bildung. 1959. 11.Jg, l.no. 42- 
45.P.

2063, KOBLITZ, Josefs A dokumentáció 
és a tájékoztatás időszerű feladatai az NDK-ban. (Aktuális Aufgaben dér 
Dokumentation und Information in dér 
DDR.) « Dokumentation0 1958, 5<>Jg.I.Hft, 54-63.p, Bibliogr.

/

2064. Az NDK dokumentációs és tájékoztatási intézményei vezetőinek 
Berlinben, 1958, március 25-27-ig 
tartott 4.konferenciája. (Bssehltts- 
a® dér 4. Konferenz dér Leitar dér 
Dokumentations- und Informát ions- 
stellen dér DDR vöm 25.3 bia 27.3. 
1958 in Berlin.) •* Dokumentation. 
1958. 5.Jg, 3.Kft. 72-75.P.

2065. MGCO LVIN,Lione1,R.8 Közművelődési könyvtári és könyvtárépitési 
normák, (Norman für das Volkabttche- reiweaen und für den Büohereibau,)
» Büoherei und Bildung, 1959. 11.Jg. 4, no, 145—148. p.

2066, BOLAY„Kari Heinz?A dán és svéd könyvtárügy számokban. (D&aisohea 
und schwedlsches Bücheraiwesen in 
Zahlen.) » Büoherei und Bildung. 
1958. 11.Jg. 4.no. 172-174.p.

2067. VAN DÉR WOLK, L.J.s Gondolatok központi raktár alapításáról ritkán 
használt könyvek számára [Hollandi
ában] , (Overwegingen bij hét atichten van een Nederlands bibliothesk -depót voor weinig gebruikte bocken.) 
-Bibliotheekleven. 1958. 43.Jg.12.no. 330-344.p.

2068, Ltanoourl HCaroldj : Előszó Ca Library Trandss "Research in Libra- rianahip" (Könyvtártudományi kutatások) c. számához.] « Library 
Trends. 1957. 6.vol.2.no. 103-104,
P°

2069. TAIJBER, Maurioe F,t Bevezetés 
ta Library Trends:^Research' ift'Llfe- 
rarianahip" (Könyvtártudományi ku
tatások) c. számához.} « Library 
Trends..1957. 6.vol.2.no. 105-109.
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2070. MCMÜLLEN,Hayness Afcönyvtártudomány történeti ás társadalmi hátterére vonatkozó kutatómunka. (Rs- 
searoíi in bsokground ia librarian- ahip.) ..Library Trenda. 1957«6.vol.
2.no. 110-119.P. Bibliogr.118-119.P.

2071. ASHEIM, Leater : A tömegközlés terén végzett kutatómunka és m, fel
nőttek olvasási problémáinak kutatása. (Research in mass conwiunicat ion,) * Library Trenda. 1957. 60VQl.20na0 120-140.p. Bibliogr. 1J8-140.P.

2072. WIGHT, Edward j szervezés és igazgatás terén végzett kutatómunka. (Research in organizatlon and admi- 
hietration.) » Library Trenda.1957. ó.vol. 2.no. 141-146.p.

2073. D0WNS* Róbert B. ; állomány 
kérdéseivel kapcsolatos kutatómunka. (Raaearoh in probléma of resouroea.) ** Library Trenda. 1957* 6.vol.2.no. H 7-159.P. Bibliogr. 159*P .

2 0 7 4 . ROGKW00D, Ruth - 23HQRE3sLouÍss Az olvasószolgálat tudományos kuta
tása. (Research in readers* aervi- 
*®e.) » Library Trenda.1957.6.vol,2.no. 160-170.p. Bibliogr.168-170.p.

*°75 • GJELSNKaa,Rudolph tA katalogizálás és osztályozás problémáinak tudományos kutatása. (Research in dateloging aad olaaaifioation,) -
hibrary Trenda, 1957. 6,vol. 2.no. *71-186.p. Bibliogr.'184-186.p.

?076. SHSRA, JTessa H. í tudományos 
kutatás éa a d ok u m en tá ció  fejlődése. (Research and developments in doou- 
htation.) . .L ib r a r y  Trenda. 1957.

2077, MARTIN* Lswel9 A . 5 Tudományos kutatás a könyvtároaképzés terén. 
(Research in eduáatioa fór librari- 
anship.) <= Library Trenda. 1957.
6.vol. 2.no. 207-218.p. Bibliogr. 
216-218.p.

2078. FEDDER, Alic© N. 5 Kutatás az iskolai könyvtárak területén. (Re
search in tha school library fleld.) 
» Library Trenda, 1957. 6.vol.2.no. 
219-233.p. Bibliogr. 230-235.P.

?C79c OARNOVSKX.Laons A kutatás módszertana (Methodology in research 
and appiioationa.) -Library Trenda®
1957. ó.vol.z.no.- 234-246.p. Bib- 
liogr. 245-246®Po

2080. DANE, Chase; Javaslat © könyvtártudományi kutatás összehangolásáé
ra. (A proposal fór ooordinating lUb- rary researath.) <* Library Trends.1957. 60vol. 2.no. 247-253.p.

2081. Beszámoló a könyvtárosok kivá
logatására rendezett évi versenypályázat 1958.december 2.-án megnyílt 
ülésszakáról. (Rapport le oon-oours ouvert le 2 déeembre 1958 pour le recrutement de bibliothé- oaires.) - Bulletin dcs Bibllo- thequeede Francé. 1959.4.ann.3.no. 
129—234 o p o

2082. RIBERETTE, Pierre; Modern kölcsönzési eljáráaok. (Technique* modernes du pret.) - Bulletin de B ib -  
liothiques de Francé. 1958. 3.»ol.
ll.no. 793-810.-».

2083. 30HM0LL»Georgs As üzemi műszaki könyvtárak és intézeti könyvtárak jelentősége a műszaki tájékoztatás 
szempontjábél. (Dl© Bedeutung dér 
wiesenschaftliohea betriebabiblio- 
theken und Institutsbiblidtheken für die wisaenaehaftlich-technisahe 
Information,,) -Dokim*ntation . 1958,



2084 a Ö3TLING,Göata: A növekvő elbu- 
tulási folyamai áma könyvtárak fal
adata. (Kar zunehmanda Verdummungs- 
prozeas und dia Aufgabe dér Biblio- 
theken.) = Bttcherei und Bildung. 
1959* 11.Jg. JoHfi. 100-10?.p.

208-, a j. A X M Ü R ,Bemard I(ra) - WELS ,
A(rthur) J(ames).: A könyvtári oez- 
tá yozás alapjai. (Th fundamentals of Sibrary claeaífioation.)
london, 1951. Allen-Union. 114 p.

20.86. VASZIL*ÍJS3SNKO , V( ladimir )E(v- sztaf’svioa) %A szovjet könyvtárügy 
története. (Iaztorija bibliotecsno- 
ga dala v SzSzSzR.)
Moszkva, 1958."S2ov«tazkaja Rósz- 

szíja". 215 p.

2087. DENISZ’Ev ,V.N. í Általános bib
liográfia. = (Obacaaja bibliografi- 
ja0) Moszkva, 1954, Goszkul’tprosz- vetizdat. 53-85.p.

2088. Általános bibliográfia. Tan
könyv a könyvtárosfőiskolák számá
ra. e(Obscsaja bibliografija.Ucseb- 
nik dija bibliotecanüh insztitutov.) 
Moszkva, 1957* "Szovetszkaja Roaz- 
szija", 4-17,,18-23.,32-35., 183-209. ,378-424.p.

2089. A  FID 24 . konfersnc iá ja. Baszd-; 
mólé az 1958.november 22-én Washing
tonban tartott program-ülésről.(24th 
Conference of FID, Washington D.O. 
Raport on the Program Meeting on No- 
vember 22nd.) srRevue de la Documen- 
tatlon. 1959c 26.volu 1.no.. 10-120p.

209c. FRADK1NA, L.L* : Konferencia a 
szovjet bibliográfia kérdéseiről. 
[.Moszkva, 1959. febr. 9-12.3 (Konfe- 
renoija po voproszam bibliografii.) 
* Szovetázkaja Bibliografija. 1959. 

1 0 4 -1 1 0 .p.

2091, A tbolgár.1 Minisztertanács 
1957c jttl, 17-én kelt I67.SZ, hatá
rozata a bolgár könyvtárügyről.(Po- 
sztanov lénia No„1.67 na Miniszter- 
szkije. Szövet ot 17 jull 1957 g. z* bibliotecsnoto delo u nász. =Narod- 
na Repablika Bölgarija. Izvesztij* 
na Pr ez. tűi urna na Narodnoto Szobra- 
nie. 1957. B.god. 63.broj. 1 -2.p.

2092. A dokumentációs osztályozás tárgyában tartott Nemzetközi Tanul
mányi Konferencia tárgyalási anya
ga. «. (Proeeedinga of the International Study Oonference on classi- 
fioation fór Information retrieval,} 
London-New York, 1957.
- Következtetések és javaslatok. 
(Coaclasions and reeomendatlons) 
111-113.P.- 2. sz. függelék A szempontok 
szerinti dokumentációs osztályo
zás szükségessége.(Appendix 2.The 
neeű fór a faceted claasifícatioa 
as the basia of all methods on i»- 
formation retrieval.) 137-147.P*

1 • '
2093c GNUGSjSVA, V.V.: A természettudományi szakbibliográfia helyzete 
éa feladatai a Szovjetunlóban.(Szo- 
sztojanie i zadacsi naucsno-infor - 
macionnoj bibliografii esztesztvo - 
znanija.) ^Szovetszkaja Bibliogra - 
fija. 19.59c 1(53) .no. 3 - H . P .

2094. KOFNOVKO, Ladislav x Munkaidő- kutatás egy inüssaki dokumentációs 
központban. (Arbeitszeltermittlung 
in e-iner technischen Literaturstel- 
le.) » Dokumentation, 1958. 5.Jg» 
,2. Hit.' 34 -38 Lp,



- 8? -

2095. SCHEELE, Martini Az osztályo
zás „ a dokumentáció és a,ngépnyelvn 
Összefüggésének kérdéséhez. (Zűr 
Praga dér Beziehungen zwischen Klas- 
sifikation. Dokumentation und "Ma- 
sehjLnenspraöhe".) =, Nachrichten
für Dokumentation. 1958. J.Jg.2.nr. 
82- 9'cr.p.

2096. SOHMIDT, Hans: Van-e jövője a 
tekeraskönyvnek?. . . (Wird dás Roll- 
bueh. .̂ ich einen Plstz in den Walt 
®*Qbérh?0.0) - Dokumentation Fach- 
bibliothek. Werkabücberei. 1959„. 7. 
Jg, 4*Hft. 108—lX2.p<,

2̂ 97, KOBLITZ, jTosefí Dokumentáció és tájékoztatás.Terminológiai vizs
gálat. (Dokumentation und informáti- 
°h. Élne termi no lóg isc-he Untersach-* 
aö8«) = Dokumentation. 1959. ó.Jg.

. ii■> Liogr.10.p.

2098* GROLISR, Eric de: Nemzetközi 
Tudományos(Tájékoztatás Konferen
cia /Washington, 1958. november 16-
21./ (La Conférence Internationale 
sur l*Ínformation scientifique /Wa
shington, 16-21 novembre 1958./)•= Bulletin des Bibliothéques de 
Francé. 1959. 4#«.in. l„no. 3—19«p«

2099. A megyei könyvtár tájékoztató 
munkája,, Módszertani kézikönyv.(Szpravocsno-bibliograficseszkaja
rabota oblasztnoj biblioteki.Meto- 
diaaeszkoe1 poöfeobie.)
= Moszkva, 1938« 142.1 .

2100. VERONA, Éva: Uj nézetek a tes
tületi szerzőség egyes kérdéseire 
vonatkozóan. (Növi pogledi na neke 
probiamé korporátivnog autorstva.)
= Bibliotékái' (Bacgrad),1958.10vgod.
4.broj. 244-25ji.P. Bibliog”. 250r 
25 1 * P o

^-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-rn-m-m-m-m-m-m

Az elkészült fordítások a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
könyvtárában (Muzeum u.3.) az érdeklődők rendelkezésére állanak mind hely- 
benolvaaásra, mind pedig kölcsönzésre. Á  könyvtár nyitva van

hétfőtől szerdáig délután 2-5 óráig
csütörtöktől, szombatig délelőtt 9-1/2 12 óráig.

Ugyancsak az olvasók rendelkezésére állanak •* a könyvek mellett - 
a jelentősebb könyvtártudományi folyóiratok is. Kívánatra folyőirat-
°ikkrői fotókópiát is készít a könyvtár*
ft'fo-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m~m-m-m-m-m-*m-m


