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A SZOVJETUNIÓ TUDOMÁNYOS KÖNYVTARAINAK

SZAKOSÍTOTT olvasószolgálata :
ODOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

A szovjet tudományos könyvtárakat olvasószolgálatuk szakosítása jellemzi, 
Jelenleg a Szovjetunió valamennyi Msebb-nagyobb tudományos könyvtára ezt a - 
^Ggkorszerübb könyvtárszervezési módszereknek megfelelő - gyakorlatot követig 

az olvasók valamennyi kategóriájának szolgálatában álló általános jellegű 
közművelődési könyvtárakban is egyre növekvő mértékben est a rendszert alkal
mazzák* Ez érthető is, hiszen az olvasószolgálat csak akkor lehet valóban ered- 
fényes és minőségileg kielégítő, ha tekintetbe veszi olvasóközönségének össze
tételét, általános és szakmai képzettségük színvonalát, Ízlését, stb.

Á kérdés kétféle megoldásmódjával találkozunk* 1/ szakosított olvasószol— 
Sólatot szerveznek bizonyos olvasó-kategóriák /tudományos dolgozók és szakembe
rek stb*/ számárai 2/ tudományáganként vagy a különböző ki ad vány-típusok sze- 
*ijit szakgyűjteményeket állítanak össze* Az első módszert a szovjet könyvtáro
sok az olvaső-kategórlák, mig a másodikat az ismeret-kategóriák szerinti szako
sítás módszerének nevezik* A tudományos könyvtárak mind a két módszert alkal- 
öWMszákf a közművelődési könyvtárak inkább csak az elsőt*



gzakolva bő —te rmek .
A  Szovjetunió legnagyobb könyvtárának / a  Lenin Könyvtárnak/ bárom nagy ál- 

talános /álltaiánom irodalmi* általános tudományos^ gyermek- és Ifjúsági Irodai
jai/ olvasótermén kiríll egész sereg — i vidományágak és kiadványa?ajták ezerinti - 
BZ&te&Xvaeő^teríme Tan? ezek két csoportba oszlanak, JU első csoportba a követke- 
scő tudományágak olvasótermei tartósnak: fizika és matematika, műszaki tudomá
nyok, közgazdasági tudományok; - történelem éa tilosé fia* művészetek és iroda
lom; biológia* orvostudomány és mezőgazdaság? könyvtártudomány. A második cso
portot az alábbi kiadvány-típusok olvasótermei teszik kis ritka könyvek, kézire-- 
tok* általános segédkönyvek, mikrofilmek* különleges műszaki kiadványok,kurrens 
folyóiratok.

.Tervbevették essen felül még a következő szakolvasók felállítását; geológia 
földrajz és kartográfia; zenemüvek; újságok.

A lenlngrádl ^zaltükov-Sceedrln Könyvtár ennél Is továbbmegy a ©zakóéitá©- 
bán* Valamennyi isiöjeretágban 2—2 olvasóterem áll Itt rendelkezésre* az egyik a 
nagyközönségs- » másik pedig a tudományos dolgozók és szakemberek számára-, Ezek 
az olvasótermek a tudományokat a következőképpen csoportosítják; gazdaság- és 
társadalomtudományok; művészet ée irodalom, nyelvészet és a kultúra általában; 
or/ostüulomáiiy, biológia és mezőgazdaság; fizika, matematika és műszaki tudomá
nyok.

A nagyközönségnek ezenkívül egy általános olvasóterem, valamint egy, az 
önképzés céljait szolgáló olvasóterem is rendelkezésére áll. Végül vannak itt 
még ifjúsági— és gyermek— olvasót érmék & található ©gy sereg olvasóterem a kö
vetkező kiadvány-típusok szerint; zenemüvek* térképek* kéziratok* általános se
gédkönyvek* a Szovjetunió különféle népeinek nyelvén irt munkák* keleti orszá
gok kiadványai, vakok számára készült könyvek* napilapok és folyóiratok.

Ugyancsak szakosított olvasószolgálattal találkozunk a Szovjetunió minden 
köztársasági könyvtárában és a megyei könyvtárakban. A szakosítás Jellege és 
foka az egye© könyvtárak nagysága és munkafeltételei szerint természetesen más 
ée más.

Szakosított olvasószolgálattal a Szovjet Tudományos Akadémia könyvtáraiban 
1© találkozunk. A Szovjet Tudományos Akadémia Központi Társadalomtudományi 
Könyvtára tudományáganként szakosította olvasószolgálatát. Három szakolvasó
terme van* a következő szakterületek szerint; világtörténelem* szlavisztika é© 
az európai népi demokráciákra vonatkozó ismeretek* bibliográfia* - és két olva- 
só terme m következő kiadványtípusok számára; parlamenti kiadványok és az ENSz 
kiadványai* újságok.

Szakolvasó-termek találhatók a nagy nyilvános szakkönyvtárakban is.
Az olvasószolgálat szakosítása lényegesen megjavította a tudományos könyv

tárakban az olvasók munkafeltételeit. A Jelenlegi kedvezőbb helyzet a következő 
tényezőkre vezethető vissza? 1/ az önálló szakgyiijtömények /alapvető és másod
lagos fontosságú müvek/ összeállítása meggyorsítja a könyvek kézbeadását és nö
veli forgalmukat^ sok helyütt az olvasó maga választja ki © könyveket a szabad
polcról! 2/ magában az olvasóteremben katalógusok és kartotékok égé az sora áll



mm ©1vernék: rsndelkessémére1 mémte ss állomány összetételére vonatkozóan minden 
f®2wllás®®±%ú&t mgaAnakf 3/ as oldasd teremben bibliográfiai és dokumentációs 
tájéke fstatóezoX^ál&tot rendszeresén könyvkiáXXi tásokat rendesnek
otbftJ | 4/ as j oliraaióÉ az őket érdeklő ssakterillot vagy kiadvány-kategória könyv
táros-* vagy bibXiográfas—esakreísrenááhess .fordulhatnak útbaigazításért.

A .̂ k̂̂ yltiteiBénvok na«yaágaf
feokbesi a szakosított olvasótermekben rendesérint kieebb-nagyobb könyvéi--' 

lomány 411 az olvasók rendelkezésére* így például a történelmi Könyvtárban9 a 
Szovjetunió ém az SzKP történetének szakolvasó-termében több mint 2o ezer kö~ 
tat könyv található* ezen kivin 80 kurrens történelmi folyóirat és csaknem va
lamennyi swjet napilap* Az olvasótermi állományból az olvasók kívánságainak 
55-60,4-át ki tudják elégíteni. Ugyanennek a könyvtárnak világtörténelmi olva
sóterme több mint 24 ezer kötetes olvasótermi állománnyal rendelkezik ém rend- 
szeresen megkapja © todományág valamennyi szovjet folyóiratát# külföldről p©«~ 
^ig 233 folyóiratot és 25 napilapot Járat* Ennek az olvasótermi állománynak a 
segítségéve! olvasó kívánságainak 5® $-át lehet teljesíteni* Végül ? b kel©- 
tt országok története olvasótermének állományai 19 ezer kötet könyv ám Xoo-nál 
^öbb folyóirat és újság a keleti országokból! az olvasók kérésének-7o-:73 <jL»ét 
tudják vele kielégíteni*

Katalógusok ég bibliográfiai tájékoztatás*
Több tudományos könyvtár olvasótermi állományában bevezették a szabadpolc- 

Rendszert, ami pontosabbá és gyorsabbá teszi az olvasó szolgálatot* A késsiköny- 
v^ket /folyóiratokat# segédkönyveket stb*/ az olvasó közvetlenül használhat ja*

A tudományos könyvtár e zakóivasó termei ben az olvasó - a könyvtár állomá
nyáról készült általános katalógusokon kívül - általában e szakolvasók állomá
nyának külön katalógusát is megtalálja. Itt különféle szakkatalógusok is van™ 
nak. a Történelmi Könyvtár szakolvasó termelnek például saját állományáról be
tűrendes- éa szakkatalógusa van, ezen kívül szakirodalmi kartoték áll az olva
sók rendelkezésé re * A katalógusok éa a kartoték együttesen több mint 2o© ezer 
featalógualappa! rendelkezik*

A moszkvai Központi M i  technikai .Könyvtárban, a tudományos dolgozók olvasd 
termében az olvasótermi állománynak a következő külön katalógusai vannak? betfíi** 
Rendes katalógus a teljes olvasótermi állományról, ugyanerről az állományról 
szakkatalógus ki ad vány típusok szerint /ipari felszerelési tárgyak katalógusa^ 
aa Möeez—szövetségi. Társaság a Politikai és Tudományos Ismeretek Terjesztésére9* 
előadásainak katalógusa stb*/| betűrendes é© számsor szerinti katalógus a szab- 
lányokról $ számsor szerinti cédulakatalógus a szabadalmakrólg végül, egy külö— 
**deen értékes cédulakatalógus az Oroszországban 1812 -ám 1919 között kiadott 
gyártási engedélyekről*

Hogy az olvasó számára még jobb munkafeltételeket teremtetnek, a szakolva- 
főtériekben szakképzett ssessaélyzet végzi a tájékoztatást* A tájékom tatáé ©sskö- 

t



Tudozufajoz AtMttmut* r a w t t  M r . n d l o . t a d '■ s'°’'3o4"“l 
vonta megjelenő bibliográfiai 8 M * W t  ad ki Z j ?  ^ * Á T &  2j‘* Egyrészt ha-
könyveket, femem a periodikákban « * « £ *  J* Bak •* honnan beszerzi

.w ™ .  L ;X i r ;o « :^ ? í r * 1-*  ol,tk*ket *• *“ «*•
teleti kü»ttr««tói»lr. í,a Kzl.t m J u r t r .  í “ ’***•*•>'• •  seevjetunld
*■» • “ ■■>"«*• «■«»••«» 344 .ztabzn edtf a  195
» 2.394 »J k * * ™  4, íol^ztoikkrz L a « S ‘ <’" * " -

2/ Szakbibliográfiák ás téma-bibliográfiák.
5/ Szóbeli könyvismertetés és bibliográfiai *x

Könyvtár — azakolvosÓtermeinek olvasói számára rend ’'*’'áö* A ®ortán®linl
▼ez, amelyekééi' az aktuális témákká fr^ iT x “ * Sön «“***>*** s*«^x,-, * WIa témákkal foglal kozd kiadványokat elemzik, j utt
. z L á r ^  “ nrv,ura,"8>'“ K,*a!‘ tendaeereoea tért Seseejev.teleket olve.dl eedtóre, ewtea az o U W .  a Izsfortozabb ktojretat l— rtlií.

“ « » •  * zzovjet tndozztayoa kön,*
hetente » . L « n  «  b , í  <Tro » li*«*«*ik. A I S r M n e l n l  XönjrrWr pdlditó

4 S xldi beiratkozott tudományos dolgozd olvasóinak történelmi tárává

S t Í n i ” Í « T n  » e í I 2 f f d ‘ ' a T !  S M a K  íll“ *1 K6njVtá-“ « « « ■ • « *  « j S e3 S8<5"t a BriiSZateL Adományok területén megjelent uj munkákról.

x t z :  z  : i z z t z : : z t  -  •*— — *
r r í - r  — ? r  :; * 2 ? a r s is aés eredményeset* •feudományos munkálükhöz &  ̂x-vk . *
rábnn ezerrnetek tón - ikp'edi. a í l ™ i  , T  *°bb *»a°«*>yo. könyvi*a Lenin K H n w *  * ®egpeaxg sikerrel - ilyesféle gyakorlatokat, nevezeteseia Lenin Könyvtárban, a Bzaltttkov-Scsedrin Könyvtárban /amely e téren szerzett 
tapasztalatai alapján kézikönyvet is kiadott /Kirpieseva, I.K. , Blbliografijaf pomosos naucsnoj rabote. Lenlngrad 1958./. üogr^fija

♦ ’ : .
Könyvkiállitásak-

. a könyvtárak gyakran rendeznek kiállításokat is szakolvasó termeik-
eni uj esserzések kiállítását, időszerű vagy különlegesen érdekes témával 

foglalkozó kvalitásokat, így például az Állami Politechnikai Könyvtár egyik 
főí^i~°ftaz”d̂ b<m dllmddzn kldliitj. „J b.z..r.4,.ih«l az orozz íz WilfOldl 
. « « r »  , , 5 ”  ' különböző intézeti klzdrányokat, diz.z.rtdoiők
mi VH irH 3B*ef°e-axdit. Az uj beszerzések állandó kiállításán kivül a Történél-
£ á 5 itáe£at*iS2ikT aBŐtermében aktttális történelmi kérdésekkel foglalkozó ^állításokat *s rendez. A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Központi Társada-
“ d“f yÍ és szakolvasójában

I H  f+r  VT™**1 b!8Beraett könyVekM1 ée folyóiratokból, valamint spécid
I ' I T Z  Z  t“a°aá”y»* - « o .  Politizál -

tudómé f 1T ^ áW T eKBnyvtár ezlntén eaáfflö® kiállítást szentel különbözőtudományos kérdéseknek. Az újabban rendezett legnagyobb sikerű ilyenféle kiál-



lltásokat a következő témáknak szentelték: "Kibernetika", "Mesterséges holdak", 
"Műanyagok felhasználása a gépgyártásban", "A Lenin díjra felterjesztett kendi- 
dátusi dolgozatok" stb. A Külföldi Irodalom üssz-szövetséga Könyvtára az egzakt* 
ée természettudományok olvasótermében rendszeres kiállításokat rendez az e te
rületen megjelent legújabb müvekből, valamint aktuális kérdésekről /például a 
Polimerekről/ vagy nagy orosz és külföldi tudósok életéről és munkájáról /pél
dául B.l. Mendeleev-ről, I.p. Pavlov-ról, I.Y. Micsurla-ról, 0. Idnné-ről stb./

- olvasószolgálat tökéletesítése általában.
A szakosított olvasótermek és olvasószolgálat létrehívása természetesen az 

özeken a helyeken dolgozó könyvtárosok és bibliográfusok specializálódását is 
‘“agával hozza. így minden ©gyes könyvtárnak olyan személyzete lehet, amely bi- 
^liográfiailag áttekinti az illető állományt, válaszolni tud az olvasók kérdé
seire, ismeri ízlésüket és kívánságaikat stb.

Ezek az intézkedések teszik lehetővé, hogy a Szovjetunió tudományos könyv
tárai állandóan tökéletesítsék olvasószolgálatukat s különösen a tudományos 
dolgozók és szakemberek szükségleteit kielégítő olvasószolgálati munkájukat.Ily 
®ddon egyre szorosabbá válik a kapcsolat a könyvtárak és a tudomány, a technika 
l£ülönbÖaő ágainak szakemberei között. Éppen ezért az olvasószolgálat szakos!tá- 
oánuk széles körben alkalmazott gyakorlata a szovjet tudományos könyvtárak szer- 
Y®*é8ének alapja.
Bradn+̂ i n4m- i,eB Services de lecture spéclaHaés des bibliothéquessoientlflquea de 1*TJ.R. S. S.
Ss&lslffit: Bulletin de l*Unesco á l’Intention des Bibliotheques.--  12.vol. 1958. 11/12.no. 28o-283.» 288.p.
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Zaraebski, Tadeues*

................................. . „

« LENGTSL KÖZMtmSLŐDÉSX KÖNYVTÁRAK: «
AZ 1958* ínrBÉN 8,m. .........................

Heléna Hadlinek®

Jóllehet tisztában vagyunk 
könyvtári munka társadalmi értékével, 
de mégsem tudjuk meghatározni annak a 
hozzájárulásnak a nagyságát, amellyel 
a nép egyetemes kultúráját gazdagít
juk, Vizsgáljuk meg tehát tevékenysé
geink közvetett kifejezőit, a számokat, 
ás ezek tükrében munkánk nehézségeit, 
és hiányosságait, óvni szeretnénk a- 
zonban azokat, akik kizárólag a sta
tisztika alapján kívánnának messzemenő 
következtetéseket levonni. Az egyéb a~ 
dátokkal összefüggésben lévő és azok
nak függvényét képező statisztikai a- 
datok a további minőségi elemzés szem
pontjából csak azt a célt szolgálhat
ják, mint az orvos számára a beteg "pa- 
naazai", vagyis mődotadnak á tünetek 
megismerésáré, ezeknek alapos elemzése 
után a diagnózis megállapítására és a 
Syógyitápra.

i. Könyvtárak
Az általános nyilvános könyvtárak 

hálózata 1958. december 31.-én 5924

könyvtárat,67o fiókkönyvtárát és 22oS4 
könyvkölcsönző állomást Ölelt fel.

A könyvtárak megoszlását
4 városi közművelődési könyvtár # 

vajdaságokból kiemelt városokban4 Var
sóban, Poznanban, Ladában, Krakówban*

12 vajdasági és városi közművelő
dési könyvtár a következő vajdaságok
ban? Kielce, Lublln, Bialystok, 01s8- 
tyn, Kouzalin, Szczecin, Zielona, 0<J- 
ra, Wroclaw}/opole, Katowice, Rzeszde.

5 vajdasági közművelőddel könyv
tár a varsái, bydgoszozi?^ poznattli 
lodzi, krakówi vajdaságban.

-65 városi közművelődési könyvtár 
a Járási Jogú városokban; Ilyenek pl* 
Plock, Kalisz, Nysa, Walbrzyoh, Zako
pane stb.

1/ ' Egyúttal betölti a vajdaságból kiemelt Wroclaw városi közművelődési könyvtárának funkcióját ie.
^Székhelye ToruÁ.



266 Járási é& városi közművelődé
si könyvtár a járások é& azoknak a vá
rosoknak a részére* amelyek a nemz©ti 
tanácsok járási székhelyéül szolgál
jak*

56 járási közművelődési könyvtár* 
kizárólag a járások réssére.

591 városi közmiivel ődé el könyv- 
*̂ ár olyan városokban , amelyek nem. ké— 
P©^n©k járást és nem járási székhelyek*

7 városi kerületi közművelődési 
könyvtár /5 Wröelawbán* egy-egy pedig 
Krakőwban és Szczecinben/*

'A&d&At

*S.»-3* t €* t*í«.pwl<S «i fdtvtfcí i&KO» t‘ö',í

va ôh flionyVtáti* ** Közsî i H£*iyvk<s*r 
ggg  a i o o U K o s ,

bQXla ^ölepilláseken*, valamint a falvak- 
loorv̂ n á áasági bontásban /a számok lakosra vonatkoznak/*

llo települési közművel ődési
^yvtár.

5o o 8 községi közművelődési könyv- •
*ár.

A  községi könyvtárak száma nem a- 
&0n°® a halasi közigazgatási egységek 
fámával* Annak ellenére, hogy 1954 *- 
*6n, óriási erőfeszítés eredményekép- 
Pm 2oll községi könyvtár jött létre, 
a ̂ «aégek 59,9 J&-ában nincs könyvtár.

elváltaién szükség w - e  a

falusi könyvtári hálózat teljes kiépí
tésére? Vajon kifizetődő-© legalább 
2 1/2 ezer kötetet tartalmazd könyv
tár fenntartása olyan községekben#eme— 
ly éknek legfeljebb 2ooo, vagy még an
nál is kevesebb lakosa van?

Ezek a kérdések ma vita és meg
fontolás tárgyát képezik. Ez kifeje
zésre jut többek között abban i®, hogy 
- az előző évekhez képest - csak kis
mértékben emelkedett, a községi könyv
tárak ©zárna ̂  © a koszállni vajdaságban 
pedig kísérletet tettek arra# hogy - a 
járás közigazgatási beosztásától füg~ 
ge ti énül, « faluéi könyvtári körzete
ket létesítsenek.

A városokban ’ és a falvakban levő 
könyvtárak ©zárnának & lakosság lélek- 
számához való viszonyát az X. azámu 
táblázat mutatja. /A táblázat nem tün
teti fel a vajdaságokból kiemelt váró- 
sokat*/

fuajukv hogy a könyvtárak, külö
nösen pedig a falusi könyvtárak munkád 
jét a könyvkölcsönző állomások egészí
tik ki.

1953 - bán 22 ©84 könyvkölcsönsső 
állomás volt az országban* ezekből 
2o 74o állomás falun működött* A falusi 
köloQönzŐáXXomásokat a falun lakó ol
vasóknak majdnem 45,7 #-a vette igény
bei a kölcsönzés számát illetően a fa
lusi könyvtári Intézmények kölcsönzési 
forgalmának 4© ,2 $~át a kölcsönző ál
lomások bonyolítják le.

XI* A KÖNYVÁlbOMÁWy
Az elmúlt év utolsó napján a 

nyilvános közművelődési könyvtárak

3/a z 1958-ban létesített községi.könyvtárak tényleges számát nehéz megállapítani& mert a közigazgatási beosztásban végbement változások ©— redményeképpen szint© minden vajdai 
©ágban megszüntettek vagy összevon
tak néhány könyvtárat* Az összesí
tett vajdasági jelentések szerint kb* 
15o községi könyvtárat szerveztek, © 
ugyanakkor 97 könyvtárat megezüntet-—  M  a,l f -» ^ ,< A ~-e + A 



könyvállománya 27 o56 ooo kötetet azám~ 
Iáit, ami 1957-hez képest 6,1 jt-os e_ 
melkedést / 1 561 ooo kötetet/ mutat.

Á könyvállomány alakulása a kö- 
íretkeső volt:

1957. december 31.-én as állomány 
25 495 ooo kötet volt. Az 1958-as év 
folyamán az őse; es gyarapodás /az e- 
géaz állomány 11,6 % 2 956 ooo kö
tetet tett ki. Ebből vétel utján beszereztek 2 o97 ooo kötetet, vagyis az

egész állomány 8,2 ^-át.Az állományból 
leírtak 1 395 ooo kötetet /5,g 5̂/„ így 
tehát. 1958. december 31.-án a könyvál
lomány £7o56 ooo kötet volt.

Megjegyzendő azonban,hogy a tény
leges gyarapodás, illetve fogyaték 
439 ooo kötettel kisebb ennyi kötetet 
adtak át egymásnak a közművelődési 
könyvtárak hálézatába tartozó egyes könyirtárak.

Az egy lakosra eső könyvek száma

h ■ 5.8 o.** 40.40.s># 40.«

2.az táblázat. Az e g y  lakosra és egy olvasóra jutó kötetek száma az 
egyes vajdaságokban, illetve a vajdaságokból kiemelt városokban.

A rövidítések magyarázata: B - Bialyatok-vajdaság, Bg - Bydgoszoz-val- 
as «* d - Gdansk-vajdaság, KI Kielce-vajdaság, Kr ~ KrakÓw város, Ksz -

ní8áS' "  ~ Kat°WlCe-Va^ a8á«, ** » Lublin-vajdaság, l - idd. 
Z * ™ 1  ll ~ OP- Opole-vajdaság, P - Poznaá-vajdaság, mP
dasá^ I X r H558ezáv-vaáöaság, S*._ Szczeoin—vajdaság, w - Varsó-vaj- 
daság, «» - Varsó város, Wr - Wroclaw-vajdaság, mWr - Wroolaw város, 2g _ 
ielona Góra-vajdaság. Az első oszlop a középértákeket jelzi-.

a különböző vajdaságokban más és más. 
Erről a 2. számú táblázat tájékoztat.

Országos viszonylatban közel egy 
kötet /o,93 kötet/ jut egy lakosra. E- 
gyes vajdaságokban már túlszárnyalták 
ezt a mutatőtj igy pl, Koszolin-vasJda- 
ságban - 1,39 kötet, Bydgoezcz-vajda

ságban 1,32^ — Szczecin-vajJaeágban — 
1,29 kötet, Olsztyn-vajdaságban - 1,29

4/Ennek a vajdaságnak a könyvtáraiban gazdag tudományos jellegű gyttit-smé nyék vannak /Városi KözmUv.fvt.BvdU goezoz, loruá/, ‘ ey"~



kötet, Zielona Sóra vajdaságban - 1,24 
kötet, PoznaA-vaJdaságban - 1,14 kö
tet, Opole-vajdaóágben — l»o3 kö
tet Jut egy lakosra.

f annak azonban olyan vajdaságok 
Is /a vajdaságokból kiemelt városok/, 
amelyek meg sem kösslitik as országos

átlagot. Ebbe a csoportba tartoznak! 
Wroolaw -  o,36 kötet, - e,49 kö
tet, Krakdw -o,52 kötet, Eatswiee-vaj
daság - o,68 kötet.

-Mivel magyarázhatók esek a nagy 
eltérések? Vizsgáljuk meg az alább kö~ 
közölt nagyon sokatmondó kimutatástt

Vajdaság /a vajdaságból kiemelt vérea/
Egy főre ©a© könyv- vásárlási keret slotyfean

Egy főre eső folyóirat ©10- fizetésiösszeg siótyöan

Egy kötet 1958- bán vásárolt könyv átlagé® 'áraalotyban
ÖWs&ifté' átlát Jusé V0Hs0 #9,,$..

• Varsó város 2*33 0,33 28,8
OpoXe-va;}daság 2,o5 o,23 ; 19,9 ■
S&oeeoln** aí • 1,98 o,37 22,6
Koscalln*. 11 l,9o o,27 19,o

1,75 o,15 2o,2
Zielojaa €W*a- * 1,62 o,19 19,6

w 1,54 o,2o 19,o
Bitóyetök- • » 1,37 o,15 17,6
PÔ áaAe* W 1,25 o,14 18,8
Gdansk-*- w 1,23 Oy 16 19,8
KrakÓw- w 1,21 o,Xo 19,1
Krakdw város 1,19 o,X8 21,6
XíOd^-vajdasás 1,18 0,13 21,o
Wroolaw- » 1,17 öt 14 19,3
Kleloe- *§ l»o7 o®17 18,8
Katowice-' « ' l,o6 o,X5 21,6
Lublin- « l,o4 o,17 18,4
Varső-megy© o,94 , 0,08 17,5
Lód® váró© o,78 o,16 31,0
Wx'oclaw város o,73 o, 16 23,3
Posnan város o , 71' 0,16 31,8
E&©á®őw-vajd&ság o,51 o,12 8,25



Ml

A szűkös könywás áriáéi keret? ar
ra kényszeríti a könyvtárakat, hogy -• 
Rseszőw példájára - olcsóbb könyveket 
vásároljanak# illetve - kevesebb köny- 
vet szerezzenek .be* /Poznan város*Lodz 
város, Vara ó-vajdaság/«

Poznanban • én Xodzban csekély az 
egy főre- eső könyvvásárlás! összeg, u- 
gyanakkor kötetenként átlagosan 31.- 
zlotyt főrőltónak könyvek és folyóira
tok vásárlására. Ezeknek a városoknak 
a könyvtárai igen gazdag óo értékes 
állománnyal rendelkezvén arra töreked
nek, hogy az anyagot ésszerűen gyara
pítsák, a megtartsák'az értékes gyűj
teménynek a modem kutatási Irányok
kal való kapcsolatát. De vajon történ
hetik -e ez azoknak az olvasóknak a ro
vására, akik szépirodalmi, illetve is
meretterjesztő jellegű müveket keres
nek?

Ez a nehezen megoldható probléma 
szinte minden nagyobb városi könyvtár
ban fölmerül* Ezért annak az aránynak 
a megállapítása, amely a helyben hasz
nálható könyvek, illetve az otthoni 
kölcsönzésre szolgáló müvek beszerzé
sére fordítható összegek között fenn
áll, nem irhatő elő utasításban, hanem 
azt a szaksajtóban kell megvitatni,Úgy 
véljük továbbá, hogy könyvtár-fajtán
ként meg kellene határozni az egy főre 
jutó minimális könyvbeszerzési kere
tet*

A könyvtárosoknak ezekben a kér
désekben határozott állást kell- fog- 
lelniük, ' s olyan .összeget kell igényel- 
nlök könyvbeszerzésre, mely megfelel a 
könyvtár valóságos szükségleteinek*

X I X *  KöltO S Ö H S É S

A közművelődési könyvtárakat
*4 06*4 ööű olvasó vette igénvbes ez meg

felel. a lakosság Xo,Ő ^Kbből a
községi könyvtárakat ém a könyv köl
csönző -állomásokat 1 6?o ooo olvasó 
kereste fel, ami &» falusi lakosság 
lo,8 jC-áf teszi ki** 6/ az l$57«deo*31-l 
állapotot véve alapul, megállapíthat
juk, hogy az olvasók száma kb. 58 ooö 
olvasóval nagyobb7/, ami . a lakosság 

r számához viszonyítva o,o3 ?Uo® emelke** 
déssel egyenlő.

Ha azonban alaposabba elemezzük 
a vonatkozó számokat, észrevehetjük, 
hogy az elmúlt évben a közművelődési 
könyvtárak hálózatának könyvtárait kb* 
136 ooo, 14 évesnél idősebb olvasó 
hagyta ott, ami 1957.dec*31-hez képest 
4,5 5&-ot jelent.

A z  otthoni olvasásra kölcsönzőkön 
kívül 2 981 ooo személy kereste fel a 
könyvtárak olvasótermeit, hogy a hely
színen olvassa a könyveket és folyói
ratokat*

^Olvasónak tekintünk minden olyan személyt, aki a könyvtárba, illetve a kölesönzőállomásra beiratkozott, ® az év folyamán legalább egy könyvet kölcsönzött otthoni olvasásra*

6/á valóságban a könyvtárakat használó falusi lakosok száma valamivel nagyobb, mert közülük azok, akik gyakran járnak a városba, a jobban ellátott városi könyvtárakat veszik 1- génybe*

7/Az 1958. övi Statisztikai Évkönyv 
3 o45 ooo főt közöl $ ez 4o ooo-ol több, ami a Xodz-vajdaság jelentéBében előforduló tévedésből adódik. A Statisztikai Évkönyvben közölt adatok eltérnek a mi adatainktól.Az olvasók százalékában való eltérés pl* onnan ered, hogy a Központi Statisztikai Hivatal átlagos lakos-számot vesz alapul, mig a cikkünkben közölt százalékot a ded*31. - i állapotnak megfelelő lakoséágszám alapján számi to ttukki* ______ _______



oXv&odk - é& m lakosság e^áma 
közti százalékos arányt vajdaságonként 
/klóméit váró sónként/ a 3«számú tAtoléU 
:ssat mutatja, A légéi©Ő helyet Byd~ 
göé«©& — vajdaság könyvtárai foglalnék 
el «.;X5,7 $*-kaűU Az országos átlagot 
meghaladják a következő-, vajdaeágoks&o-- 
■' ::á«ail» - .13,1 Jt, Bialystok - 13 Jí».
Szokealn «* 12 $ 8 jí, Eielona 0őra — 
12,6 #, Poznan - 3.2,6' 12,5 #,
Iteeszow - 12,1 Warszawa *» 11,9
ÜXsístyn -.10,9 J^/# 7 vajdaság nem ér

te él áz oracágoo átlagot®
A vajdaságoknál tetemeit városok

ban tapasztalt .' alaosohy százalék lé- ' 
nyegéb^á nem ok nagyobb nyugtalanság
ra, minthogy áss egyéb hálózatokhoz 
tartódé könyvtárak Igénybevételének, 
valamint a . kulturális időtöltésnek ©, 
nagyváros áltál nyújtott lehetőségei 
nagymértékben megmagyarázzák ezeknek a 
könyvtáraknak a helyzetét, szemben . m 
vidéki könyvtárakkal*

tÜ3 W drojorc k i*  f & Í V L Y í  t i )  ÍÜ ÍÁÍÍtu m

3®sz® tá b lá z a t*  A lo o  la k o sra  eső olvasók-szám a -  együ ttesen  és a f a l 
vakban. ^ vajdaságonként* Az oszlopok a l a t t  lé v ő  r ö v id íté s e k  m agyarázatát a
2* ess* táblázat alatt közöltük*

X T *  A  K Ö H Y V T Ü lRI S Z E M É L Y Z E T

Az elmúlt évben a könyvtáraknak 
összesen 6?o2 állományba sorolt könyv
tári dolgozója10̂  /ebből 6o92 dolgozót 
a könyvtárt munka. alapvető területein

°^FaX\m ceupán lo,o
9 /Alig von valamivel az országos átlag felett* ami pedig az olvasóit együt- t«n n zárnál; illő ti, mutatóozám falun 

S óval a! ac oonyabb /8,7 #. /
l0//A 8 órás dolgozók 86,2 ‘/-a nő*

foglalkoztattak/, és 743o nem teljes 
Időben foglalkoztatott dolgozója volt, 
/ez utóbbiak közül 3545-én a könyvtári 
munka ‘alapvető területein dolgoztok./

A munka termelékenység© a külön
böző munkaterületeken eltérően ala
kult.3'1̂  így például azoknak a váro
soknak a könyvtáraiban, amelyek Járási 
funkciókat végeznek egy, az alapvető
11// E kérdés tárgyalásánál figyelmen kívül hagyom a vajdaságból kiemelt városokat. /Warozawa* Poznan, hodz, 

YirocXaw, Kraków/.



könyvtári munkaterületen ' dolgossó főhi
vatású /állományba porolt/ dolgosára 
országos átlagban3’*̂  lo 142 kölcsönzés 
és 871 olvasdtermi látogatás esik® A 
legjobb eredményeket Rezeszów-vajdaság 
érte ©1 14 24o kölcsönzéssel á© 648 
látogatással | a második helyen Bublin- 
vajdaság áll; 13 22o kölcsönzéssel és 
2178 látogatással® -A legkisebb forgal
mat Kosz síin-vajdaság mutatja 7294 
kölcsönzéssel és 476 látogatással* a 
második helyen Opole-vajdaság áll 7387 
kölcsönzéssel és 811 látogatással.

A községi, könyvtárakban’3'̂*, orszá
gos átlagban*! dolgozóra 7173 kölcsön
zés Jut* A legjobb ©redményeketRsze- 
szów-vajdaság könyvtárai érték el - 
lo 967 kölcsönzéssel* ezután Bydgoszcz 
vajdaság következik lo 6o3* és Krakőw- 
vajdaság lo o38 kölcsönzéssel* A lega
lacsonyabb mutatószámot Qpole-vajdaság 
- 3937* Gdansk - vajdaság - 4o35 és 
Szczeoin-vajdaség - 45o8 mutatja.

TJgy gondoljuk* hogy valamilyen u- 
ton-módon szabályozni kellene a’ dolgo
zók létszámát! ebhez azoknak a lako
soknak a számát kellene alapul venni, 
akik a könyvtárat igénybe veszik,olyan 
módosítással* amely konkrét esetekben 
figyelembe veszi a dolgozók megterhe
lését. /Egy dolgozóra eső kölcsönzések 
számát/.

Jóllehet nem helyes* ha a könyv
tárak tevékenységét kizárólag csak a 
számok alapján vizsgáljuk* talán még
sem lesz haszontalan* ha megnézzük a- 
zokat a mutató számokat* amelyek a szom
szédos országok könyvtárosainak munká
ját mutatják?

nem teljes időben foglalkoztatott dolgozókat összehasonlítottuk a 8 órásokkal* 21oo órát véve egy 8 ó~ rás dolgozóra*

13/Ide vettük fel a kölosönső állomá-sok kölcsönzési forgalmát is.

A közölt adatokat azonban nagy ő- 
vatossággal kell kezelni, mert nagyon 
különbözőek a különböző országokban 
lévő könyvtárak kulturális hagyományai 
és a könyvtárak működésének viszonyai 
/beleértve az anyagi körülményeket is/* 
végül bizonyára vannak 'eltérések az ©~ 
gyes problémák értelmezésében le. * 15

^^Az adatok az 1957.dec.3X.-l állapotot tükrözik^ forrás: Beistungendér áügemeinen öffentllohen Biblia- theken und dér Gewerksohaftsblblio- theken lm Jahre 1957. "Dér Blblio- thekar"* 1958. 8.H. Y95-So6.p.

15/Az 1958.111.31-i állapotnak megfelelő adatokat a következő forrás- bői vettük: Aus dem skandináv! sohen Büchereiweaen - Dánemark. "Büeherei und Bildung”* 1959* 3.H. 131. p.

U U io«tU  90«N««ta» «  Mint &$}«. tíuUjÜJttil I9S9. 6.bo, H4~17S.fr.
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Ifjúsági ém iskolai könyvtárak 
problémái Svájcban

Az alább közölt előadás a svájci közművelődési könyvtárosok értekezletén hangzott el. F* MAXER - az előadd - a Mell Ifjúsági Könyvtár vezetője bevezetőben azt hangsúlyozza, hogy könyvtárának kétéves fennállása alatt gyűjtött tapasztalatok értékelését ne tekintsük véglegesnek és főleg ne általános érvényűnek. A helyi adottságok mindenütt különleges problémákat vethetnek fel*

Ami az ifjúsági könyvtárak berende
zésének és fenntartásénak a pénzügyi ol
dalát illetif a lehetőségek bizony 
3véjc egész területén mindenütt nagyon 
különbözőek. Mégis higyjék el* hogy még 
a legszerényebb Indulás mellett sem fog 
az ifjúsági szabadpolcos könyvtár sikere 
elmaradni és ez a siker fogja azután a 
legbiztosabban meghozni azt a pénzt* a» 
mely a könyvtár további kialakításához 
és bővítéséhez szükséges*
1/ F I A T A L O K  A  F E L N Ő T T E K  K Ö N Y V T Á R A IB A N

Miért került egyáltalában sor köz
ponti ifjúsági szabadpolcos könyvtár lé
tesítésére Bio1-ben, Solothurn-ban és 
más helyeken? Joggal feleslegesnek gon
dolhatják ezt a kérdést* A kiindulási 
helyzet, - tehát az az ok, aroely szük
ségképpen végül!e If juoégi könyvtár lé
tesítéséhez vezet,- körülbelül mindenütt 
azonos*Ahol nincs ifjúsági könyvtár, ott 
az olvasni vágyé fiatalság az egyéb tí
pusa, elvihető könyvtárakat látogatja* 
E könyvtárak szabályzatai szerint azonban 
ezeket a fiatalkorú olvasókat vagy lega
lábbis nagy részüket-el kellene utasíta

ni gs ez több helyütt esetleg mag 1© tör
ténik* D© lehet-e igy eljárnunk, jélé
lekkel? Főleg, amikor a reménnyel teli 
gyermekeket, majdani olvasóinkat nem 
tudjuk máé, megfelelőbb intézményhez i- 
rányitani? Hogy az iskolai vagy inkább a 
nevelőintézeti könyvtárak, ha egyáltalán 
varrnak ilyenek, nem elégítik ki az ifjú 
olvasók igényeit, azt a fiataloknak a 
felnőttek könyvtárainál való jelentkezé
sük bizonyltja. Sok helyen úgy járnak el 
ezekkel a fiatalkorú olvasókkal, - mint 
Bielben három évvel ezelőtt s már koráb
ban is, - hogy a lényegében felnőttek 
számára való könyvállományból mégiscsak 
kölcsönöznek nekik válogatott müveket. 
Ehhez* a gyakorlatban szeretnék egy ko
moly és talán általános érvényű megálla
pítást fűzni* A közös kölcsönzés, a he
lyileg és időben összeeső könyvkiadás a 
felnőttek és az ifjúság részére ugyana
zon könyvállományból, hosszabb időre 
megengedhetetlen eljárás, akár kölcsön
ző pulttal dolgozó könyvtárban alkalmaz
zák is, akár szabadpolcos könyvtárban. 
Engedjék meg, hogy ezt a véleményemet 
részletesen megokolhassam* Előbb,vagy u-



tóbh ki fog derülni, hogy es a megoldás 
sem a fiatalkorú, eeia a felnőtt olvasót 
nem elégíti ki* Márcsak azért sem* mert 
e megoldásnál forgalmas komyvköicsönzés 
mellett a legjobb akarattal sem kerülhe
tő el, Hogy a fiatal olvasó nem nekivalő 
könyvet is kapjon.

véleményem szerint, ha a felnőttek 
és az ifjúság könyvtára egy épületben 
van, az ifjúság kiszolgálását feltétle- 
xvül külön helyen végezzük* Szerencsés kö
rülményeknek köszönhető,hogy például Bi- 
elben ez a követelmény eszményien telje
síthető volt. Itt a felnőttek könyvtára 
ugyanis a második, az Ifjúsági könyvtár 
pedig ugyanazon épület harmadik emeletén 
van. Mindkét emeletre külön bejárata van 
az épületnek.

2/ A FELNŐTT OLVASÓK NEVELÉSE AZ IFJÚSÁ
GI KÖNYVTÁRBAN KEZDŐDIK

Az ifjúsági könyvtárnak egyik leg
fontosabb feladata, hogy általában meg
kedvel te őse a gyermekkel a könyvet és 
©gyben formálja a majdani felnőtt olva
sót is. Ezért kell, úgy érzem, különös 
gondot fordítani a folyamatos és szerves 
átmenetre, az ifjúsági könyvtár ifjú ol
vasójának óvatos és gondos átvezetésére 
a felnőttek könyvtárába. A 15-2o év kö
zötti, a fiatal fiú és leány fejlődése 
szempontjából oly döntő fontosságú évek
ben, nem volna szabad a könyvtárlátoga- 
téa tekintetében hézagnak vagy megszakí
tásnak támadnia.Túlságosan gyakori eset, 
h o g y  éppen ekkor szakad el a fiatal olva
só a könyvtől és a könyvtártól. Az ifjú 
olvasónak a felnőttek könyvtárába való 
átvezetése nagyrészt szervezeti probléma, 
amely éppen ott oldható meg legjobban,a- 
Jhol az if jxxsági könyvtár és a felnőttek 
könyvtára ugyanabban az épületben, közös 
vezetés alatt működik.

A fiatalkorúnak a közművelődési 
könyvtárak számára való megnyerését na
gyon fontos feladatnak tartom. A kérdés 
egész jelentősége néhány héttel ezelőtt 
világosodott meg előttem, amikor a régi

bieli városi könyvtár /tehát ti felnőttek 
könyvtára/ olvadóinak smámát a még neai 
egészen két éves ifjúsági könyvtár olva
sóinak számával, hasonlítottam össze. Míg 
a bieli felnőtteimek szűkén lo - é® 
ez nem is rossz arány más könyvtárokéval 
egybevetve - használja a könyvtárat,addig 
az ifjúsági könyvtárat a bieli lo-16 é- 
vés gyermekeknek 4o $-a látogatja.Milyen 
nyereség volna, ha ezt a 4o $-ot meg le
hetne nyerni később & városi könyvtár 
számárai Bz az ut vezet e3 a skandináv 
éa angolszász országok nyilvános könyv
tárainak oXvaaóötatissstikáinafc adataihoz* 
amelyekről, mindig oly csodálkozással ol
vasunk. Első tapasztalataink egyelőre 
azt mutatják, hogy ifjú olvasóinknak, 
csaknem túlnyomó nagy része, mihelyt 16* 
évét betöltötte - sokszor már azon. a na
pon, hogy as ifjúsági könyvtárat elhagy
ja - beiratkozik a felnőttek könyvtárá
ba. Esek ott - legalábbis Így reméljük- 
lényeges vonásaiban ugyanolyen rendszert 
találnak majd, ugyanolyan szabadpolc- 
megoldást, mint az ifjúsági könyvtárban. 
Az ifjúsági és a felnőttek könyvtárának 
ilyen Összhangjára tudatosan törekedtek 
is a bieli ifjúsági könyvtár létesítése
kor, igy pl. az ifjúsági Ismeretterjesz
tő könyveket a TO-randszer szerint sza
kozzák, mert a város! könyvtárban évek 
óta ezt az osztályozási rendszert alkal
mazzák. Arról is meg vagyok győződve, 
hogy ezek az újdonsült fiatal könyvtár- 
látogatók már sokkal jobban megközelítik 
majd a mi "vágyálmunkat% az eszményi 
olvasót,mint a legtöbb mai felnőtt olva
sónk. Őket már az ifjúsági könyvtárban 
céltudatosan arra nevelik - s ezt koruk 
miatt könnyen meg is tanulják, - hogyan 
kell a könyvekkel bánni, hogyan kell ő- 
ket kézbe venni, okoson kiválasztani és 
haszonnal olvasni•

V  AZ ISKOLAI ÉS IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR VER
SENGÉSE

Miután megpróbáltam vázolni az if
júsági könyvtárak által betölthető átme
neti tevékenységet, szeretnék most még



kiesé behatóbban egy második kérdéssel 
is foglalkozni«A központi ifjúsági könyv
tárnak a sokkal régibb iskolai könyvtá
rakkal való kapcsolatára gondolok* Biél
ben is, @ értesülésem szerint másutt is, 
a városi könyvtárnak az a terve, hogy 
központi ifjúsági könyvtárral egészüljön 
ki„ mindenekelőtt az iskolai könyvtáro
sok ellenállásába és bizalmatlanságába 
ütközött* Álláspontjukat azonban nem 
szabad egyszerűen szűkkeblűnek és makacs
nál' mondanunk* Érveié fjükben mind a nyil
vánosság, mind az irányadó hatóságok e~ 
lőtt első tekintetre vari valami megvesz- 
tégetŐ* Miért kell, kérdezték, sok költ
séggel uj ifjúsági könyvtárat létesíteni, 
ahelyett, hogy a nyomorúságos fedezetből 
tengődő iskolai /vagy osztály-/ könyvtá
rakat állítanák talpra? falán nem tudja 
az iskola asrt az alapjában mégis csak pe
dagógiai feladatot, hogy a gyermeket a 
könyvhöz vezesse, éppen olyan jól, vagy 
nevelői gyakorlata révén még jobban el
végezni, mint as Iskolától távolálló if
júsági könyvtár? Ilyen érvekkel álltak 
éa állnak még mindig elő az iskolai 
könyvtárosok* A bieli iskolai könyvtári 
bizottság azonban - tisztelet illeti e- 
zért a magatartásáért - igen rövid idő 
alatt arra a belátásra jutott, hogy bár 
az ilyenfajta érvek elméletileg helyesek 
lehetnek, a gyakorlatban mégsem helyt
állók.

4/ AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRAK HELYZETE
Hogyan van az, hogy a központi if

júsági szabadpolcos könyvtár - legalább
is minden nagyobb helységben - nem a 
meglevő iskolai könyvtárak helyett*hanem 
ezek mellett szüksége©? Csak éppen utal
ni szeretnék ennek egyes okaira* Először 
is az iskolai könyvtárak nagyon különbö
ző minőségűek. Vannak olyanok, amelyeket 
pedagógus könyvtáros társadalmi munkával 
bámulatosan jól vezet, - vannak viszont 
olyanok is, amelyeket a tanulók csak 5-6 
tanév elteltével, sőt, néha as iskola 
elvégzése utón fedeznek csak fel, és vé
gül vannak olyan esetek is, amikor a ta

nulók sohasem fedezhetik tél a könyvtárat, 
mert n * m is létezik* Az Iskolái könyvtár 
ért é k e  és sorsa egyedül a társadalmi mun
kás gyakran egyéb mókával is? túlterhelt 
tanár-könyvtáréától függ*

Nagyon sokat mond az a megfigyelés, 
•hogy azokból a bieli nevelőintézetekből, 
amelyek jól kiépített éa jő! vezetett is
kolai köny vtárral rende 1 ke&nek» j óval ke
vesebb gyermek használja .az uj ifjúsági 
könyvtárat,mint a többi iskolából*A köz
ponti ifjúsági könyvtárnak tehát kétség
telenül megvan az a szerepe,hogy m helyi 
isteölakönyvtári hálózatban mutatkozó el
kerülhetetlen hézagokat kitöltse óe a há
lózatot teljessé tegye.

5/ A B ZABÁDBÓL C03 IFJÚSÁG! KÖNYVTÁR
Abban mindannyian egye tér tank, hogy 

az igazán korszerű, vonzóerővel biró if
júsági könyvtár csak szabadpolc-rendszer
rel lehetséges ás kívánatos.A szabadpolc- 
rendszerű könyvtár dicséretét már sokan 
elzengték| erre nem is kell tehát több 
szót vesztegetnem. Csak egyre szeretnék 
rámutatnis az Ifjúság! könyvtárban, a sza
badpolc-rendszer nemcsak CBalogatóezer 
olvasó gyermekeink számára, hanem pe
dagógiai feladatot is tölt be, mégpedig 
sokkal nagyobb mértékben, mint a felnőt
tek könyvtárában* Sok gyermeknek ez ád
áz iskolai mellett e azon kivűl — első 
fogalmat a szabad szellemi alkotásról,az 
intellektuális felelősség fontosságáról* 
Engedjék meg, hogy ezt a következő kéz
zelfogható példával világítsam meg. A 
legtöbb gyermeket először a ©zines védő
bori ték csábítja egy-egy könyv elolvasá
sára* Egyszer azonban - sok esetben meg
figyeltem - rossz tapasztalatra jutnak a 
könyvválasztás ezen felületes módszeré
vel. Ekkor az ifjúsági könyvek boritó 
lapjának fülén levő szöveget kezdik ol
vasni és amikor ez a módszer sem bizo
nyul megbízhatónak? feljegyzik maguknak 
a már olvasott jó ifjúsági könyvek szer
zőit, sőt, egyesek újabban rendszeresen 
kezdik olvasgatni az ifjúsági könyvek



- m

bírálatait is* A jő idusig! könyvhöz ez 
az ut vezet legbizto©abban, mert ezt m̂ - 
ga a gyermek találja meg.

A szabadpolc* rendszerét, - erre u- 
tál rövid fejtegetésem « nézetem szerint 
iskolai könyvtárban aligha lehet helye
sen megválósitani. Hiszen ez mindeneke
lőtt hosszú és rendszeres nyitvatartási 
időt követel, - a vakációban is, sőt ak
kor különösenI Csak akkor van értelme 
annak, hogy az olvasó maga választhassa 
ki a megfelelő könyveket, ha a válogatás 
nyugodtan mehet végbe s annyi idő for
dítható erre a műveletre, amennyi éppen 
szükségesnek mutatkozik. Az iskolák a- 
zonban érthető okokból aligha képesek 
könyvtáraikat heti mintegy 2o órán át 
nyitvatartani, mégpedig egész éven át. 
Ezt csak önálló könyvtár teheti meg*

6/ AZ IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA
És végül még egy utolsó érv: a leg

több iskolai könyvtár kényszerűségből 
szükreszabott könyvállománya a mai ifjú
ság igényét nem tudja kielégíteni* Az a 
15 éve© fiú, aki szabad idejében rádió
barkácsolással foglalkozik, az iskolai 
könyvtárban esetleg található egyetlen 
ilyen tárgyú könyvet három hét alatt tö~ 
viről-hegyixe áttanulmányozza, az ifjú 
égbőltkutatő pedig, két csillagászati 
könyv elolvasása után, joggal, de ered
mény nélkül keresi a további munkákat. 
Csak a központi if jusági könyvtár képen 
valamennyire átfogó könyvállományt biz
tos j tani* A könyvtáros az állomány gya
rapítását pontos kölcsönzési statisztika 
niapján megállapított szükségletek és kí
ván h 'gok figyelembevételével végzi.Az én 
h m  irányadó számításom szerint az ifjú- 
légi szabadpolcos könyvtárban a könyvek
í.tjnjrlnak_kell 1 ennie* mint az olvasók 

elben valami veti £ooo«en felül 
lein tusi:. az ifjú olvasók és jelenleg $6ao 
könyvre rúg állományuk. Ez az állomány- 
indát bizonyára látják is, - még nem e- 
'i; < teljes* A 2ooo-e3 gyermekolvaoó-

Xétszá© ugyania, - minthogy minden bielj 
gyermek két könyvet vehet kölcsön, - azt 
jelenti, hogy legalább Jooo könyv állan
dóan ki van kölcsönözve$ a polcokon te
hát csak két és félezer könyv áll.Ennyi
nek kell a minimális mennyiségnek lennie, 
mert különben a sokat magasztalt szabad 
könyvválasztás rendszere erősen korláto
zódik. A szabadpolc-rendszerű könyvtá
rakban nem ritkaság, hogy az olvasóknak 
egyáltalában nincs mit”szabadon” válás z- 
taniok, mert csupán igen kevés - s per
sze nem is a legvonzóbb - könyv áll csak 
rendelkezésükre. Pedig nincs eivárabb 
látvány, mint a szabadpolc -rendszerű 
könyvtár, üres állványokkal! Ezért tör
tént, hogy - ennek a számításnak legalább 
kifelé való javítása céljából - a követ
kező szükaégmegol d.áohoz folyamodtunk* 
jóllehet 56oo könyvünk van, ravaszul 
mindössze 35oo könyv számára állítottunk 
be polcokat. így a könyvállványok mindig 
csábítóan tele vannak, s a gyermekek ab
ban a hitben ringatóznak, hogy valóban a 
teljes készletből merítenek.

7/ A MÁSO ŰPÉLDÁN YOJC KÉRDÉSE
Még ©gy tapasztalat üzemünk gyakor

latából* csak akkor vásárolunk másod
vagy harmadpéldányokat, ha az illető if
júsági könyv jó, főleg pedig ha a gyer
mekek folyton keresik, ha tehát úgyszól
ván soha sincsen a helyén. A többes pél
dányok ugyanis véleményem szerint a sza
badpolcon nehezítik a válogatást* És ar
ra is fel szeretném hívni a figyelmet, 
hogy a gyermekek pompás érzékkel azonnal 
észreveszik, ha a könyvtáros valamely uj 
ifjúsági könyvnek, - amely még nem ta
lált náluk visszhangra, - útját egyenge
ti. Egy ismert svájci szerző pályadijat 
nyert ifjúsági könyvét pl. mindjárt a 
könyvtár megnyitásakor két példányban 
bocsátottuk rendelkezésre, s az eredmény 
az volt, hogy a müvet hosszú időn át e- 
gyáltalában nem kölcsönözték. "Ha két
szer is itt áll”, magyarázta nekem egy 
srác, "nagyon unalmas könyv lehet'1 $ ami 
másszával annyit jelents az olyan könyv,



amelyet a felnőttek a&lv&sen látnának az 
Ifjú olvasó kesében*, csak unalmas lábét*
S ebben volt la valami igaza* Egyet min
denesetre megfontolásr a ajánlanék j a meg
levő könyvek példány száma, magában még 
nem ad képet em ifjúsági könyv tár gazdag- 
©ágáról * éppen olyan fontos a míivete szá
ma le* ;

ö/ áS I^JUSlai KÖMCTíPtó FKXABATA
Kissé bővebben tárgyaltam az ifjú

sági szabadpolca© könyvtár és as iskolai 
'könyvtárak viszonyát a biell helyset 
azei&assttgéhő 1? mert úgy gondolom* hogy a 
könyvtárosok által vezetett ifjúsági 
könyvtár s&ervehés© és fejlesztése körül 
a pénzügyi kérdés mellett manapság leg
több helyen veti fel a legnemesebb és 
a legkényesebb problémákat* Hogyan vezet- 
fest a keletben. oáint© szükségképpen fe
szült viszony végülia örvendetes együtt- 
itólködéshezt? *• azt városunk példája mutat- 
ja. Blel város lakóiéi könyvtári bizott
sága nekünk séta át &"«Jó ifjúsági könyv" 
kiállítás Soo-nál több kötetes könyvál
lományát* síd viszont aa gijánd ékképpen 
kapott felesleges kettős példányokéi az

iskálái könyvtárak között, osztottuk e»át*
B«;y olyan törekvőének viszont* amely- 

az iskolák rtoárál egyre inkább megnyil
vánul, sajnos* eddig sikertelenül prőbál- 
tóink gátat emelni. A tani.tők szokásává 
vált. begy tanítványaikat adná gyakrab
ban küldik m  Ifjúsági könyvtárba* o on
nan mindenféle távoleső elSaMstémákhez 
anyagot hozatnak maguknak. Merő véletlen 
persze* ha © tanulók egy ifjúságnak /ifi 
éven alul!/ szőlő müvet találnak ifjúsá
gi könyvtárunkban Utrtllo vagy Binatein 
életérőls a kinai kézműipariéi és a jég
korszak keletkezéséről. A mi könyvtárunk 
ugyanis nem az iskolai oktatás támogatá
sára és előmozdítására létesült.Elsősor
ban az a célja, hogy az ifjúságot sza
badideje értelmes felhasználáséban támo
gassa. Mert az iskolai oktatás és az ol
vasás közötti szoros éa termékeny kap. 
osolat létrehozása - legalábbis nézetei 
szerint - sokkal inkább az iskolai könyv 
tárak egyik főfeladata. Aa ilyen munka 
megosztás a két könyvtártípus között' 
létszőlagos vetélkedést végleg megszűrt 
tethetné.

W&bAsIsmM.

zwel Jahren Jugendbiblicthefcspraxis* 
B&ehrichtsn-NouvelXes. 35*Jge 1959« 2#no* ;>6~41*p* 
m% 4. •
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Az alábbi előadás a Deutsche GeseXlschaft. für Dokumentntion (Kémet Dokumentációs Társaság) 1958* október 6—án Köln—Deutz-ban tartott 10* évi közgyűlésén hangzott el* Bevezetőül rövid történeti áttekintést ad az előadó az egyes népek közötti tudományos kapcsolatok fejlődéséről és a tudományos tájékoztatás nemzetközi méretű problémáiról*A német tudományos élet háború utáni helyzetével foglalkozva megállapítja, hogy a nemzetközi színvonal elérése érdekében nem elégséges az angol nyelvű szákirodalom figyelemmeX-kisérésej meg kell ismerni a Szovjetunió, a népi demokráciák, Xina és a többi ázsiai ország tudományos eredményeit is* Ezekben az országokban elért eredmények megismerése - ami a tudósok további kutatásainak előfeltétele - a nyelvismeret hijján nágy akadályokba ütkpzik*
A német tudósok és műszaki emberek általában csak az angol - kevés kivétel

lel a francia - nyelvet ismerik. A nyelvi érdeklődés azonban eddig nyugati irányi 
volt* Ezért azután érthető, hogy az orosz nyelvet a nyugati országokban alig ér
tik* Az ünesco vizsgálatai szerint ^  Angliában és az Egyesült Államokban a ter
mészettudósok és műszakiak két százaléka, Kéme törsz ágban három százaléka tud ostT 
pán oroszul* Ez magyarázza, hogy olyan kis mértékben használják fel a szovjet 
szakirodalmat és kutatási eredményeket,

A szputnyikok, vagy a TU löá és TU 114-es sugárhajtású reülőgépekkél kap-r 
csolatos szovjet irodalom mellett egyre többen szeretnék megismerni az egyéb tér* 
mészetiudoraányi és műszaki területek szovjet szakirodalmát is* Az, hogy kutatóin̂  
nem ismerik a szovjet folyóiratokban már közzétett eredményeket, azzal a ve3zél? 
Xyel jár, hogy pénzt és időt fektetnek költséges vizsgálatokba és hosszadalmas ki 
bérletekbe és a végén derül ki, hogy a problés&át már megoldották, sőt közölték
Íalamelyik szovjet folyóiratban* Nemcsak elképzelhető, hanem éppenséggel elő Is ordulfc, hogy a fordítások hiánya és az ezzel kapcsolatos tájékozatlanság miatt 
iftár felfedezett dolgokat fáradságos munkával újra fel kellett fedezni*

A fordítás rendkívül kényelmes módja a pénz és idő megtakarításának, bizo
nyos tekintetben a külföldtől szakirodalom formájában felvett kamatmentes kölcsön 
amelyet még vissza sem kell fizetni, sem viszontszolgálatra nem kötelez. A külfol 
dl sz&kk̂ jnyvek vásárlására, folyóiratok előfizetésére fordított pénz azonban csoH 
akkor térül vissza teljes egészében, ha ezt az irodalmat feltárjuk és ezzel a fo* 
ditáa és egyéb felhasználás számára hozzáférhetővé tesszük* A lefordított anyag
1/ Se lent ifié and technícal translating and other nspects of the language p rabit®. Paris, 195?* OTESCO.
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esetében már csak olvasási energiára van szükség\ gyakorlati haszna azonban va- 
gyis egy-egy kutatási területen elért eredmények megismerése - igen nagy lehet*
Ais igy megtakarított potenciál is szellemi erőt mAs munkára lehet felhasználni*

A SZÓ V JOTt/NI Ó B A N MEGOLDOTT ÁK A PBOSLfcMÁT

Kiöljáróban a Szovjetunió és az Egyesült Államok példáján mutatjuk be* hogy 
a tóráit63 ma a tudományos-munka nélkülözhetetlen segédeszköze és a szellemi te
vékenység ésszerűsítésének egyik fontos formája*

A Szovjetunió 1953-ban létrehozta a Tudományos Akadémia mellett működd Össz-. 
szövetségi Tudományos és Műszaki Tájékoztató Intézetet,2^ amely a több mint 80 
országból származó, 41 nyelven megjelenő teljes nemzetközi természettudományi és 
műszaki irodalmat figyeli* ftvenként 10 000 folyóiratból 2300 tudományos dolgozó
val és 1200 főfoglalkozású munkatárssal készíttet referátumokat* a "Referativnüj 
Süsüm a!** c* referálóXapban* amely az egyes szakterületek szerint 1? sorozatban je
lenik meg* Egyidejűleg hetenként megjelenő gyorstájékoztatóét is adnak ki 36 kü
lönböző sorozatban® amelyek a nemzetközi irodalomból fordításokat és kivonatokat 
közölnek*

Ezenkívül a Külföldi Irodalom Állami Könyvtára kiadja a külföldi folyóiratok 
cikkeinek szak jegyzékéti ez 1950-51 óta a német® angol* amerikai* francia és olasz 
folyóiratok cikkeinek oroszra fordított elmeit regisztrálja*

A Szovjetunióban az angol nyelvről való fordításra fordítógépekét használnak* 
amelyék kielégítő módon működnek 6a kétes esőtekben akar több fordítóst is kéazl- 
tanok*

Ebből kitűnik* hogy a Szovjetunióban a fordítós problémáját úgy látszik meg
oldották* tehát a gazdaságosság problémája. sem vita tárgya* mivel az állam maga 
elismeri a.fordítás jelentőségét* hasznát® gazdaságosságát azáltal* hogy finanszí
rozza ezeket a vállalkozásokat*

Hasonló a helyzet a kelet-berlini éa lipcsei kiadókkal is* A f ordít ás-szűk- 
iiógletet felveszik az évi termelési tervbe* amit a Művelődésügyi Minisztérium hagy 
jóvá* Minthogy népi tulajdonban lévő* tehát állami kiad ókr«l van szó* a fordítások 
.költsége a* állami költségvetésben szerepel* Ezeket a fordításokat - az intézetek 
és nz üzemek nem-publikált fordításaival együtt - központilag tartja nyilván az 
egykori ZonbralstelXe für Wisaenschaftliche Literatur (Tudományos Bibliográfiai 
Központi* a jelenlegi Inatltut für Dokumentatlon dér Deutschen Akadémia dér Wiasen- 
echaften (Német Tudományos Akadémia Dokumentációs Intézete)*

A fordítások bibliográfiáját szintén egy kelet-német állami intézmény* a 
Deutsche St;*atsblbliothek állítja Össze* Tehát mindenütt állami pénzek állanak 
a fordítói vállalkozások rendelkezésére*

2/ Tő* a Könyvtári Figyelő 1959* 5*számában a 14-23* oldalakon közölt cikkel.



A fájukat! országokban mások a gazdasági és pénzügyi viszonyok, bár 1945 után 
' ott is hamarosan elismerték az oroszból való fordítás gazdaságosságát és szüksé
gességét.© Ez országok gazdasági' szerkezetének megfelelően először töb^> kisebfe-na- 
gyobb magán- és állami fordítói iroda alakult, amelyek az idők folyaM^n egészen 
különböző mértékben növekedtek^ a legnagyobb és leghatékonyabb intésetek, mint 
központi fordítói irodák vagy fordítás-nyilvántartó intézmények, beépültek az ál
lam tudományos szervezetébe* Felismerve, hogy a fejlődés attól függ, milyen gyor
san reáliséi ódnak a tudományos eredmények a gazdasági életben, angol? francia és 
. amerikai hatóságok'éa" könyvtárak saját feladatuknak tekintették, hogy országuk * 
tudósai számára a szovjet Szakirodalmat lefordítsák* A könyvtárakban és dokumen
tációs központokban külön osztályok alakultak a feladat végzésére*■ - . ■

Á könyvtárak^ állami központi intézmények, magánvállalkozások és tudományos 
társaságok az állami költségvetésre, vagy valamely alapítványra támaszkodva, egy
mással versengenek abban, hogy fordításokat készítsenek, közreadjanak és Jegyzé
keket, listákat^ bibliográfiákat állítsanak össze az elkészült fordít ásókról, ho®' 
lehetővé tegyék a szovjet irodalom felhasználását*

Egyesült Államok'

Az Egyesült Államokban különösen nagy Jelentőségű, hogy akadt négy magánvál
lalkozó* akik 19^9 étá egyre növekvő arányokban teljes szovjet folyóiratok angol 
nyelvű fordítását adják ki* 1952-ben két ilyen folyóirat jelent meg, 1956-ban már 
húsz, 1957~ben negyven 1 a következő években ez a szám 80-ra fog növekedni* Ezen
kívül számos, szovjet folyóiratokban megjelent referátum fordítását is közük*

Az amerikai intézmények árkalkulációi azt mutatják, hogy a fordítások gazda-* 
ságosságát nagyon is tekintetbe veszik* Úgy látszik, hogy a szakfolyóiratok telfjea 
fordítása olcsóbb* mint ha az anyagból tudományos szakemberekkel bizonyos válogatás* 
végeztetnének* Az előállítási költségek jóllehet növelik a kiadásokat - m tapasz
talatok mégis azt mutatják, hogy a vállalkozás igy rentábilis® Mert eltekintve at
tól a nagy haszontól, ami ebből először és elsősorban az amerikai, angol nyelvé 
világra háramlik, tény az* hogy a lefordított folyóiratok 800 előfizetőjükkel fend" 
tartják magukat $ sőt a kémiai folyóiratoknak már több mint 800 előfizetője van^
Két éve a Hátiénál Science l^oundation (NSF « Uemzeti *I?udomáhyos Alap) koordinálja 
a szovjet folyóiratok fordítási munkáit$ azóta tervszerűen növekszik a lefordított 
folyóiratok- száma* Amióta az WSF vette kezébe az irányítást, a lefordított folyó
iratok előfizetési árai — a Springer-fóle Zentralblatt—okéhoz viszonyítva — álta
lában elfogadhatók® Legújabb értesülések szerint maga az amerikai kormány, a De— 
partiadat oi Oommerce vette át a fordítási munka megszervezését*

Anglia

Angliában szintén felismerték a fordítás gazdaságos voltát és hasznát* A Per-

MI A HELYZET A K3KÉS OBSZÁGOKBAW?
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and XndustriaX Research (DSIR - tudományos és Ipari. Kutatási osztály) fejt ki a 
téren Jelentős munkát® A DSIR az egész szovjet természettudományi és műszaki iro
dalom központi könyvtárává fog kifejlődni és a többszáz folyóiratból* valamint e— 
gyéb szovjet publikáclókból készült fordítások felhasználásáról is gondoskodik®

Valamennyi Hagybri taxin iában készült publikált és nem-publikált fordítást az 
Aslib (Association of Special Libraries and Information Bureaux) tartja nyilván*
A szakkönyvtáraknak* üzemi és intézeti könyvtáraknak ez az egyesülése tagjainak 
Jelentései alapján kartotékot épített ki a szakfordítókról és tájékoztatást ad 
minden Angliában készült fordításról®

Á fordítások jelentőségének® főleg azonban gazdaságos volténak az elismeré
sét az mutatja® hogy az egész brit Commonwealth-re kiterjedő ford.itás—nyiIvántar-» 
tási központ működik a British Commonwealth Scientific Office keretében* Ez a köz
pont 1951 Óta valamennyi Kanadában* Indiában* Dél-Afrikában, Uj—Zealandben és 
Ausztráliában készült fordítás elmét a Commonwealth Index of TJnpublished Scienti
fic and Technics! Translations cimü kiadványban teszi közzé* Ez a központi kata
lógus 1958-ban 30 OO0* mindenféle nyelvből és szakterületről készült forditás el
mét öleli felA

Hasonló országos fordítói és fordít és-nyilvántartási központok vannak Kana
dában és Hollandiában* melyek együttműködnek az iparral* a dokumentációs és tudo
mányos társaságokkal*

Franciaorss ég

Franciaországban a Centre National de la Recherche Scientiflque (CNRS) kere
tében működő Centre de Document ation vette át a fordítások központi nyilvántartá
sának* gyűjtésének funkcióját* havonta kiadja a fordítások Jegyzékét és folyamato
san közli a folyóiratok lefordított tartalomjegyzékét*

Franciaországban gazdasági okokból általában amellett a megoldás mellett dön
töttek* hogy a kutatók kérésére készítenek egyes fordításokat* 1958-ban azonban 
megkezdték az első* teljes egészében franciára fordított szovjet geológiai folyó
irat kiadását*

A Centre de Documentation* mely annak idején nagy előállítási költségekre 
hivatkozva egész folyóiratok lefordítása ellen emelt szót* most uj tervet készí
tett* amely szerint valamennyi* a Centre dé Documentationban meglévő szovjet folyó
iratról hanglemezre felvett nyersfordítást készítenének* Meglepő ezeknek a fordí
tásoknak &s ára? 12 előfizető esetén 12 franciára fordított oldalért 50 márkát szá
mítanának® ugyanennyi oldalért 100 előfizető esetén csak 1*50 márkát* A szovjet re
ferál óXapokbóX elsősorban a kinai és más keleti nyelven irt munkákról készült orosz 
referátumokat fordítanák le francia nyelvre*

Az ilyen fordítás előnye a rendkívül alacsony ár® Az ellenük felhozható érvek 
kézenfekvők* ag egzakt tudományos szövegek nyers-forditása tele lesz tévedésekkel, 
eöt értelmetlenségekkel és csak azt lehet belőle megállapítani* hogy a cikk az il- 
lotŐ kutatót érdekli—e* Amennyiben a közleményt használni tudja* kénytelen less 
pontosabb fordítást készíttetni* Másrészt félő* hogy* az Írott szövegekhez szokott
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gat ássál pótolja - nőm fogja furcsának találni est a megoldást*
x

. X ’ X

Éppen a fordítások előállításának a gazdasági problémái és ennek a fordított 
irodalomnak végeredményben az iparra és a gazdasági életre gyakorolt hatása indí
tottá a párisi Orgaaisablon fór Europeaa Bconomi© Oo-operation*t(OKBC-Surópai Gaz
dasági Egyutbmüködés Szervezete) * hogy tagállamainak szakértőit három ülésre hív
ja össze* ahol a szovjet Irodalom beszerzésének* feldolgozásának és fordításának 
a módszerét* valamint a fordítói tevékenység koordinálását vitatták meg* De az 
együttműködés néhány kezdeti lépésén* néhány javaslaton és ajánlaton nem jutottak 
túl* mert az egybegyűltek országuknak talán lég értelmesebb szakértői, de nem kép
viselik okvetlenül államuk mértékadó köreit*

A nemzetközi helyzetnek e rövid áttekintése után megállapíthatjuk* hogy a 
Szovjetunióban nincsenek a fordításnak gazdaságossági problémái* mjvel ott mint
egy 10 000 külföldi folyóiratot egyszerűen lefordítanak* A nyugati országokban sok 
meggondolást és vitát hallhatunk a fordítási munka gazdaságosságéról és racionális 
módszereiről és a fordítások különféle formáival találkozunk? monográfiák lefordí
tásával* felkérésre készült egyes cikkek-* egy témára vonatkozó cikkgyűjtemények 
fordításaival és végül teljes egészében lefordított folyóiratokkal* Vannak a for
dításokat gyűjtő központok* a fordítókról és a fordításokról készült nyilvántartá
sok és bibliográfiák*

n é m e t  q b ö v e t s é g i  k ö z t á r s a s á g

A Német Szövetségi Köztársaságban, úgy látszik, nem jutunk túl a gazdaságos
ság latolgatásán; szinte úgy tűnik* mintha csak a gazdaságosság problémáját ismer
nénk — fordítások nélkül* Xeátszólag annak az ólokoskodásnak estünk áldozatul* hogy 
mivel - szórványos esetektől ölte kint ve - nincsenek, fordítások* tehát érdeklődés 
sincs irántuk* & mivel nincs érdeklődés* nincs is szükségünk fordításra* Ezen a te
rületen teljenem Kelet-Berlintól és lépesétől* T^ondontólés ifeshingfcontól függünk*

X Szövetségi Köztársaságban ugyanis az a helyzet* hogy a Szovjetunió természet 
tudományi és műszaki irodaimét* főképpen a Deutsche Forschungsgemeinschaft (Német 
Kutatási Munkakö söaség) támogatásával * jelentős mennyiségben szerzik be* de hiány
aik ennek a& irodalomnak a dokumentálása 6a lefordítása*

Pillanatnyilag tehát nem a beszerzés* hanem a feltárás éa fordítás kérdése a 
nagyobb Ős nohosobb probléma* Vannak ugyan említésre méltó kezdeményezések* de e- 
*ek m fordítások ismeretlenül * kiadatlanul e rejtve maradnak az üzemi és intézeti 
könyvtárakban*

0 rHárom intézmény ilyen irányú munkája arányimg áttekinthető.
1/ Modlminlaohe Abteilung dea Oatcuropa-Tnstituts dér Freien Dnlvorsi— 

kWk Boriin (A berliniBzabád—Fgy-atem Kelet-európai Intézetének Orvosi Osztálya), 
amely gyűjti a r$óvjetuniő orvosi irodalmát és fordításokat is készíti

2/ rscbungaanafca i t für 'Ferót- und ífolzwlrtschaft in Re inbek bel w.naiw
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3/ Astronomisch© Reeheninstitut in Hel&eXberg ( He i delbe rg-± Asztronómiai In- 
tén$t) | amely a Ssévjetunió asztronómiai irodalmad dolgozza fel*

Hiányaik & szervezettség
Be hiába Jelölnek ki egyes intézményeket a szovjet' termés settudományi és mű

szaki irodalom lefordítására, ha azok, nem látva a Szövetségi Köztársaságban a 
szovjet szakirodalommal kapcsolatos lehetőségekett szervezetlenül dolgoznak* hibá
san és keveset fordítanak és még ez ia csak egy szűk kör számára hozzáférhető.
Ezért azután a sokrétű és specializált természettudományos témák zöme és szinte a 
telje© szovjet műszaki irodalom kiesik a látókörünkből* Meg kell állapítani* hogy 
az angolok és az amerikaiak által teljes egészében lefordított szovjet folyóiratok 
sem elegendőek* Hiányoznak a konferenciákról szóló beszámolók és a kutatási Jelen
tések fordításáig pedig az egyes kutatóknak saját szükebb kutatási témájuk szem
pontjából ezekre is szükségük van*

Nincs meg tehát annak a lehetősége* hogy rendszeresen és átfogóan tanulmányoz
hassunk valamely szovjet tudományos témát, újítást, különleges módszert vagjr műsza
ki tökéletesítést* mivel nem ismerjük a vonatkozó irodalmat és hiányoznak a kívánt 
témához a fordítások*

A szervezettségnek ezt a hiányát nemcsak az a meggondolás magyarázza* mely 
szerint a fordítások előállítása nem kifizetődő, vagy hogy nincs elég piacuk* Saj
nos, nemcsak egyszerűen technikai hiányosságról van itt szó.

A kutatók igénylik a fordításokat
Igaz* varrnak m%  nehézségek az eredeti irodalom beszerzésében is* Be ezeket 

lényegesen csökkenteni lehet a szovjet könyvtárakkal való Jó csere kapcsol átok utján 
A nyelvi és íráebeli nehézségeket sem szeretném túlértékelni* Jó szakfordítás számé 
ra jó szakfordítót találni; erre is mindig meg kell hogy legyen a lehetőség a Szö
vetségi Köztársaságban*

Komolyabban leéli venni a.zt a tényt, hogy a tudósoknak a szovjet szakirodalom 
iránti igénye az tudományágakon belül voltaképpen nagyon különböző*

Annál nagyobbra kell értékelni viszont azt a tényts hogy számos professzornak 
megküldött körkérdés alapján a fordítások kérdésében a legnagyobb egyetértést lehe
tett; tapasztalni é© olyan Nyilatkozatok hangzottak el, miszerint a kutatóknak több 
fordítást káli rendelkezésére bocsátani.

Az iparban működő tudósok már régóta és könnyebben hozzájuthatnak fordítások
hoz* A gyakorlati élet tudósainak egyre inkább arra kell törekedniük* hogy átfogó 
képet kapjanak valamely szakterületre* tárgyra vagy módszerre vonatkozó nemzetközi 
eredmény ékről* már csak a szabadalmazás miatt is. Az elmúlt évben azonban a főisko
l a i  kutatók is oreyro inkább arm  a meggyőződésre Jutottak* hogy szakterületük b z o v -  

Jet. Irodalmát le kell foyíitanl* Ks pedig fontos esemény* mégpedig nemcsak a könyv— 
táros szempontjából, akinek állománygyarapítási munkáját a tényleges igényekhez 
k e ll  szabnia* . *



Ideje felismernünk* hogy az eddig felhasznált angol és amerikai lapok* ame
lyekre az esetek legnagyobb részében 'ráhagyatkozbúnk* sem elégségesek, mert egyál
talán nem olyan nemzetköziek* mint ahogy maguk állitjak* mivel a szovjet irodalom
nak csak elenyészd kis részét veszik tekintetbe. A Mezedunarodnaja Khiga-nak - 
melynek fiókjai vannak minden országban - a minden nyelvre lefordított előzetes 
könyvkiadói jelentései a megjelent szovjet irodalomnak csak 8-10 %-át tartalmaz
zák* a fizikai és kémiai re fa x*ál ól apók & megjelent szovjet irodalomnak kevesebb 
mint 25 %~át* Vegyük hozzá* hogy a "Chemisches ZentralblattM az irodalomról lega
lább egy* de Igen gyakran csak két óv múlva ad értesítést* fis a Springer Verlag 
orvoöl referálólapjai a kevés szovjet munkát csak üres címként közük* referátum 
nélkül* Kszel szemben a Biologlcnl Abstracts* a szovjet biológiai referálólappal 
való megbeszélés alapján* 1958-tól kezdve a szovjet referátumokat még a szovjet 
referálólapban való megjelenésük előtt megkapja és u szovjet biológia* orvostudo
mány és biokémia területén elért eredmény okról kellő terjedelemben és gyorsaság
gal tud hírt adni*

A szovjet természettudományi és műszaki irodalom 
‘tájékoztatási központjának létrehozása

A fő oka azonban annak* hogy a Szövetségi Köztársaságban hiány van lördifcá- 
sokban* abban keresendő* hogy nincs olyan szervezettünk* amely a 3 zükaégletet és 
az 1 gé nyaké t sg abál y ozn 4 * amely mint minden fordításokkal kapcsolatos tájékoz ta
tás központja* a fordítási munkát koordináló Intézmény éo mint az összes bel— és 
külföldi fordítások gyűjtőhelye racionálisan megoldaná ezt az egész kérdés-komp- 
loxumot* A Dinit sebe Forschungagemoinschaft ezt a meglehetősen, kialakulatlan hely
zetet felismerte és ennek ellenére — jobban mondva épp a hiányosságok miatt — a 
szovjet % oxto és zab tudományi és műszaki irodalom dokumentálásáról és főleg fordítá
sáról több magbeszélóiit szervezett* A Forschungsgeraeinschaft Könyvtári Bizottsága, 
as Alkalmazott tudományok Kutatási Bizottsága és a Kelet-kutató Bizottság külön- 
féle vízszálatokat és felméréseket végzett a kérdéssel kapcsolatban* ennek ered
ményeképpen a Deutsche Forcchungsgomoinachaft azt a véleményt szögezte le* hogy 
létre kell hozni a Erov.jet termés a et t u dóm ányi és raür? z rík 1 I ro á al om tájé koz tat ás 1, 
központjót* A központ feladata volna* hogy különösen a publikált és nem-publl- 
kált belföldi és nyugati fordí tásokról és referátumokról * a fordítások f olyasai bocs 
bej <*X ént és óvói* felébressze az igényt a szovjet irodalom iránt és lehetővé t'egyo 
felhasználását* További fel adata volna* hogy n fordít ácsai foglalkozó szétfő rgá~ 
ápolód, tt erőket Összefogja és ezzel kiküszöbölje a haszontalan éo költséges pár- 
huzalos munkákatt ^ hogy megkaremtso n gyors* nélkülözhetetlen kapcsolatot n fa-
d.óac-V és n to rá j tó * vei ami n t öoknmeutác 16 3 s ze rvek kÖ &ö 11 « A központ hatékonysá
gát t*j gazd aságossAgát csak fokozna* hu sikerülne a fordít ásókban való kínálatot 
a nemzetközi piacon a helyes irányba* az olvasók fel 6 i irányítani,. A fox\lltás gaz- 
á&ááglln^ akkor n leghatékonyabb* l*a Egyenesen ahhoz a szakembexhoz juttatják el* 
akiről feltehető* hogy érdeklődik iránta* Feltétlenül -keresni kell azokat az uta
dat ,, siódé kab t amelyek olyan szerveibe tót hoznák létre* lue’iy a maglévő nyomtatott* 
\'»la:rJnt a nem-publikált fordj'í fcAnak értelmes éa cél tudat on fel haazná 1 As áhoẑ jve-a__

X rendelkezésre álló fordítások elégtelenek
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Nélkülözhetetlen az állami támogatás

Könnyebb azonban beszélni és Imi a -fordítás gazdaságosságáról * mint a mér
tékadó köröket a tennivalók pártfogására és támogatására megnyernie "Videant con- 
sules ne quid respühXica de tridenti eapíat*®’ (Vigyázzanak a konzulok* nehogy a köz
társaságot valami baj érje*.) A fordítás gazdaságos sági problémái megoldódhatnának* 
vagyis a szükséges fordításokat valamely e célból létrehozott intézmény határidőre 
készíthetné*- ha a megértő és & mértékadó személyek ugyanazok az emberek lennének* 
A makulatúra* az ócskavas és mindenféle hulladékanyag gyűjtésének gazdaságosságát 
senki sem vonja kétségbe. Miért vonakodnak elismerni a fordítás gazdaságosságát és 
hasznát? Vagy tálén kétséges még valaki előtt az iskolaügy* a főiskola és általá
ban az egész oktatásügy jelentősége és gazdaságossága?

A fordítói tevékenység teljesen hasonló olyan tudományos módszerhez* amely' 
as ismereteket megtermékenyíti és ezért az oktatás módszereivel rokon.. A fordítás , 
gazdaságossása nagyon hasonlít a tanítás és oktatás gazdaságosságához.

Kielégítő megoldást csak a tudományos fordítói tevékenység állami támogatásáé
val lehet elérni# Mert a tudományos fordításnak is az a feladata* ami a magasabb 
tudományos munkának* a megismerés és a megtermékenyítés! és ezt a feladatot vala
mely tudományos mü jó lefordítása kétségkívül elvégzi. Filológiai szempontból a 
fordítói munka tudományos voltát teljességgel elismerik* mivel egy matematikai*terv 
ptészettudományi vagy műszaki munka lefordítása közben a szakmai nyelvet is alaposan 
kell ismerni — $zt a szaknyelvet* melynek szókincse már alig van kapcsolatban á min
dennapi nyelvvel és a legtöbb szótárból teljesen hiányzik*

Meg kell tanulni oroszul

Ezért-az orosz nyelvet is egyre nagyobb mértékben kell tanítani közép- és fő
iskolákon* továbbá természettudósok és mérnökök számára orosz nyelv tanfolyamé kát 
kell rendezni a főiskolákon* Itt arra kell törekedni* hogy a fiatal fizikusokat* 
kémikusokat vagy gépészmérnököket bevezessük területük szakmai nyelvébe*

Talán egy nem is távoli jövőben a drága fordítói gépek beszerzésére is gondol
ni lehet* ha gazdaságosan és racionálisan* vagyis takarékosan* nagyobb fáradság né! 
kül Igen nagy anyagot akarunk lefordítani.

Elsősorban azonban nem pénzösszegek megszavazásáról van itt szó* hanem szerve 
gésl és szervezeti problémákról* s mindenekelőtt és végső fokon a szakmunkáéx-ők és I 
az utánpótlás racionáll 8 és gazdaságos felhasználásáról. Az anyag* a szovjet folyó
iratok és monográfiák ugyanis nagyrészt megvannak a tudományos könyvtárakban és a 
legtöbb esetben előteremthetők. Hiányzik azonban az a szellemi munka* amivel ezt 
az anyagot és a bennük közölt eredményeket saját kutató terveinkbe be lehetne il
leszteni* Hiányzik a fordítói tevékenység* amely az idegen nyelvű irodalom gazda
ságos felhasználását lehetővé tenné* Hiányzik a szervezet* amely a fordításoknak 
nagyobb hatósugarat bistosit&na*



"Jó fordítással általában igen messzire juthatunk”

Szórt csak abban lehet reménykedni* hogy az állami szervek, társadalmi, tu
dományos és oktatási intézmények meg fogják érteni a fordítások gazdaságosságának 
kérdését és Megszervezik a hazai és külföldi fordítások nyilvántartását. Kert csak 
a fordítás ügyének megszervezés© biztosítja a fordítások leggazdaságosabb felhasz
nálását és csak így nyerhetünk áttekintést mindazokról a szakterületekről, amelyek 
hijjával vannak fordításoknak. A felelős intézményeknek szivükön kell viselniük, 
hogy minden egyes kutató hozzájusson szaktudománya világirodalmához, - hogy leküzd' 
ve a nyexvx akadályokat, könnyebben és gyorsabban, tehát gazdaságosabban elérhesse 
célját. Miért ne emlékeztethetnénk a legfőbb állami szerveket a fordítói mnmirApgfr 
azokra a hatalmas teljesítményeire, amelyek révén HOMEROS és SHAKESPEARE, Lev TOIi- 
SCTOJ vagy a kínai Ura hozzáférhetővé vált számunkra? Miért ne emlékeznénk azokra 
az egyszerű szavakra, amelyeket GOETHE 1825* ján. 10-én ECKERMANH-hoz.intézett: 

,l-,e^ê _1;a£aürii?.._hogy jó foiditésoal általában igen messzire juthatunk."^
Mindezeknek azonban csak akkor ven értelme, ha a fordításokat fel is hasznái- 

^uk^ Nem a költségeket és a felhasználást tekintetbe nem vevő, öncélú termelés ér
dekében emelek szót, A munkának, a szellemi munkának, tehát a fordítói munkának 
sem lehet természetesen az összegyűjtés és megőrzés a célja és értelme. Kérdés azoS 
bán, hogy a különböző irányból túlterhelt és a szakirodalom özönében fuldokló tudó
sok és kutatók egyáltalában képesek-e azt a többletet befogadni, amit az irodalom
nak ez as újabb rétege, a szovjet szakirodalom fordítása jelent. A kérdésre meg
nyugtató feleletet adnak azok a raainzi, doxhmundi, stuttgarti, freiburgi, münche
ni, braunsehwelgi tudósok, akik a szovjet szakirodalom lefordítását nemcsak szük
ségesnek, hanem sürgősnek íb tartják,

•13Í0 ökonómia dér Ubersetzung,
Nachrichten für Dofcuraentation. 10,Jg, 1959. l.no, 14-20.p.
2053,

Eredeti cím* 
Megjelent? 
OSzK.ford.sz.t
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n°k* 25 419 a szakszervezetek ke&aiéeá«A könyvtári szakmának Kínában hosszú 
a történet® ás jő hagyományai vannak*MX~ 
vei azonban a Knomintang-kllkk realcoiós 
uralma alatt nem élvezett elegendő támo
gatást* a felszabadulást kedvetlenül meg*, 
előző évek folyamán hanyatlásnak indult 
.8 elszomorító helyzetbe került• A statisz
tikai adatok szerint 1936-ban, amikor a 
reakciós uralom alatt a könyvtárügy 
08ucseredményeket ért el9az egész ország
ban mindössze 5X96 könyvtár működött% e- 
zek közül 15o2 Önálló, 2542 iskolai könyv
tár volt, 99o a népművelési központokhoz 
tartozott, 162 pedig különféle hivatali 
szervek kebelén belül működött, A japán 
Imperialista megszállók és a Kuoraintang- 
klikk pusztítása következtében — az 1943- 
ban összeállított statisztikai adatok 
szerint - mindebből mindössze 94o könyv
tár maradt meg#A felszabadítás első, ko
rai szakaszában, ez a szám még tovább 
csökkentő E könyvtárak túlnyomó többség© 
- sőt szinte valamennyi - az uralkodó 
osztályok használatára szolgáltja dolgo
zók nagy tömege ■ ki volt rokesztve belő
lük,

A Kínai népköztársaság megalakulása 
óta a könyvtárügy óriási léptekben fej
lődött* 1958* juniue végér® 49o közműve
lődési könyvtár tartozott a művelődésü
gyi minisztérium alá, 2657 kulturottho-

ben, 288 326 falua,504-7 pedig népi *»»*. 
lésben működött $ ezenfelül 235 főiskolai 
könyvtár tartozott a nevelésügyi minlM** 
tórium, Xol a Kínai ludományos Akadémia 
főhatósága alá, végül minden általános- 
és középiskola,hivatali hatóság* költés** 
tület,s a katonai egység %m rérMelfeeeet't 
könyvtárral*

Az elmúlt néhány év folyamién a könyv
tárak állománya nagymértékben mognövéké- 
dett* a  különböző jellegű könyvtárakban 
- nem számítva az általános- óa középis
kolák, a hivatali szervek, a körtestül®-* 
tok és a katonai egységek keretében mű
ködő könyvtárak állományát - több mint 
26? millió kötet könyv található#

A nagyobb könyvtárak - a nemzetközi 
kulturális kapcsolatok fejlesztésének e- 
gyik eszközeként a a különböző népek köl
csönös megértésének és barátságának elő
segítése érdekében'- könyveket és folyó
iratokat cserélnek a megfelelő külföldi 
intézményekkel* A Pekingi 9 emse ti Könyv
tár egymagában 72 ország 749 könyvtárá
val s kulturális és nevelésügyi Intézmé
nyével áll osoroviszonyban.

A 49o közművelődési könyvtár közül* a 
Pekingi Könyvtár, amely nemzeti Könyvtár 
szerepét tölti be, 5 660 ooo kötettel



rendelkezik; © 51 könyvtár tartományi 
könyvtárként működik $ ezek a*s ©gyes tar
tományok fővárosaiban, valamint a három 
autonóm terület «. Belső—Mongólia, Uíghur 
/Szinkiang/ és Chuang /Kwangessi/ nemsseti 
kisebbségi terület fővárosaiban - továb- 
bá Sanghajban és likingben míücödnok ;/utób- 
bi két város ui* l özvetlenül a Központi 
Kormány joghatósága alá tartozik/* - 424 

megyei és városi könyvtár — a tartományok 
ás autonóm területek különböző vidékein 
tartományi igazgatás alatt működik? - & 
nagyobb városokban összesén 52 kőlceön- 
könyvtárt látási tettek* Ezenfelül a song- 
haji Városi Könyvtár még három szakkönyv
tárat is „mégpedig egy történettudományi* 
egy természettudományi és egy műszaki 
könyvtárat irányit, Pekingbexi és Sanghaj
ban gyermekkönyvtárak la létesültek*

A közművelődési könyvtárak állománya
- ez idő szerint - 42 Yoo ooo kötetet 
tesz ki. A könyvtár - a szokásos olvasó
termi és kölcsönző szolgáltatások mellett
- egész sor egyéb utón* mint pl. állomá
sok és kollektív kölcsünzőhelyek létesí
tésével juttatja el gyorsan és széles 
körben a könyveket a dolgozók körébe* s 
llymődon látják el a parasztok* a kato
nák és az értelmiségiek szolgálatának 
feladatát.A legváltozatosabb eszközökkel 
s nagy mértékben sikerült ilymódon meg
valósítani a nép olvasnivalóval való el
látását.

A felsőoktatási intézetek könyvtárai
nak állománya„amelyeknek elsődleges fel
adata az intézetek oktató munkásságához 
és az intézet tudományos kutatásaihoz 
szükséges irodalom szolgáltatása, össze
sen 44 millió kötetet tesz ki. A kínai 
könyvtárak között jelentő© helyet foglal
nak el a következő egyetemi könyvtárak: 
a Péking Egyetem, a Csinghua Egyetem, a 
Szabad Egyetem, a Peking Pedagógusképző 
Főiskola, az Egyesült Kínai Orvostudomá
nyi Kollégium-/fezek valamennyien Peking- 
ben működnek/; továbbá a Fuban- é© © Hlao 
Tung Egyetemek Sanghajban,a lankai Egye

tem Tleno©inban és a Hungezan. Egyetem 
Kanton bán

A Kínai Tudományos -akadémia főhatóoéU 
£** alá tartozó könyvtárak feladata © tu
dományos kutatások, különösen, pedig az 
akadémiái kutatóintézetek én m másutt 
dolgozó szakemberek szolgálata, állomá
nyuk összesen. 5 5oq ooo kötet könyv én 
folyóirat; gyűjteményeikben igen jelen
tős tudományos anyag található.A pekingi 
főkönyvtár 2852 külföldi folyóiratot já
rat, s könyv- és folyóiratoserék lebonyo
lítása céljából 51 ország 61? szervezem 
tévéi áll összeköttetésben.

Az olvasók könyv-kiválasztásának meg*, 
könnyítése ée irányítása céljából igen 
sok nyilvános könyvtár rendez kiállításo
kat, fojt ki propagandát,tart felolvasá
sokat, előadóesteket éa beszámolókat,ren
dez vitaesteket,» ad ki könyvszemléket, 
tesz közzé tanulmányi terveket, ajánl 
klasszikus és modern külföldi irodaimat, 
ismeretterjesztő müveket, valamint az é- 
lenjáró dolgozók munkamódszereit népsze
rűsítő könyveket. A Pekingi Memzeti Könyv
tárban, valamint a nagyobb tartományi és 
városi könyvtárakban, továbbá szakkönyv
tárakban é© a Tudományos Akadémia alá 
tartozó könyvtárakban éppúgy,mint a fel
sőoktatási intézőiének könyvtáraiban 
szakkatalógusok,uj szerzemények jegyzéke, 
folyóiratcikk-katalógusok, bibliográfiák 
és egyéb tájékoztatási segédletek készül
nek. Mindez - az olvasóközönség széle© 
rétegeinek irányításán és a hasznos köny
vek propagálásán felül -nem csekély mér
tékben járult hozzá a tudományos kutatás 
és a nemzeti újjáépítés sikereihez.

X95& óta különféle helyi könyvtárak 
is nagy figyelmet fordítanak a tudomá
nyos kutatási igények szolgálatára oly
módon, hogy kiegészítik és katalogizál
ják, tudományos és műszaki könyvekből, 
valamint folyóiratokból való állományu
kat, tudományos olvasótermeket nyitnak, 
megszervezik a könyvtárközi kölcsönzést 
ée különböző szakkatalógusokat állítanak



öesz®. A kutatási igények jobb kiszolgá
lása céljából az ország legtöbb vidékén 
megkezdték már a könyvtárak a regionális 
központi katalógusok készítését*valamint 
másodpéldányok beszerzését. A könyvtári 
szolgáltatásoknak a tudományos kutatások 
területén való további megszilárdítása 
és megjavítása ériekében és perspektivi
kus tervek kidolgozása céljából két nem
zeti Jellegű központi könyvtárat, kilenc 
regionális könyvtárat jelöltek ki* A Pe
kingi Hemzeti Könyvtárban külön osztályt 
bíztak meg nemzeti központi katalógusok 
szerkesztésével.Ez már meg is kezdte mű
ködését * A könyvtári katalogizálás meg- 
javításának és a munka hatékonyságának 
növelése céljából a Pekingi Nemzeti 
könyvtár és a Pekingi Szabad Egyetem 
könyvtára közösen végzi az uj könyvek 
központi katalogizálását.

1 9 5 8-ban, az ugrásszerű fejlődésért 
indított országos mozgalom nyomán, a kü
lönböző tartományok, városok és autonóm 
területek könyvtáraiban sorra felülvizs
gálták a célkitűzéseket, s uj konkrét 
évi terveket készítettek. így például 
egy&s könyvtárakban az uj könyvek fel
dolgozásának X5—5® napi időtartamát át
lagosan másfél napra csökkentették, sőt 
olyan könyvekét, amelyek bizonyos poli
tikai mozgalmakkal kapcsolatos irodalmat 
nyújtanak, mindössze néhány órára. A 
könyvtárak nyitvatartási idejét a koráb
bi 8-9 óráról napi 14 órára növelték. Ás 
Olvasószolgálat területén néhány könyv
tár 1 9 5 7-hez viszonyítva 7o4 #-kal nö
velte olvasói számát, és 8 52 kai a ki
kölcsönzött könyvek kötetszámát. Az év 
folyamán az olvasók száma 8 7o Û-kal, a 
kikölcsönzött kötetek száma lloo $-kal 
emelkedett* A könyvkötőaönsó helyek szá
mát 1957-hez viszonyítva 2o74 3&-kal nö
velték., Az olvasók jobb kiszolgálása ér
dekében felülvizsgálták és módosították 
a régi módszereket és szabályzatokat, s 
munkamódszereiket korszerűsítették* Igen 
sok tartományban és városban az ország 
nép© - hogy lépést tudjon tartani a kul

túra gyors fejlődési ütemivei - maga lé
tesített könyvtárakat* Következésképpen 
szerte az országban uj azempontok dia
dalmaskodnak a könyvtárügy egéssz terü
letén.

A tudományos kutatásokat elősegítő 
szolgáltatások fejlesztésével egyidejű
leg a könyvtárak a dolgozók széles töme
geinek általános műveltségét b tudomá
nyos ismereteinek bővítését szolgáló 
munkából i© kiveszik részüket. A működő 
49o közművelődési könyvtárból 446 könyv
tárt létesítettek 1956-ban a megyék, ki
sebb városok, illetve a nagyobb városok 
kerületei % ezek mindegyike 5oo- Xo ooo» 
kötetes állománnyal rendelkezik. A leg
több közművelődési könyvtárnak külön-kü
lön olvasóterme és kölcsönzőasztala van 
a felnőttek és a gyermekek számárai ezen 
felül mozgó kölcsőnkönyvtárakat indítot
tak útjukra, megszervezték a kollektív 
kölcsönzés intézményét, s megkezdték a 
könyvek propagálását. Ezen községi, vá
rosi és nagyvárosi kerületi könyvtárak
nak igen jelentős szerepe volt a széle© 
néptöxaegek megnövekedett kulturális igé
nyinek kielégitésében.Emellett segítet
ték a vidéki b a szakszervezeti könyvtá
rak, valamint a nagyvárosok egyes kerü
leteiben lévő iskolai könyvtárak munká
ját ie* Mindez a könyvtárügy fejlődésé
nek meggyorsítását eredményezi.

Fokozatos fejlődés tapasztalható a 
könyvtárakban a gyermek-olvasók kiszol
gálása terén is. A kizárólag gyermekek 
számára létesült intézmények mellett a 
legtöbb tartományi» községi, megyei é© 
városi kerületi könyvtár, sőt, néhány 
kulturális intézmény könyvtára is, kü
lön olvasótermet rendezett be gyermek
olvasói részére. Múlt év júliusában - a 
gyermekkönyvtárak terén szerzett tapasz
talatok kicserélés© végett - kongresz- 
szu© ült össze Sanghajban! ezen megál
lapították a gyermekkönyvtárak feladata
it, megvitatták a könyvpropaganda, az 
olvasók könyvtári munkába való bekapóaö-



lÓdásának megszervezését és előmozdítá
sáig s kicserélték Mindegekre vonatkozó 
tapasztalataikat* Szert© az országban 
könyvtárakat létesítettek a ka!túrottho
nokban, s könyvtárak működnek minden köz
ségben, megyeszékhelyen és nagyobb váro
sok kerületeiben. Számuk jelenleg 2657» 
összesen 18 X2o ooo kötet könyvvel.Sokat 
tettek ezek a könyvtárak a tömegekért s 
íaa az egész ország könyvtárügyének alap
egységei. Amellett ui., hogy olvasó-, 
kölcsönző szolgálatuk Ós letéti helyeik 
utján kiszolgálják a városi és vidéki tö
megeket ,a kulturális intézmények könyvtá
rainak hatáskörébe tartozik egyúttal a vi
déki és szakszervezeti könyvtárak szak
mai irányítása is az olyan területeken, 
ahol nincsenek megyei vagy községi . könyv
tárak.

A szakszervezeti könyvtárak állománya 
— a nem egészen teljes statisztika tanú
sága szerint — 22 91o ooo kötetre rúg.
Fontos feladata ezeknek a könyvtáraknak 
az általános kulturális szinvonal emelé
se mellett a dolgozók szakmai tudásának 
növelése és az élenjáró dolgozók haladó 
munkamódszereinek népszerűsítése. Az 
Őses-Kinai Szakszervezeti Szövetség pro
paganda osztálya tanfolyamot szándékozik 
indítani a szakszervezeti alapkönyvtárak 
dolgozóinak szakmai továbbképzése céljá
ból.

A mezőgazdasági szövetkezeti mozgalom 
fellendülése nyomán gyors léptekben ha
ladt előre az Írástudatlanság felszámo
lásáért indított küzdelem, - nagy számú 
középiskola, kollégium és tudományos ku
tató intézet létesült a mezőgazdasági vi
dékeken , — gomba módra szaporodtak a nép
éé a vidéki könyvtárak, különösen azóta, 
hogy megalakultak a népi tanácsok. 1958 
junius végéig 3847 népi kezelésben lévő 
könyvtár létesült, 288 326-öt pedig a te£ 
nácsok létesítettek.A kisebb könyvtárak
nak 3-4oo kötet, a nagyobbaknak 5-6ooo kö
tetnyi az állományai az ilyen jellegű 
könyvtárak állománya országosan összesít
ve mintegy 128 71o ooo kötet; esek nagy 
rész©. Időszerű események népszerű ismer
tetése, továbbá mezőgazdasági ismereteket 
és általános műveltséget nyújtó, tudomá

nyos jellegű, és képes 'elbeszélő mii.A fa
lusi könyvtárakat a- szövetkezetek ifjú 
aktivistái vezetik.E z e k n e k  a'könyvtárak
nak jelentős érdemei vannak a szövetkeze
ti mozgalom megszilárdításában, az Írás
tudatlanság felszámolásában és a párasz- ; 
tok kulturális színvonalának emelésében, 
valamint a mezőgazdasággal összefüggő tu
dományos és műszaki ismeretek népszerű
sítésében.

Hivatásos könyvtárosok nevelése cél
jából mind a Pekingi Egyetemen, mind pe
dig a Wühan Egyetemen könyvtártudományi 
szakot létesítettek? a kínai könyvtárak 
gyors fejlődéséből ©redő követelmények 
kielégitése céljából a Pekingi Egyetem 
- a dolgozó könyvtárosok szakmai színvo
nalának fejlesztése érdekében — ezenfe
lül még levelező tanfolyamokat is indí
tott. 1 9 5 7-ben a művelődésügyi minisz
térium rövid időtartamú, külön tanfolya
mokat szervezett a közművelődési könyv
tárak dolgozói x*észéres ezeken az álta
lános könyvtári munka, a szakozás, a ka
talogizálás és a könyvtári módszertan 
terén folyó kiképzés folyik; ugyanakkor 
a nevelésügyi minisztérium is felállí
tott egy gyakorló tanfolyamot. Egyidejű- * 
lég a tartományokban és a községekben is 
rendszeres!tóttek szakmái konzultációkat 
és gyakorló tanfolyamokat. Mindezek a 
rövid időtartamú tanfolyamok a könyvtá
ri dolgozók szakmai színvonalának eme
lését, a könyvtári munka megjavítását 
4© az egész könyvtárügy további fejlő
dését vannak hivatva előmozdítani.

Az ország valamennyi könyvtári dolgo
zója szákmai igényeinek jobb kielégítése 
céljából a*'Tushuguan Gongzuow/A könyvtá
ri munka/ c. eddig kéthavonta megjelenő 
folyóirat havi folyóirattá változott.Két 
uj folyóirta tót is indítottak 1957—“ben* 
az egyik a "Könyvtártudományi levelezés" 
havonta, - a másik, a "Könyvtártudományi 
forditások gyűjteménye"? /az utóbbi nem 
jelenik meg rendszeresen./

Eredeti óim? Librariee in China *
Megjelent? Idbri 1959* 2.no. X<
OgsKt-gSZáj aggj. 2234
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A szerző bevezetőben hangsúlyozza a könyvtári katalógusok művelő,nevelő* tájékoztató feladatát és rámutat arra,hogy a katalógusok kérdése a könyvtári munka egészének egyik ro láncszeme volt edaig Is*és raéginkább az lesz a jövőben* a kérdés megnyugtató megoldása nélkül a könyvtárak nem tudnának tovább haladni művelő és nevelő munkájuk kiszélesítésének és főleg elmélyítésének utján.

A katalógusok jelentőségét ismétel
ten kidomborították a könyvtári technika 
minimumáról szóló munkában is*amelyet az 
oktatásügyi minisztérium rend.ej.6te köte
lező irányelvnek nyilvánított. ”£áklady 
knihovnické techniky pro okresni a mist- 
nllidové knihovny s profesionálnimí pra- 
oovniky". /**A könyvtári technika alapjai 
a főhivatású könyvtárossal működő járási 
ás községi közművelődési könyvtárak szá
mára Frah&u 1953./

Egyelőre azonban az a helyzet* hogy 
közművelődési könyvtáraink katalógusai
nak helyzete egyáltalán nem kielégítő.Az 
egyeB kerületekben /magyar vonatkozásban 
megyének felel meg* Ford./ végzett fel
mérés azt mutatja, hogy közművelődési 
könyvtáraink legnagyobb részében kataló
gus-hálózatról egyáltalán nem beszélhe
tünk. /a közművelődési könyvtárak kata
lógusainak helyzetéről lásd F« YAtíCURA 
a Khlhoynlk. 4*ro£. 1959*5®számának 15 6- 
139* lapján./

Éppen ezért jogos az a törekvés* 
hogy a katalógusok hiányosságait kikü
szöböljük. Nem lenne hzonben helyes* ha

azt követelnénk* hogy a könyvtárak mind
járt az egész állományt felölelő kataló
gusokat építsenek ki* a munkát a kurrens 
irodalom feldolgozásával kell kezdeni ée 
°sak ennek az alapvető feladatnak a biz
tosi tása után foghatunk hozzá a régebbi 
állomány retrospektív feldolgozásához.

A jelenleg eléggé . komplikált kata
lógus-kérdésnek lényegében két,egymással 
kölcsönösen összefüggő része*nevezetesen 
módszertani* illetve szervezési ója tech
nikai rész© van. A kérdés első része a 
katalógusok építése szempontjából fontos 
módszertani előfeltételek megoldásával 
kapcsolatos* s mindenekelőtt a leiró ka
talógus készítésének végleges szabályai 
kiadásával függ össze; a második feladat 
a tlzedeB osztályozás TROPOVSZKIJ által 
módosított végleges táblázatainak kiadá
sa* mégpedig a járási könyvtárak állomá
nyának megfelelő bontásban* figyelembe - 
véve a szóbanforgó könyvtárak állományá
nak várható növekedését, a a tlpuskata- 
lógussal való összehangolását.A Módszer
tani Kabinet által közreadott táblázato
kat át kell dolgozni. Emellett számol
nunk kell teljesebb táblásatok kiadásá



val is, f i gyelembevéve azokat a könyvtá
rakat* amelyek részletesebben bontják az 
egyes osztályokat. A módszertani intéz
kedések körébe tartozik továbbá a kata
lógusok szélesebbkörti propagandája* mód
szertani útmutatók kiadása és a könyvtá
rosok segítése as egyes eljárások beve
zetésénél*

A cél ugyanis nemcsak az, hogy a 
közművelődési könyvtárakban valamiféle 
katalógus-rendszert építsünk ki,hanem az, 
hogy olyan kataldgusfcáXózat alapjait rak
juk le, mely kvalitásainál fogva választ 
tud adni as irodalommal kapcsolatos va
lamennyi kérdésre, akár a könyvtáros, a- 
kár az olvasó részéről merülnek fel. Vi
lágosan látható, hogy csak azok a kata
lógusok nyújthatnak hatásos segítséget, 
amelyek a modem módszertani és katalo
gizáló munka technikájának kellő színvo
nalán állnak.

Ilyen katalógusok felépítésére azon
ban a közművelődési könyvtárak a mai sze
mélyzeti viszonyok és a dolgozók jelen
legi szakképzettsége alapján saját ere
jükből nem képesek*

Ma már nem kell részletesen alátá
masztani azt a megállapítást, hogy a ka- 
talógueépités megkezdésének egyetlen út
ja a központi katalogizálás szolgálatai
nak felhasználása* Ez a módszer nemcsak 
azt teszi lehetővé, hogy a katalógusok 
magas színvonalúak legyenek, hanem módot 
ad egyúttal arra is, hogy a katalóguso
kat lényegesen kevesebb munkaidő igény- 
bevételével folyamatosan kiegészítsük, 
annál is inkább, mert a közművelődési 
könyvtárakban kevés a szakképzett dolgo
zó ; a munka legnagyobb része egyébként 
is manuális jellegű, úgy hogy ezt a fel
adatot kevésbé képzett dolgozók is el
láthat ják. /Az előforduló munkák: cédula
beosztás, esetleges cédula rendelések, 
jelzetlrás, leltári számok rávezetése a 
cédulákra átb./

Hogy a katalógusoknak a központi 
katalogizálás segítségével történő épí

tés© milyen eredményes, arról könnyes 
meggyőz bennünket néhány számadat.Á eset 
országrészekben tizennégy kerületi /me
gyei/ és 162 járási közművelődési könyv
tár 1957-ben összesen 468 875 kötetet 
szerzett be. Ha figyelembe vesszük, hogy 
ennek az irodalomnak egy része a dupluia- 
páldányokra esik, egy része pedig idege** 
nyelvű irodaiam, körülbelül 3oo ooo kö
tet cseh nyelvű könyvet kell katalogizál
nunk. Ha ezt az irodalmat a betűrendes?
1 1 1 . a szakkatalógus részére egyaránt 
fel kívánnánk dolgozni és egy könyv fel
dolgozása 2o percet venne igénybe,X o o  ooo 
órára lenne szükségünk.Ez annyit jelent? 
hogy ha egy dolgozóra évente 2ooo munka
órát veszünk, összesen 5o szakképzett /*
6 .,illetve 7 * fizetési osztályba sorolt/ 
katalogizálóra lenne szükségünk. Ha most 
ezeket a számokat az egész hálózatra vo
natkoztatnánk, kiderülne, hogy milyen ó- 
riási anyagi befektetésre és milyen je
lentős megnkaerő—ráfordításra lenne szük
ség ahhoz, hogy a könyvtárak saját ere
jükből kiépítsék a katalógusok megfelel^ 
hálózatát. Számításainknál nem vettük te
kintetbe az olvasói katalógusok száméra 
szükséges annotációk készítését, amit e- 
gyes könyvtárak egyáltalán nem is tudnak 
elvégezni? ezt viszont a központi kata
logizálás rendszere eleve nyújtja a könyv
táraknak. Ezekre az okokra vezethető te
hát vissza, hogy miért nincsenek eddig a 
könyvtárakban megfelelő katalógusok.

A központi katalogizálás intézmény© 
-. eddigi fennállása alatt - jó hírnevet 
szerzett. Sokkal rosszabb azonban áhely
set a katalóguscédulák felhasználásával* 
Felmerül a kérdés, hogy a központi kata
logizálás miért nem vált eddig a kataló
gusok építésének alapjává, holott minő
ségileg igen jó /módszertani és techni
kai szempontból a világ legjobbjai közé 
tartozik/.

Központi katalogizálásunk specifi
kus sajátsága az,hogy össze van kapcsol
va a nemzeti bibliográfia feladataival,© 
a cédulák nyomása a regisztráló biblio



gráfia készítésének mellékterméke*
Ez b  tény v i s z o n t  arra vezet,h o g y  a 

nyomtatott katalóguscédulák olyan késede
lemmel érkeznek a kÖnyvtárakba,hogy_ csak 
kisegítő eszköz /ideiglenes cédulák/ se
gítségével használhatók*Az a módszer, a~ 
melyet azok a nagykömvtárak alkalmaznak* 
ahol a cédulákat a helyi katalógusok atb, 
számára sokszorosítják, a kiskönyvtárak
ban nem használható. Ezért a prágai Nem- 
35©ti Könyvtár 1957 augusztusától kezdve 
a sokszorosított katalóguscédulák válo
gatott sorozatainak központi kiadását 
kezdte mag$ ezek a cédulák részben szin
tén később érkeznek be a könyvtárba,mint 
a könyvek, de kevesebbet késnek, mint a 
nyomtatott cédulák,

A nyomtatott katalóguscédulákat so
rozatokban kell megrendelni, /A közpon
tilag katalogizált anyag a teljes nyom- 
datérmésnek kb* 5o 5&-a*/ A központi ka
talogizálás nem specializálja magát az 
egyes könyvtár-típusokra,Ez egyrészt je
lentős cédula- f illetőleg papírpocséko
lást von maga után,főleg a kisebb könyv
tárakban /a jelenlegi helyzetről nem is 
beszélünk, amikoris a központi katalogi
zálást osak minimális mértékben veszik 
igénybe és a cédulák makulatúraként he
vernek a könyvtárakban/, másrészt a köz
ponti katalogizálás drága, úgy hogy a 
könyvtárak nem is rendelik meg azokat a 
további sorozatokat, amelyekre szükségük 
lenne a katalógushálózat teljes kiépíté
séhez ás jórészt csak betűrendes kataló
gust szerkesztenek. Ha feltételeznénk, 
hogy a könyvtárak hozzálátnak a könyvtá
ri technika minimumáról szóló utasítás
ban előirt katalógusok felfektetéséhez s 
ezt a katalógusrendszert a nyomtatott ka
talóguscédulákra építenék fel, a közpon
ti katalogizálás jelenlegi szervezete 
mellett a kárhevesző cédulák száma mini
málisan megkétszereződnékt/figyelmen kí
vül hagyva, hogy ez a rendszer nagyobb 
mennyiségű nyomtatott katalóguscédula e- 
lőéllitását tenné szükségessé/, A könyv
tárakban azonban az Is előfordulna, hogy 
a rendes sorozatok /a járási könyvtárak

esetében minimálisan öt'sorozat/nem len
nének elegendőek az irodalom azon részé
nek feldolgozásához, amelynél összetet
tebb a katalogizálás, ~ főleg a tárgyi 
rendszó alapján való katalogizálás - 
miáltal jelentős nehézségek támadnának a 
katalógusok építésénél$ ugyanakkor a cé
dulák minősége is csökkenne.

Almoz, hogy a könyvtári katalógusok 
kiépítése elfogadható szervezési felté
telek /a késedelem kiküszöbölés©, vagy 
legalábbis áthidalása/, és a módszertani 
illetve gazdasági szempontok figyelembe
vétele /a papirpazarlás megszüntetése / 
mellett történjék,szervezési szempontból 
is hozzá kell látni a központi katalogi
zálás rendszerének átszervezéséhez*

ügy vélem, kezdettől fogva világos, 
hogy központi katalogizálás caak vala
mely bibliográfiai intézmény keretében 
lehetséges* Azok a javaslatok, amelyek 
más módon kívánják biztosítani a nyomta
tott katalóguscédulák kiadását /pl* a 
könyvekben lévő ellenőrző kuponok segít
ségével, melyek egységes formában ké
szülnének és az eddigi Üres hátoldalukra 
nyomnák a címleírást/, megvalósíthatók 
lennének, de olyan feltételek mellett, 
hogy a cédulákat más intézmények/kiadók, 
nyomdák/ dolgoznák félj igy a cédulák 
nem készülhetnének a megkívánt minőség
ben, nem lennének egyöntetűek és nem 
volna meg a szükséges kapcsolatuk a Nem
zeti Könyvtár által kiadott nyomtatott 
katalóguscédulák többi példányaival*^
X/Az egyik olyan megoldás, amely részben

minimális évi gyarapodásuk miatt nem kapnak nyomtatott katalóguscédulát/#az lenne, hogy a könyv címleírását közvetlenül a könyvbe nyomnák módosított kolofon formájában, a címleírás adata- inak sorrendjében, tizedes jelzettel, illetve annotációval kiegészítve* Ezek a kiskönyvtárak az igy kapott eimlei- rást csupán lemásolnák* A központi katalogizálás ilyen részbenimegoldásához egységes cimleiráoi módszereket kellene biztosítani, s ugyanakkor megoldani az ezzel kapcsolatos műszaki és szervezési nehézségeket* Ilyen értelembon meg kellene változtatni a könyvek ko- Pofonjának kérdéséi: szabályozó ox*SBá-* gos szabványt is.



Ás eddigi két legfőbb hiányosság /a 
késedelem, és as, hogy egész sorosatokat 
kell megrendelni, ami Jelentős pspirpa- 
sarlást von maga után és a sorodat sok
ba kerül/, kiküszöbölésére as lenne as 
elfogadható megoldás, ha a központi ka
talogizálás eddigi rendszerét megjavíta
nák.

Minden olyan könyvtárnak, amely a 
nyomtatott katalóguscédulákkal ellátandó 
intézmények listáján szerepelne, a Nem
zeti könyvtár egy—egy ideiglenes cédulát 
küldene, melyet a beérkezett támpéldány 
alapján készítene és olyan határidő alatt 
Juttatna el a könyvtárba, amely biztosí
taná, hogy a cédula előbb érkezik meg 
mint a könyv, vagy legrosszabb esetben 
azzal egyidőben. /Legjobb lenne, ha a 
könyvtárak a cédulák alapján közvetlenül 
a könyvpiacon rendelhetnék meg a köny
vet./ A cédulákat a következő Jelekkel 
lehetne ellátni? X. - a községi közműve
lődési könyvtárak számára ajánlott mü?
II. - a Járási, III. - a megyei könyvtá
rak számára ajánlott könyv* emellett a 
magasabb tipusu közművelődési könyvtár
nak volna a feladata, hogy az ajánlott 
irodalmat az alacsonyabb tipusu könyvtár 
részére beszerezze. Ez & módszer mintegy 
folytatása lenne a mintakatalógusnak és 
helyettesítené a kUXöntöző tipusu könyv
tárak részére készülő speciális nyomta
tott cédulasorozatokat. A cédulákon rö
vidített címleírás, tizedes osztályozási 
jel, tárgyszó és esetleg / - ha ez nem 
lassítaná meg a cédulák közreadását - / 
rövid annotáció szerepelne. A cédulákat 
számmal látnák el, amely megegyezne az
zal a folyószámla!, amely a végleges 
/rotaprinten készült/ vagy nyomtatott 
cédulákon szerepelne.

A könyvtár a beérkezett cédulákat 
betűrendbe sorolná. A könyvnek a könyv- 
kereskedésből való beérkezése után kike
resnék az ideiglenes cédulát, a könyvet 
feldolgoznák, a cédulára rávezetnék a 
leltári számot,továbbá © jelzetet,ugyan
akkor kijavítanák az esetleg téves deci

mális jelzetet és a könyvet a polcra he
lyeznék. Azt a cédulát, amelyre fel len
ne Írva, hogy hány totálőguacédulát kell 
készíteni a könyvtár egyes katalógusai 
részére, besorolnák az un. nyilvántartá
si kartotékba, amelybe a cédulákat a 
számok sorrendjében osztanák be.A könyv
tár hetente /egy évben tehát összesen 
52—szer/ egységes űrlapon megrendelést 
küldene a Nemzőti Könyvtárnak, amelyben 
meghatározott számú nyomtatott kataló
guscédulát kérne a Nemzeti Könyvtártól. 
Ez utóbbi a végleges katalóguscédulák 
kinyomtatása után megküld.éné a megren
delt mennyiségű cédulát.

A Nemzeti Könyvtár a kinyomtatásra 
kerülő cédulák számát a könyvtárakból 
beérkezett megrendelésekből állapítaná 
meg,méghozzá abban az időpontban, amikor 
a Bibliograficky Katalog-ot nyomják, e 
kinyomtatná a szükséges számú cédulát isf^

Az ideiglenes cédulákat a Nemzeti 
Könyvtárnak kellene készíteni sokszoro
sítva, végső esetben ormiggal.

FigyeXembevéve azt a tényt, hogy a 
nyomtatott katalóguscéduláknak nyomdában 
való előállítása nehézségekkel jár, elég 
lenne,ha mind az ideiglenes, mind a vég
leges lapokat rotaprinten sotíszoroeitva 
állítanánk elő, úgy ahogy ezt a Matica 
slovenská teszí.Ezáltal némileg csökken
ne ugyan a cédulák minősége, de a cédu
lákat csak kis százalékban használják.

A cédulák nyomásának technikai ré
sze megoldható lenne egyetlen rota- 
printtel, mély emellett jól szolgálná a- 
eoknak a könyvtáraknak a szükségleteit, 
amelyek kis offset eljárással készítik 
kiadványaikat? ezáltal a publikációk mi
nősége nagymértékben megjavulna. /Ele
gendő itt rámutatni például a német

^Ezeknek a megrendeléseknek a lebonyolítását meg lehetne könnyíteni azáltal, hogy a járás könyvtárai számára maga a járási közművelődési könyvtár rendelné a cédulákat központilag? ezek a könyvtárak egyúttal a kis községi könyvtárak gyarapitáeának központjává válhatnának.



Az ismertetett szervezési forma® 
mely - mint láttuk - módot ad a techni
kai megoldások többféle változatára® ki
küszöbölné a központi katalógus felhasz
nálásának addigi akadályait. A követel
mény csupán az® hogy a munkát jól'szer
vezzék meg és időbelileg jól osszák be 
/főleg akkor, ha a cédulákat továbbra is 
nyomdában készíttetnék/*

A javasolt szervezési forma a könyv
tárakban sem ütközne komolyabb nehéz Bé
gekbe. A lényeg az, hogy a rendszert a 
könyvtárakban szigorúan meghonosítsuk.

A végleges céduláknak a katalógu
sokba való beosztására akkor kerülne sor* 
amikor a cédulák beérkeznek éa az adato
kat az ideiglenes cédulákról átvezetnék 
a végleges cédulákra. /Az ideiglenes cé
dulákat fel lehetne használni helyrajzi, 
topográfiai katalógusok® központi kata
lógusok készítésére*/ Á cédulák beosztá
sa nagyon egyszerű, lenne, mert csupán a 
Megfelelő számokat kellene kikeresni. Az 
Újonnan megjelent*, friss könyvek címleí
rásainak a katalógusokba való besorolása 
rjem olyan sürgős /a könyvtáros a leg
frissebb irodalmat fejben tartja/, és 
Pótolható is a® uj irodalomból készült 
kiállításokkal» a Könyvujdonságok cimü 
kiadvány kifüggesztésével stb.; a jelzet

könyvtárak sokszorosított kiadványaira®/ a nyilvántartási. kartoték segítségével 
könnyen kikereshető. Minden írnmka, a ti
zedes osztályozási jel és a tárgyszó 
meghatározáeánsk kivételével, manipulá
ciós jellegű.

Volna még néhány másfél© megoldási 
változat is,melyek ilyen vagy olyan jel
legű előnnyel járnak* Jelen javaslatunk 
azonban a mostani helyzetből indul ki, 
megvalósítása kiküszöbölné az eddigi 
legsúlyosabb hiányosságokat, a késedel
met, egész sorozatok megrendelésének 
szükségességét, az ebből folyó tekinté
lyes költségeket, a központi katalogizá
lás gyér felhasználását, a jelenlegi, kö
rülmények között meg nem engedhető pa
pi rpazarlá s t• /ftincs, legalábbis belát
ható időn belül nincs ugyanis remény ar
ra, hogy a könyvtárak saját nyomdával 
rendelkezzenek, and a problémát egy csa
pásra megoldanál arra sincs remény, hogy 
a nyomdaipar kézbe tudná venni a kérdést 
s a feladatot nem a könyvtáraknak kelle
ne megoldaniokj saját eszközeikkel^ kevés
bé tökéletesen./

Az uj dolgokat gyakran nehéz körül
mények között lehet csak megválás!tani.A 
központi katalogizálást,ha nem is uj do
log, a könyvtárak legnagyobb része eddig 
nem vette igénybe® E tekintetben nem ma
radhatunk közömbösek.

Megjelents
8gzK.ford.gz.

ftatrednl katalogiz&ce a jeji soucaené profelémyv 
Khihovnlk. 4.ro&. 1959* 6.no. 181-184.p*
2244*



A KMK raktárába^ az eImiit években megjelent 
alábbi kiadványokból vannak még példányok* melyeket 
az érdeklődőknek díjmentesen megküldünk, Kérj ük, hogy 
igényeiket 1960 március 31-ig a KMK Könyvtártudomá
nyi Osztályára (Bp* tXIT, MUzeum u.3*) jelentsék be.

Önálló müveks

1. Egyetemes Tizedes Osztályozás 2.köt. Főtáblázatok
3,köt* Betűrendes mutató

2. Külföldi folyóiratok központi címjegyzéke. Bp*
1950-1951. 128,76 p.

3 . Orosz-magyar könyvészeti szakszótár. Bp. 1951. 195 
á. Tropovszki js Tizedes osztályozás. Bp, 1950. 177 p*

Periodikák

5* A Szovjetunió és a népi demokráciák könyvtárügye.
1-11.oz.

6. Uj szovjet könyvek könyvtárainkban l-lá,sz,
7. üj külföldi kiadványok jegyzéke A sorozat 1-22,sz.

B sorozat l-9*sz.
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KÖNYVTÁRI ÉS DOKUMENTÁCIÓS SZAKIRODALOM

A könyvtárügyi folyóiratok repertóriumát a 
kvbyvfcérl Figyelő 195 ?■ ?, r 'zámábrtn (03-8 5, p. 5 
1-324. tétel) kezdtük közölni# Ugyanebben a «zém~ 
kan közöltük a repertórium osztályozó ni nérnájty és 
a »3nd3 3orQat‘o feldolgozott folyóiratok jegyzékét 
*ft* A második közlemény a Könyvtári Figyelő 1959, 
ÍLl számában (51-BCLp, f 325-f»35, tétel) jelent meg. 
Ebben a közleményben — olvadóink javaslatára és a 
Eldolgozott anyaghoz Igazodva - az osztályozási 
sémán bizonyon változtatásokat"végeztünk, Itt .al
kalmaztuk először a ’̂ láad még'* utalókat la,tekint- 

hogy az ogycso tételokot csak Qgy helyre oszt
juk be#

A repertórium címanyagát szak- és betűrendes 
katalógusokban kumuláljuk, matyók a ftönyvtártudo- 
*oányi Szakkönyvtárban a«, olvadók i^ondolkozóséro 
állanak. Kumulatív betűrendes ezéi*ői névmutatókat 
■éa további mutatókat általában évenként a Könyvié— 

Elnyelőben K  közzéteszünk* Jelen számunkban a

három eddig közölt repertóriumhoz . (1-80S* tótel- 
özémig) névmutatót közlünk.

Több olvasónk felvetette a nagyobb időszakot 
felölelő roportórium-köaleményok kumulatív kiadA- 
aáimk gondolatát azzal az indoklással, hogy Így 
eredményeoebb és könnyebb volna a használata, A 
teljes anyag kumulációjára jelenleg korlátozott 
lehetőségeink miatt som tudnánk vállalkozni, 4e 
úgy gondoljuk, hogy az említett mutatók közlése 
nagymértékben helyettesítheti io a teljeo kumulá
ciót . Azt az igényt, hogy a repertórium több köz
leményét a Könyvtári Figyelőtől külön, könnyebben 
lehessen használni és áttekinteni, a KMÍC Igyekezik 
kielégíteni: kellő számú igénylés esetében - & ku
mulatív Kutatók elkéozültévol - az sddlg megjelent 
re pt* rfc órium-köz1eményeket a mutatókkal együtt kü
lön füzetben Í3 el jut tájt ja az igénylőknek, Kérgük 
tehát olvasóinkat, hogy igényüket juttassák el a 
KMK Könyvtéi-tudoraányi Osztály ára (Bp„ Vili, ftíuze- 
ubí u„5*) 1959* március ?0-ig.

J13GÍZÉK
a rendezoreoon falttól Gozofct; folyóiratokról*

Rövidítés?
U  Accacksmie e Biblioteohe Ace&d*Bibl*4talia

d*Italia \
2* A LA Bulletin A LA B.
$• American Doowaentafcion * Amer*Doc* 
át Annáin olf Librery Science Aun*I*ibr*S<5Í*

Aelib Px*oeeed|nga * AsXib Proc*
Austrolian Mbraiy J o u m l  Australian I4br*J* 

? *  B i b l i a i é  k a r  ( B o o g r a d )
8% Blbllotek&r* (Moasikva) tta*
$• Bibliotok&r (Szolid a) ua*
10* Bibliotékára Ha*
Ú *  Bibliotekobladet 
12® m* Bibliothek&r 

Bibliofcheelcloven 
BibloaiS« Bog0na Wrdea 
Bök o« Bibliátok

ua*
Bibliothekar(Berlin)

. .U«» 
ua** 
ua*
Bök Bibi.
B.Bibl.Pr*
Büchorai u*Blldung 
Calauza Bibi*
ua#
Qoi :u Be®, ld.br *
UA*

DFW

V?* Bulletin d*e Hibliothe<p*ö» de Franca
BUchorei und Bilduug 

*9* Cal&uza Bibilótecarului 
*0. óitatel*
21* College and Siosuureh Lib- . rnrlê  *

Bokumertat ión.
Dakutresn t a ti t>x±~FöchMblio- _  thete-W^r^bdohereX

Boviditófli
2 5* KirjastoXohti ua.
26* Krihovolk ua*
27* The Xdbx'aly Association- Record Idbr*Ass»Bao«
2B# Library Héráid Libr.lterald
29« Xdbrary Journal X4.br* J*
3 0* Libx'ary Quarterly X4.br* Quart*
3 1* Library Resources and Libr*Reo«Tochn*G®rv<Tochnical Services
>2* Library Trends Libx’.Trends
33. Llbri ua*
34. MitteilungsbX&tfc (Yórbaivi / Mitteilungsblatt dér Bibliofcheken dea X^cw{Nordrh*Westf*) de© Íiordrhein-Weotfalön)
35* Nachrichten für Dokumen- Nachr*Dok*tation
36,* Nachrichten-Nouvelles Nochr*VSB u«ÖV®
37* Nordisk Tidskritt fór Bök-. Hord*Tldfikr*Bök Bibi* och- Bibliotékavason
3ö* Przogi^d Bibltoteczny FrzegI*Bibl*
39* Revue de la Docume utat Ion B.Poo*
40* CpeciaX Librerlea Spec*14br#
41* Szovetszkaja Bibliograf J. j» Szov*Btbllogr*
42* Uuoscc* Bulletin fór lülb- Uu&jbco B*Libr« rariua
43# Wilston Library iluXXotin Wilaon Xiibr.B.
44* Zoitáchriít tűr Bibiio- Z.Bibl#BibUűgr*thekawoaeii uivi Biblio-
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Ál t a láno s k ^r dÍs e k  ]

| \ könyvtárügy állami \és i társadalmi irányítása, *. [Könyvtári torvéryek,_

CGKHCSLOVAk iA
S?6. Óim skor uskutoíSnit * zásady no- vy:ho knJ áín1 Öného zákona, =C1 tatéi0 • B.rotí* 1359. 3.no. 345-34 8. p.Minél előbb váltsuk vulóf:i#az u j könyvtárügyi törvény ol/i célkitűzéseit ö Ía törvény megjelent 1933. jullus 9-én.) ' (1#®)

63?. TiTTOVSKY, Jurooláv j napln^ní uBtanovoní zákona o jé<inotné #sousta- v& knlhoven — za dovrÜ'oní vystavby 
ííooí olistickéfco kriihovnictvi. =Khi- hovník. 4.roc. 1939. Q.no* 213-220*
Töltsük meg tartalommal a könyvtárak egyeégés rendszeréről szóló to^ v*?ny célkitűzéseit* Fejezzük be á szocialista könyvtárügy építését.(1 .2 )

6 3 8* VTNARgK,Josof: KnJhovnScky zá- kon - nástup k dal&iíü̂ . rozyoji cin- nostl knlhoven*, - Kúthovnlk.4#roc. 1959. a.rto* 220-223.P.A könyvtárügyi törvény — a könyv - tárd munka további fejlesztésének kezdete; (Megjelent'1959. Julius 9- én * ) (1.2)

639# 7,ákon a lidové knlhovny*= Őte- ■nAA lt.roő. 1950. lO.no* 229-231.p. A könyvtárügyi törvény és a köz— művelődési könyvtárak* (A törvény 1959. Julius 9-én Jelent meg*-)

.SZOVJETUNIÓ
841* V MnifBstemtive kul*turü 
SzSzSzU, ~ Bibliotékára(Moszkva).1959. 1 2 *no* 30-31.P.A Szovjetunió Művelődési Minloz- , tóriumának munkájából® Az SzKP Központi Bizottságának ft A szovjet könyvtárügy helyzete és megjavításának módjai98 c* határozatáról » (Költ 1 9 5 9 . október 1 0 .) (1.2)

642® O szosztojanii i raerah ulucs— senija bibliotecsnogo dola v sztra- no, = Bibliot^kar®(Moszkva). 1953*
1 2 .no. X—4*p*A szovjet könyvtárügy helyzete és megjavításának módjai* (Az BzKP könyvtárügyi határozatáról.) (1.0 2)

USA
643* DROGXCHEN* Alex* Library coun- cils.A new főre a fór- library impro- vement* = ALA B. 53#vol. 1959.2*no* 137-139.P.Könyvtárt tanácsok* Uj hajtóerő a könyvtárak működésének megjavításé- ra» (1 .2 )

644* MAII ARf Mary Helen:ImpXÍcatlons of th© libraiy eervicös act Tor Services to children and young people. = ALA B. 53.vol* 1959. 2.no* 118-122.p*A Könyvtári törvény hatása a gye:** mekeknek és fiataloknak nyújtott s zo Igái tat ásókra *
( 1*2 ). *

[ Módszertani munka
ntemf DKMOKrt.k ö s tArsabág 

L* még 7 1 2 .

640* MILLER* Jupp : 5 * FDGB-Kongress -.Auadruek Xebendiger Arbeiterdemok- ratie, = Bljc>lipthekar(Berlin) . 13. dg. 1959. lO.H. 1 0 5 1-1 0 5 2.p.A Szabad Hómét Szakszervezeti Szövetség (FDGB •— Froler Deutscber
Q©#© rkseh?>f fcabvmd) 5 . korigx'öó/ízusá-a z * el even minkás lemokrác 1 a kif e je~ V v;, A kóngrejsri-zuanak a könyvtárakat érintő’ .erodwényé;

* (1. 2 )

645. CARNOVSKY, León? Kvaluation ót library Services, - Uneaco B.Libr . 
1 3 *vol* 1959. 1 0 .no* 221-225.p.A könyvtárak munkájának vizsgálati módszerei. Ti.3)

SZOVJETUNIÓ
646* KDNDAKOV*!. s Ulucsalmmetodt- cseszkuju ponposcsf8 bibliotékám ezbra- ni!* *3 Blbliotokár*(Moszkva) • 1959. 12*no. 10-14 *p.Emeljük az ország könyvtárainak



Könyvtárak e CTÜttmüköáése_ SZOVJETUNIÓ

L . ‘ m é g  ? 2 1 .

647* DAVINSOIf ® Bonald * Adtomat ion and. inter~lib.rary co~opération* - Libr® Ass^Rec* 61*voi* 1959® 3 «uo*ő5«~66»p* . -
A z  automatizálás é s  © könyvtárközi együttműködés*

6,53 * 'Tribuaa peredovögo opütá.® » Bibiletakar®(Moszkva)* 1959* 12® no* 32-38.p«
T a p a s z t a l a t é  s e r e d é r t  © k é z i é t *  * . a  

k ö n y v t á r i  dolgozók l e n i n g r á & i  m e g ? © -  kosi é r t e k e z l e t é r ő l *. (1.42)

Kö zpont 1 ka t a.l ógus o k * Központi katalogizálás

CSEHSZLOVÁKIA
648* Bohoda o Xiruáíbe medsi Mátioou slovenskou a státbou knifcnieoi CSR* ® Knihovnik* 4®roÓ* 1*959* 8*no#225—226*p*A Mát Ica slovenská és Csehszlováktól a Állami Könyvtára barátsági szerződést kötöttek* (1.4)

VAItTSNTOVTG ,Stefim: Matica slo- venska v Martiné uzavrela doh adu o ^ru$be so Státnou kniznicou CSH v l’rahe* a Öitabel* * 8*roÖ* 1959® 9® no* 389.P* .A martini Matica SXovenská barát- .sági szerződést kötött Csehszlová — ^ia Állami Könyvtárával* (1*4)

tBA.
*>50® SCHENK* Gretchén Khief$ Staps. toward cooperation* ^T5!! meet jou on the comer”, » ALA B* 53®vol® 3*959. l*no* 38-42 *p®A könyvtárközi együttműködés objektív és szubjektív feltételei*(1*4)
Japasztalatcsere •Jfenkavé rs eny___
CBEHB^IOVÁKTIA
^51® #HALféNA^ tíáng Slovenské 8 * ko- f-Q sutaíe Budűjeme vzomu I ’udovu 
'mt%nlGU. ■ * uitat.el* • 8 *rotf* 1 9 5 9® 
y*n®m 372-3?4*p* fllusztr*.A ** Kiváló Közművelődési Könyvtár*1 eim elnyeréséért .folyó munkaverseny évfordulója- Szlovákiában* (1*42)

^52* IXíMLElíi J'vt Pocit ama a akt ívnöu ka&déhö khlMnióného pracov- hi-ka. á ÖitateXV*-8 »xo£®; 1 9 5 9 * 9 .3674372*p* Tllusztr**'9 sí á rá ltunk minden könyvtári -dolgo- 
a*xP 3v rés zv6 fc© 1 éré*, A könyvtá«~ közit munka versenyről*• (1.42 k--

854* BGOER® E* s The importance of unión catalogués fór underdeveloped countries* --Unesco B*Libr® 13*vol* 1959. 1 0 *no. 233-234*p*A központi katalógusok jelentősége az elmaradott országok szempontjából* (1.43)

ANGLIA
655® British Union-Catalogue of peri odicals* Fourteenth annual repo-rt of the counoll fór the year ended 31 st A!arch 1‘9S8. = Aslib Proc* 11*vol. 1959* l.no* 2 3-2 5 *p*A Brit Központi Perio&ikakat&ló-
fus (BUGOP). A Tanács tizennegyedik vi j e l e n t é s e  az 1 9 5 8, március Jl-é- 

v e i  záródó é v r ő l *

(1*43)

| Egyesületek, szervezetek

még 1*6

6 5 6 * A L L T S O N , Maiy L .  s S o m é  o b s e r v a -  
t i o n s  o n  f i  v e  d e c a d e s  of S p é c i  a l  H V  
r a r i e s *  =  S p e c ® L i b r *  5 0 * v o l *  1 9 5 9 .  
X * n o * 6 —8 * p  *Néhány észrevétel a Special Lib— raries c* folyóirat öt ‘évtizedes munkásságához® (1.5)
657. GEATfBwight E*.j SLA*s new profi ident* - spec* Libr»50*vol* 1959. 
7 ® no » 28S*p*B * W * Adkinson^ a Special Libraries Assoclation uj elnöke* < (1.5)
658* Proposed amendments to . ALA constitution and bylaws* =ALA B» 
5 3 .vol* 1959* 6 *no* 543-548,p®Az ALA alapszabályainak és sza- b á lyzatai nak módosít ás —te rvezet©€

0.5)



Konferáltéiákt kongresszusok. 
Kiállítások

L. .még 1*5

BELGIUM
L. ??9.

663* TRMLKR* j&ns Povinné individur álne átníöium® - Oitat©l®e B.roe. 1959* 10 * no * 404-408.p.Kötelező egyéni tanulás* (1.7)

CSEHSZLOVÁKIA

JABÁh
CSEHSZLOVÁKIA ^
659. W15RNER* Heinzt Zweite Arbeits- tagung tschécboslowakischer und deutscher .Bibliothekare - Prag. 11-13. Dezembar 1958. ~ Zbl.Bibi. ^3.Jga 1959. 3%H*‘ 169-175.J?.Csehszlovák és német könyvtárosok második munkaértekezlete9 (Prága9
1958* dec.ll—13.;) ■* ‘(1*6)

NÉMET DEI\/DKR,KÖZT4R8ASÁG 
L .  még 772 .

660. EURGKMBXS TE R f Burghard' i, Zime- lienziramer oder Buchmuseum?. - Zbl. Bibi* 73. Jg. 1959. 2.H. 99-111.P.Kincseskamra vagy könyvrauzeum ? Az állandó kiállítások problémája^

NÉMET SZÖV.KÖZTÁRSASÁG 
L. még 707.

661* KASPERSfHeinzs Bie zehnte Jah- resversammlung des Verbandes In Doct- mund am 17* Október 1958. » Mittei- lungsbl att ( Ho rdrh . Westf . ) 9 • «Tg. 1959• l.no. 1-7.p.Az Északrajna-Westfáliai Könyvtár Egyesület (Verband dér BibXIotheken des Landes No ndrhein-Westfalen) tizedik évi közgyűlése Uo rturnádban 9 1958* okt. 17-én.' » • (1.6)

USA

664* HAT TORT . Kint aro: Library trai- ning la Japan• =* Unesco B.Libr. 13. vol* 1959. l.no* 13-14.p. Könyvtárbsképzés Japánban.
* (1.7)

LENGYELORSZÁG’
665* • WTACEK* H. z Wakacyjae semina- rium bibliotekarskie w Jarocinie 27- 27. VITT • 1959. - Bibliotékára*26.rok* 1959. 1 0 .no* 307^32.0.p*Szünidei konyvtérosképzŐ szemihá^ ,rium Jarocinbaní 1959.VITI.17-27. )- Cl.7)

NÉMET DEMOKR. KÖZTÁRSASÁG
6 6 6. NESTLER. Friedxdchs Austausch- exkursionen von deutschen Studi erőiden dér Bibliothekswissenschaft in die CSR. » Zbl.Bibi. 73.lg. 1959. 2.H* 117-121.p.Német könyvtárssakos hallgatók cserelátogatásai Csehszlovákiában*

(1.7)

NÉMET SZÖV.KÖZTÁRSASÁG
6 6 7* HETM, -Harrói Arbeitstagung für Ausbilüungsleiter an wlssenschaft- lichen Bibliotheken* ~ MitteiXungs- bXatt(Nordrh.Westf.) 9*Jg* 1959.* 1. no* 23-26.p* .A tudományos könyvtárakban folyó könyvtárosképzés vezetőinek értekezlete. (Köln* 1 9 5 9 . február 1 2 -1 3 .)(1.7)

662. ?8th annual ALA Conference, Washington * D.C. </uae 2 1 -2 7 * 1959. = ALA B. 53.vol. 1959. 5.no. 397- 409.P. .Az ALA ?8 . évi konferenciájának programja. (Washington* 1959. június 21—27®) (1.6)

Könyvtároskép&és . továbbképzés

L. még 726*

SZOVJETUNIÓ
L. még 673.

6 6 8. SZÓ KÓLÓVÁ. N. * Peresztx*aivaeai proizvodsztvennüju praktiku* =Bib- liotekar*(Moszkva). 1959* l?.no.48- 
51.P.A könyvtárosképzós gyakorlati szakaszának átszervezése. (1.7)

r
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USA,
669. COLLINGS* Dorothy G.: Training overseas students in American lib- rary schools. - línősco B.Libr. 13* voX® 1959« 8/9*no* 180?lB3#p«Tengerentúli hallgatók amerikai könyvtárosiskolákban* való kiképzése,

Könyvtártörténet

670c RTT>BR*R.C. $ Notes on the Mino- an and Mycenaean palace archives and their admlnistration. = Libr.Ass. Ree. GX.vol. 1959. 3*no. 58-63.p.A minőszi és mykénaei palota le* véltáráról és ennek adminisztráció-, 
járói. (1.9)

CSEHSZLOVÁKIA 
L. 764.

ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP^

AFRIKA

671. AJE.S.B.sTrends of libraiy de- velopment in Africa. ~Libr.Ass.Rec*
61.vol. 1959/ no. 8?-89*P*Az afrikai könyvtárügy fejlődéséi nek iránya. (2.)

KÍNA
6?2. CHENGf Chis Libraries in China today. - Libri. 9*vól* 1959c 2*no. 105-llo.p. Illusztr*Könyvtárek a mai Kinában. (2 .)

SZOVJETUNIÓ
6 7 3. DRTTNA9 Jaroslav t Návstévou u svych uŐitelu. = Knihovník. 4.roc. 1959. 8.no. 229-236.p.Látogatás tanítómestereinknél.Beszámoló a Szovjetunióban tett tanüt- mányűtról. (2.)

674. THJDLEY, Edward t Libraries in the U.S.S.R. » Libr.Ass.Rec. *61. vol. 1959c 5*no. X11-1X5«P*Könyvtárak a Szovjetunióban.

675. WHTTBY, Thomas J.s Soviet libraries today. =5 ALA B. 53cVol.l959e
6.no. 4-85-̂ 89. P* Illusztr.A mai szovjet könyvtárak.

TAIVAN
676. FXTZGERALD.William A*t Libraxy mission in Taiwan. = ALA B. 53*vol. 1959c 6.no. 490-493.p. Illusztr.Könyvt árs ze rv és és i megbi zatásom Taivanban. (2 .)

VIETNAM
677. HEYMAN, Juliáné H. : Libraries in Viet-nam* = Unesco B.Libr. 13. vol. 1959. 10.no. 231-232.p.Vietnámi könyvtárak. (2.)



KÖNXVTÁRFAJTÁsT]

Nemzeti és általános tudományos könyvtárak

L* még ?28®

6?8* HAJDÚ HeIga #JUHÁSZWfas Das Wiener Symposium dér Nationalbibliotheken Europas. = Zbl.Bibl. 75 • J S • 1959.2.H. 112—117.P.Európa nemzeti könyvtárainak bécsi értekezlete* (3.1)

679. Symposium on national libraid.es in Európa* =* Unesc© B.Libr* 15.vol. 1959. l.no® 1—*4* ,20.p«értekezlet az európai nemzeti könyvtarak problémáiról® (3.1)

AUSZTRÁLIA.
680* Library of New South Wales Parii ament * » Australian Libr*,T*8.vol* 1959. 2.no* 79-80*p.

A  New South Wales-i Parlamenti Könyvtár* (3.1)

CSEHSZLOVÁKIA
L* 648, 649.

INDIA
681* The BeIvedere Housej The home of India®s National Library* = Indián Llhrarian* 13.vol. 1959.^. no*166—168®p.India Nemzeti Könyvtára a Belve- dere-House-ban. (3.D

KANADA
682* The Library of Parliament* = Canad.Libr.Aas.B. 16*vol* 1959. 2®no. 61-64*p®.A Parlamenti Könyvtár*

SZOVJETUNIÓ
683. ARTAM0N0V, A. :Na ékrane - bibliotéka. = Bibliotekar* (Moszkva) 1959.12.no. 38-39.P.A könyvtár a mozlvászonon.A Lenin Könyvtárról és két szabadpolc—rendszeri! könyvtárról szóló ismeretterjesztő Tilm. '(3.D

684* KENT*Charles Dean©* The Lenin- grad State Library. = Canad.Libr* Ass.B. 16*vol. 1959. 2.no. 67*70 • 
p.A leningrádi Szaltükov-Scsedrin Könyvtár* (3 .1 )

685. RUGGLES, Melville J.s The All- Union Book Chamber of the U*S*S.R. « Librd* 9.vol* 1959. 2.no. 117- 124*p*A Szovjetunió össz-szövetségi Könyvkamarája.
(3.D

Egyetemi és főiskolai könyvtárak ____

ANGLIA
L. 7^7.

AUSZTRÁLIA
686* The Dixson Library,The Univer- sity of New England. ~ Australian Libr.J. 8.vol. 1959# 2.no. 61-62.p.A New England Egyetem Dixson Könyvtára . (3.2)

687* The Fisher Library, University of Sydney* = Australian Libr.J. 8* vol, 1959. 2.no. 62-64.p.A sydneyi Egyetem Fisher Könyvtára* (3.2)

688* University of New South Wales Library. - Australian Libr.J. 8* vol. 1959* 2.no* 77*78.p*A New South Wales-i Egyetem Könyvtára. (3.2)

(3.1)



CSEHSZLOVÁKJA ANGLIA
. L. még731.

689. CERNÁ,Marles ítyrieet letj Uni- veraitnx Imihovny v Bratisiave* - Khihovník, 4,roe, 1959® 8*no, 2 2 7-
2 2 8 .p ,A. pozsonyi Egyetemi Könyvtár 40 éve, (3*2)

690® Nala bratislavská \Jniverzitná kniznlca jubiluje® - CitateX®. 8, roÖ* 1959® 10„no, 436-438,p,Á pozsonyi Egyetemi Könyvtár jubilál. (3*2)

695, OTTANBLF.B*G ® s Liverpool Music Library sülte, = Libr, &ss„Rec *61, vol. 1959* 6®no, 160—162„p, 11-lusztr, *A liverpooli Zenei Könyvtár helyiségei*
(3.3)

696 c URQIJHART • D , J , : The U.K, National Lending Library fór Science and Technology, = Unesco B*LÍbr,X3,voX, 1959* 8/9®no, 173-175.p*
Az Országos Természet tudományi és Műszaki Kölcsönző Könyvtár, Anglia,

(3.3)

INDIA

691, Work-fXow in üniveraity and College-libraries, - indián Libra- rian,.1 3 *v o l ,  1959. 4*no, 171-172•P.Az egyetemi és főiskolai könyvtárak munkafolyamatai,
( 3 .2 )

USA
b® még 793.

*•
692, DAVIS, Edna C, - ROSENBERG, Hobbys TTCLa *s laboratory fór humanista, - Libr*J• 84,vol0 1959* l.no. 46-49, P. Tllusstr, •A IiOS Angelee-1 University of Ca- lifornia Könyvtára $ a humán tudományok munkahelye, •

( 3 .2 )

f93. .EVANS, M.B.s Lehigh üniveraity Library, Bethlehem, Pennsylvania, J Libr,Ass,Rec, 61,vol, 1959. 4,no, 
9 0 -9 2 .p ..A Lehlgb Egyetem Könyvtára Bethlenemben, íPennsylvania) ®

694, j Singposts; somé se—i^otions from the 1958 special lib— literature,, - Aslib Proc. 11, Y?1* 1959 > 6*no, 147-160„p„ Bib-152-160,p. ̂Az 1 9 5B. évben meg jelent ,ssakkönyv- 
Irodai^ ö konyvtártudományi

AUSZTRÁLIA
697. Special Libraries of IJew South Wales, = Australian Libr,J, 8,vol, 1959. 2,no, 65-69,p,New South Wales sz alkönyvtárai „

(3.3)

CSEHSZLOVÁKIA
698. PROCHÁZKA, Boris: Zriadili sine üstrednu ekoríomicku khiznicu na SX> vensku, -Citatel*, 8,róc, 1959. 10,, no, 435«436,p0Központi Közgazdasági Könyvtárat létesítettünk Szlovákiában (1959, áprilisban,)

(3.3)

INDIA
699. EVANS, B, Agard - GHOSH, G,B , 5 The special libraries of India - Aslib Proc, 11,vol,1959. 6,no, 161- 169.P*India szakkönyvtárai,

(3.3)

LENGYELORSZÁG
700, KWIATKOWSKI, SXawomij? s O bib- Xiotekach fachowych we wlokiennict- wie, a* Blbliotekarz, 26,rok, 1959* 10,no, 301-306,p,A textilipari szakkönyvtárakról,

(3.3)

Közművelődési könyvtárak
L, még 805*



701. H0RR0CKS, Stanley H. s Unesco public library pilot project In bhe aastern region of Nigéria. — Unesco B.Iii-br. lj.vol. 1959. l.noj, 5-7.P.Az Unesco terve közművelődési mintakönyvt ár létesítésére Kelet— 
Nigériában®

AUSZTRÁLIA
702. The City of Sydney Public Lib- rary. * Australian Libr.J. S.vol. 1959» 2.no. 82-84.p., Sydney Város Közművelődési Könyvtára. (3.4)

703. The Public Llbrary of New South Wales. = Australian Libr.J. 8.vol. 1959. 2.no. 59-60.piNew South Wales Közművelődési Könyvtára. (3.4)

704. Public Library Services in New South Wales. = Australian Libr. J.
8 .V0I. 1959. 2 .rto. 81-82.p.New South .Wales közművelődési könyvtárainak munkája® (3.4)

CSEHSZLOVÁKIA
L. 639, 651, 652, 762, 7 6 3.

FINNORSZÁG
L. 718.

FRANCIAORSZÁG 
L. 719.

NÉMET SZÖV.KÖZTÁRSASÁG
707. SCHELSKT, Helmut Bildung und Frei zeit- ® Bücherei u.Bildung. 11. Jg. 1 9 5 9 .  11.H. 485-495.p.Műveltség és szabadidő* A német? közművelődési könyvtárosok hamburgi* kongresszusának megnyitásakor tartott beszéd* (1959. máj*2 9-áun*l.)

<3.*>

PERU
708* BALLÓN* Antonieta D* % Public library development in Peru* - Unesco B*Libr* X3®vnl* 1959® 8/9. no* X84~*186*, 208*p®A közművelődés! könyvtárak mai helyzet© Peruban* (3.4)

SZOVJETUNIÓ
L. 683, 756.

USA
L. még 715, .716 , 766.

709. LUCE,Kelen - MORIN.Wilfred L.s Fi ve States survey library neods and resources, = ALA B* 53.vol. 1959*5.no* 3 7 8 -3 8 3.p. Illusztr*öt államban végzett felmérés a könyvtárak szükségleteiről és állományáról .(Pennsylvania, West Virginia, Wisconsin# Neva'da, . Michigan)*(3.4)

710. POWELL, John Walker : What do you mean — ^public” library? » ALA B* 53.vol* 1959*. 6*no* 497~499*p* Mit értünk ° közmüve lödé sí** könyv — táron?
<3**0

LENGYELORSZÁG
705 * FXMPKÓWSKA—SZEMPLXNSKA,Jadwi- ka? Uwagi na témát bibliotek dztel- nicowych (dokoiíczenie) * a Bibliotékára* 26.rok* 1 9 5 9 . lo.no* 396-301* P* (3.4)
NÉMET DETOKR* KÖZTÁRSASÁG
706* GítNNJSL, Peters lO Jahre alig©— raeine öffentlich© Bibliotheken dér BDR* ^  Bi bliothekarf Berlin) *13* Jg. 1959. 10. H* 1041-1045.p®Az NDK közművelődési könyvtárainak 10 éve.

7 1 1 * Die Universitöt ifür jedermann* Querschnitt \durch Arbeit und Aufga- ben dér amerikanischen Volksbüche- reien. = DFW* 7.Jg* 1959. 4®H. 118* P.Mindenki egyetem©» Az amerikai közművelődési könyvtárak munkája és feladatai* (3.4)
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ttzemi közművelődési könyvtárak Szakszervezeti könyvtárak

NÉMET DEMOKR. KÖZTÁRSASÁG
7X2. Die Arbeit d©r gewerblichen Leihbüchereien, Auszug aus dér &a~ ordnung übar die Arbeit dér gewerblichen Leihbüchereien* Vöm X.Juli 1959.. =* Bibliothekarf Berlin) oX5#J&1959^ Xö.H. 1149-1150.p.Az üzemi szakszervezeti könyvtarak munkája. Kivonat az üzemi szak- szervezeti könyvtárakra vonatkozó 
1 9 5 9. julius 1-1 utasításból.* (3*5)

JCdkolai és gyerraekkonyv tárak}

AUSZTRÁLIA
713. School Libraries in New South Wales. = Australian Libr.J. 8.vol. 1959. 2 .no. 70-73.P.New South Wales iskolai könyvtári. (3.6)

német demokr.köztársaság
L. 770.

SZOVJETUNIÓ
714. SZUHORUCSENKOVA.L. : Voproszü. kotorüe nado résit*. = Bibliotekar* (Moszkva). 1959. 12.no. 25-27.P.^Megoldandó kérdések. A gyermekkönyvtárak munkájáról. (3.6)

USA
L. még 644, 737» 751.

715. OAVERfMazy V.$ School aad pub— lic liferary relationships. = ALA B. 
5 3*vol* 1959.. 2 .no. 1 1 1 .p.Az iskolai és a közművelődési könyvtárak kapcsolata. (3 .6 )

7 1 6. MARTIN, LowelltRelat ion of pub— lic and school libraries in serving youtfa. — ALA B.5 3.V0 1* 1959* 2.no. 
1 1 2-11.7 .p. Illusztr.A közművelődési és iskolai könyvtárak együttműködése az ifjúság szolgáX&tában.

(3.6)

■í----------- ----- T-----------r-------------Egyéb könyvtárak

AUSZTRÁLIA
71?. Archives and repositories in New South Wales. = Australian Libr. J. S.vol. 1959* 2.no. 73-77.P. Levéltárak New South Wales-ben.

(3.7)

[ KÖNYVTÁRÉPÜLET BERENDEZÉS FELSZERELÉS

fejtés. Épület. J^Ütés, világítás

éinworszAg
KANNILA,IlelletA new email 11b- bullding in Finland. = Unesco "•Wbr, 1 3 .vol. 1959. l.no. 11-12.JP t

. Kiskönyvtár építése Finnországban,

FRANCIAORSZÁG
719. Chronique des bibllotheques. Bibllotheques municlpaXes.Compiégne 
(Oise) • » B.Bibl.Fr. 4.ann. 1959*7/8.no. 359-361.p. , 1 t.A Compiegne-i Városi Könyvtár uj
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USA
920* SCHTTLZE * El se L* t Planning the new libraryr.the Procter and Gamble Company M.'A.and R* 'Tephnical Libra- ry. . = Spec«Libr* «vol « 1959. 1 ®no. ‘2 0-2 5 .P* Illusztr.- .XJJ könyvtárak tervezését a Procter and Gamble Oompany műszaki könyvtára* (4*1)

722* '87,OKAL*S3KXJ»A. - TUR0VtV. - CSUUMOVSZKT J * X * t Mehani sió rvat* pro- cessszü biblioteesnoj rabotü* •. »_ Bibliotékára (Moszkva) * 1959. 12*no. 28-29.p.A könyvtári munkafolyamatok gépesítése* (4*4)

Mikrofényképezés j

L. 794*

Gépi berendezés

L. ?41*
Xyukkártya-technika Gépi válogatás

721. SCKUUHMAÍSTS STEKHOVEN JR. : Thelinking of libraries with the aid of teleprintere* «. Libr* Ass.Rec.61.vol. 1959. 6*no. 149~Í55.P«Könyvtárak együttműködése távgépíró berendezésekkel. (4.4)

?23. MALIIS Ó N f Glennz A  nonmechani- cal system fór sprting and retrie- ving book cards. » Wilson Ltbr.J* 33.vol. 1959. 5.no* 3 6 2-3 6 3.p-*Katái ógus-kártyák rendezés© éö vár- logatása nem gépi eljárással.
(A.4 5 )

[ KOSTYVtÁRYE7, ETÉS KÖWYVTÁBSZERVEZfeS __KÖNÍVTARIGAZGATÁs]

USA

724. Humán relations in the Xibrary — Wilson Libr.B. 33.vol. 1959.6 *no. 
422-425.p.Milyen,a dolgozók helyzete a könyvtársán?TIÍOMAS, Carol t Ellenőrzés minden szinten* 422-423.p.JOERO* Oswald H* t A könyvtári dolgozók tanácsa* intézeten belüli továbbképzés * demokratikus vezetés/23**
4 2 4*P:OARSIDE* Borothyj Mennyiben befolyásolhatja a dolgozók helyzetét az intézeti dolgozók egyesületének tevékenysége? 424-425. p#

[ Személyzet]

726. WTEDERg Joachim * Berufssorgen des wissenschaftlichen Bibliothe - kars. = Libri. 9.vol. 1959. 2*no#132-165.P.A tudományos könyvtárban müködö könyvtái'os hivatásgondjai* (5.4)

USA

Vezetés

727# Librarianship as a profession*= Libr.J. 84*vol* 1959* l.no* 2 5-26.p.A könyvtárosság mint hivatás*.(5.4)

UBA
725 • POWELL* Lawrmce Clark 2 Adni- nisjbration in one easy les són* * Wilson Libr.B. 33.vol. 1959® 6,no. 419—421*p*

Az igazgatás oktatása epy óra



I ÁLLOMÁNY]

[Allománylsmertetés

72&. TYSZKO, Dakart Das Problem dór minderwichtigen Lifcoratur in wiasen- schaftlleheti Bi bliotheken. = Zbl* 
Bibi. 73. Jg. 1959- 2 .H .  85-99.P. _A tudományos könyvtárakban levő kevésbé fonbős irodalom problémájá
hoz,, (6.1)

USA
730« FTÉLT)9 Bernice í The rosources and technical Services dlVision♦ program and activities. = AX#A B. 53.vol. 1959. 5.no. 389-392.p*Az ALA Állománygyarapítási és Fel- dolgozási szakosztályának programja és tevékenysége*

( 6 *2 )

Állománygyarapítás j

729. GREN*Eriks Zűr Frage dér Metho- 
d e  dér Bücherauswahl in den wissen— schaftlichen Bibliotheken. » Libri.9.vol. 1959. 2.no. 69-70.p.Megjegjrsések a tudományos könyvtárak áílománygyarax>itásának kér&é- 
•Béhez. (6.2)

ĵ Ál lomány-ny 1 Ivánt u rt ás] 

CSEHSZLOVÁKIA
731. PAFTRNÍK, Mii oá' t Eine verein- fachte Art dér Inventarisierung in dér Pniversitatsbibliothek zu Bmo. = Zbl.Bibl. 73.Jg. 1959. 3.H. 196-
198.p.Egyszerűsített leltározás a bmoi Egyetemi Könyvtárban.

( 6 .4 )

KÖNYVTÁRI FÉLIX)LGO^Ás]

USA

Lé 7 3 0 .

Cimleir*áQ.Cimlel rási szabályzatok

732. VERONAt Evarliiteraiy univ ver- sus bibliographlcal unit. = Libri.9.V01. 1959. 2.no. 79-104-.p. Bib- liogr. 102-104.p.Irodalmi ©gysóg - bibliográfiai ©gység. (7.1)

INDIA
733. SENGUPTA* Benoyendra s Cerfcain suggeotlóno and rules fór rendőring Tndic names in catalogue ontries. - Indián Librarlan. 13.vole 1939® 4. no. 133-139.p.Néhány Javaslat és szabály indiai ncsvek felvételére a címleírásban.

(7.1)

NÉMET DEMOKR.KÖZTÁRSASÁG
734. ROIiOFF9 Heinrich: Sexagenarlos de Ponté? Betrachtungen zum 60. Ge— burtstag dér Preusslschen Tnsfcruk - tion. =* Zbl.Bibl. 73.Jg. 1959.3.H.183-187.p.

Gondolatok a Porosz Instrukciók születésének 60. évfordulóján.
(7.1)

NÉMET SZÖV.KÖZTÁRSASÁG
735. FUCWS, Hermann s Stellungnahme zu dem vorliegenden Entwurf neuer fetalogregeln. = Mittoilungsblatt. (Nordrh.Westf.) 9.Jg. 1959. l.no.19-21.p.Hozzászólás az uj katalogizálási szabályzat tervéhez.

(7.1)



ANGLIA736* PPLUG* Oünther i Berioht über die eingegangenen S te1lungnahmon zu den "Regein für den alphabetischen Katalog"* - MibbeiXungsblatt(Nord- rh.Westf*) 9. Jg. 1959* l.no* 10-19.
P ®Beszámoló az uj katalogizálási szabályzattal kapcsolatban beérkezett hozzászólásokról® (7.1)

[osztályozás]

737. cySTER, Benjámin A. s The ab- ridged Decimál Olasslfication . and the school Xibrary* - Wllson Libr. B. 33.vol, 1959, 10.no. 759-740*p* A Tizedes Osztályozás rövidített kiadása és az iskolai könyvtár®í 7.2)

738. SWAMT, Mannava Sitaramat Pewey Deciméi Classification régiónál sub- divielonö under 954* - Indián Lábra ri an. 13*voI* 1959. 4*no*X69-X70. 
P*Javaslat* a Tizedes Osztályozás szakjának részletezésére. • •(7.2)

Katalógusok. Katalógus- j szerkesztés és -használatj

L. még 807.

739. Conférenc© International© d© catalogage* Réűnion próliminaire a Londres. (1 9 - 2 3  juillet 1 9 5 9 .) -B.Bibl.Fr. 1959* 7/8,^0.367-374*p«Nemzetközi katalogizálási konferencia* Előkészítő ülés Londonban# 1959. jUl 9 19-23-én*
(7.5)

USA
743. RAFTERY0G©rald2 Wby kids steal books? ~ Libr.J. 84*vol. 1959. 10* no* 1639—1641 * p *

Miért lopják a gyerekek a könyvet? (8.)

740. OH APLXN * A * H*: Rtatistical com- parf són of British MUseum and Lit~ rary of Congress catalogues. 5 J.Doc* 15.vol* 1959. l.no. 38.p.A British Museura és a Kongresszusi Könyvtár katalógusainak statisztikai egybevetése* ;(7.5)

LEÍTGYEIiÖRSZÁG
74-1. GOYSKI, J an t ííowe urzadzenl6 zabezpieczajace karty katalogowe przed 'wyjmowaniem ich przez czytel- ników* = Bibliőtekarz. 26.rok.1959* 10*no* 312—515.P. Tllusztr.

SVÉDORSZÁG
L* 795.

%
USA

L* 723* 740.

[Raktározási

744* LUCE, Richard W* s Time-savers and 3páce—savéra. « Spec.Líbr. 50. vol. 1959. linó. 9-12.p*Periodikák gyors és gazdaságos tárolása* -

Uj szerkezet katalóguscédulák r3r zitésére*
(7.5)

frftMRT DEMDKR. KÖZTÁRSASÁG
742. DECKERT, Helmut : Zehn Jahre Zeifeschrlftenauswertung an dér Sacfr" sischen Landesblbliothek Dre den* 5 Zbl.Bibl. 73.Jg. 1959. 3 .H. 176-183*p. ,Tíz éve© a. drezdai Szász Tartományi Könyvtár folyóirat cikk-kataló" gusa* (7 .3)

[_Á LtiO MÁHYVÉDELEM



745* MARGÓ, Guy A* - ROZXE'/ZSKI faltér M* sShelving plans fór long-plqy— ing records. = Libr.j* 84*vol. 1959® X0«noo 1568-1569*P*Mikrobarázdás lemezek raktározási rendszere* (8*2)

Konyvegésaségügy|
746* P0VÍ5Y, Kenneths The Jacketeer. A new way to savé binding costs*= Libr*Áss*Rec. 61*vol. 1959« 2*no* 36-38*p. Xllusztr.A könyvburkoló berendezés* — Uj eljárás a kötési költségek megtakarítási ra.

(8.3)

j KÖNYVTÁRHASZNÁLAT OLVASÓSZOLGÁLAT |

ANGLIA -
747. PAG®, B.S. - TUCKER, P.E.s The Nuffield pilot survey of libraiy use In the uníversity of Leeds.= J.Doc. 15.voX. 1 9 5 9 . 1* no,, X-XX.p*'A leedsl Egyetemi Könyvtár 1957# évi forgalmi adatainak statisztikai f oXdoXpcozáss 0

(9.1)

CSEHSZLOVÁKJA
748* 8YK0RA, Jozef t Lepái© vyu£ívat * v kniániciach noviny a éasopisy* = Citatéi** 8«roő* 1959.' 9.no* 361- 366*p* Illxisztr. *Használjuk fel jobban a könyvtárakban a hírlapokat és a folyóiratokat*

(9.)

USA
L. még 644, 683*

749* BRXGGS* Allén F* t Librarians Cerberus or Hebe? - Wilson Libr.B. 34*vol» 1959* 1 * no * 39-4X.,47.p*Cerberus legyen— a könyvtáros, aki csak á könyvek őrzésében látna feladatát, vagy Hébe, aki a tudás kelyhét nyújtja az olvasónak?
(9e)

750» TRRIG* Madellne : Developingch&racter thro.ugh reading. = tilson Libr.B. 33.vol. 1959.‘ 8.no.5?l- 573*p.Az olvasás hatása a jellemnevelés-
are* (9.)

751* LASH, Henry: School public re— lations through the libraxy* = Wilson Libr.B. 33.vol* 1959. 7.no*485*,487.p*Az iskolai könyvtár szolgáltatásai az iskola közösségének* (9.)

Olvasók. Olvasáselemzés

752* SAVAGE, Ernest A* j Xndependent thinking and mentái training throû i reading* = Libr. Ass.Rec* 61*vol* 1959. 2 *no* 2 9-3 2.p*Független gondolkodásmódot s * a szellem tornáját biztosítja az olvasás * (9.1)

INDIA
753. TANDÓN, M.M.L.s Reading bastes ot the "new reading public",=ünesco B.Libr. 13.vol. 1959. 8/9.no. 1 7 6 - 179.P.Az indiai "uj olvasóközönség" iz— lése. (9 .1 )

LENGYELORSZÁG
754. BURSOWA?Fe 1 iksa• Problem odply- wu czytelników w wypoáyczalniach mlejskich. « Bibliotekarz*26.rok. 1959* 1 0 *no. 2 8 9-2 9 6.p*Az olvasók lemorzsolódásának kérdése a városi könyvtárak fiókjaiban.

(9.1)



NÉMET DEMOKR. KÖZTÁRSASÁG
755. BAüM, Hana-Wemer s Literatur für Juéendliche. Uber Leseantriebe* Wirkungen dér Lite ratur und litera— risohe Kritérién. = Bibliothekar (Berlin). 13*Jg* 1959. 10.H. 1Q64-
1071.P.Ifjúsági irodalom. As olvasási * kedvről* az irodalom hatásáról és az irodalom kritériumairól. (9.1)

SZOVJETUNÓ
756. CARECtRAD3ZKIJ* I * : Csem dovolen i nedovolen csitatel*. = Bibliote- kar9 (Moszkva). 1959. 12.no. 18-24. 
p.Mivel elégedett és mivel elégedetlen az olvasó? A 3zovhoz-könyvtárak munkájáról. (9.D

USA
757. UEALE* Va 11; Our responsibili- ties to the college undergraduate. a ALA B. 53.vol. 1959. 6.no. 500-
502.p.Mi a kötelességünk az alsóéves főiskolai hallgatókkal szemben?

(9.D

758. JACK* Delta; Guiding children*s reading. =» Wilson Libr.B. 33.vol. 1959. 5.no. 555-350.*358.p.Hogyan irányíthatjuk a gyermekek olvasását?
(9.1)

Népművelés Könyvt árp ropaganda

CSEHSZLOVÁKIA
?62. KAPSA, OldÁchí Sjezd socialis* ■feleké kuXtury, vesnioké knihovny & zemed£lstvi. . ~ Öténél. H*roŐ*X959» 10.no. 217-219.P.A Szocialista Kultúra Kongresszu- (1959. dunius 8—11.) a falusié<v n asácp. (9,6)könyvtárak es a mezőgazdaság.

7 6 3. PASKA,.J.t Po Sjazde socialis- tickej kultúry. = Citatéi*. 8.ro&.
1959. 9.no. 349-355.P.A Szocialista Kultúra Kongresszusa után. (1959. Junius 8-11.)

764,, VÖDIGKOVÁ, Hana : V.I. Lenin a praáské knihovny. - Knihovnik. 4. roé'. 1959 . 8.no. 237-238.p.Lenin és a prágai könyvtárak.(9.6)

SZOVJETUNIÓ
765. OAVRTLOV, N. s Vazsnoe orudie kommuniszticeeszkogo voszpitanija. = Bibliotekar* ( Moszkva) . 1959. 12*no. 5~9*P.A kommunista szellemben való nevelés fontos fegyvere a könyvtár*(9.6)

USA
759. FHXNNEY * El eanors Trends in lib~ raxy servides to the aging. ~ ALA B. 53.vol* 1959. 6.no. 534-535.*539.p.Idősebb olvasók számára végzett könyvtári szolgálatok irányai. 140 könyvtár válasza a. kiküldött kérdőívre* (9.1)

766. FARREL* ^nne M* s Public rala— tions on nothing a year* = ALA B* 53.vei. 1959. 5.no* 385~388*p* Közönségszerve zés egy röpke éven ét a San Francisco-! Közművelődési Könyvt árban• (9.6)

760. TAUBER*Maurice F. 2 The scholar in the llbrary. =* ALA B. 55.vol* 1959* 6*noe 494—4 9 6.p.Hogyan használja a tudós a könyvtárat? (9.1)

Kölcsönzés

761* URQUHART *D* J . t A nátlónál Xosja policy fór scientific serials* s J*Doo» 15.vol* 1959. l.no. 21—37.P.Tudományos periodikák kikölcsönzésének országos rendezése* (9.3)

?67. GILBERT* Charles B. 2 Libraxy TV - do’s and dönt * s. =- Lihr.J* 84* vol© 1959. lO.no. 1555-1558.P*A könyvtár televíziós adásainak kilátásai* (9.6)

768. JAHNKE, *Jeanne s Bulletin board displays. = Wilson Llbr.J. 33.vol* 1959. 7.no. 4 9 9-5 0 3.P. Illusztr* Faliújság dekoráció. (9.6)

769. SEXTON* Irwin : Simplifled TV programraing* - Wilson Libr*B. 33. vol. 1959. 7.no. 495-496^498.*503.
Könyvismertetés televíziós adás-P.



Konyánkét okj

német d r m o k r. köztársaság
770* WILTUS, Trautes Buehdiskussio- 
nen mit Kindem* =BIbliothekar(Berlin) • 13*Jg* 1959* 10*H* 1061-1063* P®Könyv anké t gye rmekekke 1 * (9*8)

USA
771* RYAN* Calvin T* s When youfr© asked to review a book* « Wilson LibrvB* 33*vol« 1959. 7*no. 497-498*p*Milyen legyen a könyvismertetés?

11 rodal om-propaganffia j

N&MET DEMOKR* KÖZTÁRSASÁG
772* KITTEL* Peters Kinderbuch und Sozialismue*AussteXXung in dér Leüt- schen Staatsbíbliothek su Berlin 6. Dezember 1958 - 31*Januar 1959* -Zbl.Bibl* 73® Jg. 1959. 2.H* 124-126»p#Gyermekkönyv és szoncialisinus* A berlini Deutsche Btaatsbibliothek kiállítása 1956. dec*6 - 1959* jan. 31-ig. (9.9)

775. MATKBWS, Virginia H*s National Librasy Week and your public reláción® program* - wilson LibreB. 33.VŐ1* 1959. 7.no. . 481-484*p* Országos Könyvhét (1959*április 12-18.) es a könyvtáros közönség- szolgálata*
(9.9)

j Müssaki irodalom;

CSEHSZLOVÁKIA
776* Zlep&i'fs* prácii & technickou 14- teraturou ve vsetkych siet*ach kniá£ nic - prikas technickej revolécie* = Citatei’* 8*roc* 1959. 10.no.399~ 403 *P»A műszaki forradalom követelményé tegyük jobbá a műszaki irodalommal való foglalkozást valamennyi könyvtári hálózatban*

(9.93)

CSEHSZLOVÁKIA
777. Kapsa, Oldrich : 0 niektoxych najnallehavejsich problemoch prác© s -pol’nohospodárskou literaturou® = Cltatel*• ö.roŐ* 1959. 9.no* 358-361*p*A mezőgazdasági irodalommal \raló foglalkozás egynémely sürgős kérdé- séről. (9.94)

USA
773. National Library Week 1959. =ALA B. 53.vol. 1959. l.no. 45-47.P.Előkészületek Országos Könyvhét rendezéséibe (1959. április .12-18.)(9.9)

774. National Library Week - state- aent of alma. = Libr.J. 84.vol. 
1959. 1,»Q, 33-34.P.Az Országos Könyvhét (1959. április 12-18.} célkitűzései. (9.9)

| IÍjjüsági irodalomj

CSEHSZLOVÁKIA
778. VOKROJ, MllamCo Ste na&e mindez? Anketa Okresni.lidovó knihovny v.Pisim, = Knihovnik. 4.ro£. 1959.
8 . no. 2 5 8 -2 4 1 .p ,Mit olvas ifjúságunk? A Piseki Járási Közművelődési Könyvtár kérdőíves akciója.

(9.97)

| BIBLIOGRÁFIAI MUNKA
BELGIUM JUGOSZLÁVIA
?79. HEYSE.T.s Bibliographie et So- olologle. - Archlves, Bibliothéqueí et Musées de Eelgjque. 50.T. 1 9 5 9 , X*no. 46—60*Po
Bibliográfia és szociológia. j 

Bibliográfiai Bi-

(10.)

780. BACE, Mate j The Yugoslav Bib— liographical Institute. = Unesco B» Libr. 1 5 .vol. 1959. 10.no. 228-250.P* A jugoszláv Bibliográfiái Inté-
zet* (10.1

SVÉDORSZÁG



SZOVJETUNIÓ 
L. 685.

j Nemzebl~bíbÍiográfia

781. BÚIM, Rudolf s Vor- und Frühge- schichte dér nationalea Allgemein- bibliographie. =Börsenblatfc (Frankfurt a.M.) 15.Jg.l959. 76a.no.1161- 
1251. P. Illuszti*.A nemzeti bibliográfia előzményei és kezdetei. ,(10.1)

INDIA
782. VISWANATHAN, C„G. : The Indián National Bibliograpby. An appraisal and an assessment. = libr.Ass.Rec. 
61.vol. *959. 5.no. 64-65.p.Az Indiai Nemzeti Bibliográfia. Elismerés és értékelés. (1 0.1)

SZOVJETUNIÓ
785. MAICHEL, Karol: The listing of scientific literature in é’oviet na- tional bibliographies. = Spec.LIbr. 50.V0I. 1959. l.no* I5-I5 .P*A tudományos irodalom regisztrálása a szovjet nemzeti bibliográfiákban. (10.1)

Ajánló bibliográfia [

NÉMET DEMOKR. KÖZTÁRSASÁG
784, BÖHMEs Rudolf: Von dér Nutzüng empfehlender Bibliographien. = Bib- lÍothokar(Be rlin). 1 5.Jg. 1959. 10. H. 1055-1057.P. Illusztr.Ajánló bibliográfiák használatáról. > (10.2)

Szakb i b litográfia"]

785. BOURTON, K.sSubjeot bibliographies and their compilation. = As- lib Proc. ll.vol. 1959. l.no. 5-8.p.Szakbibliográfiák és szerkesztésük. (10.3)

Egyéb_ b ibllógráfiák

SZOVJETUNIÓ
786. POLEVOJ, E„ : 0 knigotorgovdj bibiiograf5i. = Szovetszkaja Khizs- naja Torgovlja. 1959. 10.no. 29.P.A könyvkereskedelmi bibliográfiá
ról. (10.5)

DOKUMENTÁCIÓ SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÁS |
•787. CALDER, Ritchie: Highlights of the Int e m á t  ional Conference on Information Processing. 5= Unesco B. Libr. 1 3*voX. 1959* 10.no* 236-22?*

érdekes réssietek az Unesco Nemzetközi Tájékoztatási Konferenciád* ról. (Paris* 1959» junius 15-20.)
(11.)

788. FREEDLANT)* Vömön D. ? An expe- riment 5n raaking an industry infor- mation-óoixscious. = Aslib Proc. 11. vol. 1959® l.no. 13-16.peA dokumentáció szükségességének tudatosítása egy .iparágon belül.
.— / . _ . . • (11.)
?89. FRTEDLANDBRf Michel 0. * The In- temational Conference on Scientific Information - somé observatións. ss Spec.LIbr. 50.vol• 1959* l.no. 34- 
55* P.Néhány észrevétel a washingtoni Nemzetközi Tudományos Tájékoztatási Konferenciához* (195&. nov.16-21.)

( 1 1 . )

790. GIRARD*Alains La documentation démographigue. « B.Bibl.Fr* 4.ann. 1959® 7/8.no. 329-342.p. Bibliogr.A népességtudományi dokumentáció.
(11.)

791. MAYT5S 9 L. John s Co-ordination of documentat ionsthe problem met in writing a histoiy of an industiy. « Aslib Proc. ll.vol. 1959. l.no. 17-19.P.A dokumentáció koordinálása : milyen problémába ütköztünk egy iparág történetének megírása közben?
(11.)

792. FARRADANE, J.s Chemistry - the crux of the Information problem* =■ Aslib Proc. ll.vol, 1959. l.no. 20-
2 2 . p .Miben áll a tájékoztatás problémájának nehézsége a vegyészet terén? . (11.7)



fa^SGYnjTEMCTYEg]
JRégj és ritka könyvek"| SVÉDORSZÁG

VSA

t-hn* ft-tíVIS, Dorothy i Rare books in
»• » •

bálban* könyvek a főiskolai könyv-
(12.2)

!SwedlB,» catalogues and bibliographies of periodicals ^J.Doc. 15„vol. 1 9 5 9 . l.no? 17^S:

bibiíí|íéfiái.8véd 1'atal6KU“al *• 
w  (12-3>

L. 744, 761.

kiadványok ffTangf elvételek j
Franciaország

* !«*as0ooiation pour
Photo£r»£r?teion et la *»production Photographique de la preaSe.(A.C.R.
no. 343-3 4 7^ * ^ .  4.ann.1959.7/8. 
bám£ág?k "^filmezésérelétesült

(12.5)

796. HUÜTOWT, John - WEEKS.Harry S.t The long playing bard. = Libr.j. 84.vol. 1959. 10.no. 1564-1569»p.
A raikrobaráijaás bérd. Shakespeare antológia lomháén.

(12.8)
VSA

745.

HéMKP »emokr. köztársaság
L. 742.

íOi apogitivok j

S t Bs s4iií;ley^  •*«*■1959. 6.no. 5 2 9 -5 3 2 |LA B1 53.vol.
Rf?f szónyi összefóg£alás^nU8aír* pozitivekről. ogAaxas a dia-

(12.96)
Lírás és könyv !

X̂yvnyoBttat ás) 
Xi. még 8 0 6. feönyvkladéaj
MSíTRR.a . gíffeltmuseum dér Druck- S?* M -  1962. Vor den Aufban des ênberK-MusauBaj in Halna. = Bőr-

“ iís S S S ííp T -''-^  15- ,e - l9M
e l M e z i Ú  aa újjáépített 

8 nír<,-í'>-(1 3 .2 )

NfiMET DEMOKR. KÖZTÁRSASÁG
^22* MJnlstérialenfcwurf el
S S S  J g s .  -« »©ines
wandte a í g t „ J S t í * f f f i hí  Ü" S V< 
aer ? S!]4 T= Böraanbl a t ? ° c S k f í1959. 78.no. nJ|£

f«RT SZÖV. KÖZTÁRSASÁG

í*. 808.

í297:Pr * üts* 78-n°*

(13.
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KÉMET' S7,ÖV. KÖZTÁRSASÁG
800. LOHRPR f Li se lót te t 300 Jahre Cotta. ==Bör»enblatt( Frankfurt a.M.)
13.Jf% 1959. 929no# 1575-1581.p, 

300 éves a Cotta könyvkiadó és 
könyvkereskedő cég. ^
|~Könyvke reskedelera j
MAGYARORSZÁG
801. VARGA Sándor s Kniga V szelahVenrrdi* - 8sovetszkaja Kniasnaja 
Toriovija. 1959. 12.no. 41-43*P.A könyv a magyar falvakban, (13*4j

némkt s z ö v , köztársaság  

L. 80 0 ,

SZOVJETUNIÓ
802. GGV0RÖV*A.s Novoe oborudovanie besöprilavocsnűh magazinov. - Szó- vetszkaja Knizsnaja Torgovlja.1959. 10.no, 25-28.p. Illusztr.A pultnélküli könyvesboltok uj felszerelési tárgyai.

(13.4)

803. VOGELePaul Heinzj Die deutsche Bibéi in dér Schweis lm 16. Jahrhun- dert, = Libri. 9*vol, 1959. 2.no.111-116. p.A német biblia nyomtatása Svájcban a 16. században.
(13.8)

í Könyvfcört éne t]

j A S2KLLSMT MUNKA fe  TECHNIKÁJA j

80*4. BECK, G.N.’j.s Somé problems in the production of a multilingual Journal. = Aslib Proc. ll.vol.1959* 
l.no. 9-12*P* , #Többnyelvű folyóirat kiadásának néhány problémájáról.

Könyvtári és dokumentációs j 
szabványoslt-áa .. • . J

805. IFLA Public Libraries Section. Standards of publie library service - Library premises* «• Libri.9#vol. 1959. 2.no. 165-168.p,IFLA Közművelődési Könyvtári Osztály. A Közmüveiődési könyvtári munka szabványai - Könyvtárhelyiségek. 
(Az 1959 szeptemberében Varsóban tartandó konferencián megtárgyalásra váró raemo rundum—t ervez et • J(14.3)

806, SCHAUT5R* Georg Kurt 5 Versuche zűr Ordnung des Drucksohriftenbe- standes in dér jüngsten Gégén wart. - Börsenblatt, (Frankfurt a,M.) 15.Jg» 1959. 78.no. 1274-1281.p.Újabb kiséi'letek a nyomdabetük osztályozására. A nyomdai Írásokról szóló DIN 16518,sz.szabványtervezet szövegével•
(14.3)

807. SNÉLLEK VAN VOLLKNHOVENt J. H. : The use of A? standard size libra- ry cards. - Unesco B.Libr. Xj.vol, 1959. l.no. 8-10.p.Az A? szabvány méretű könyvtári kartonok használata.
(14.3)

808. gur Rückentitalfragé, » Bor- 
senblattfFrankfurt a.M.)15.Jg.I959. il.no. 1558—1561,p.

A gerincnyomás elhelyezésének kéiv aéséhez. (Hozzászólás a DIN 1429. sz. szabványhoz.)
(14.3)
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