
KÜLFÖLDI SZEMLE

1 Á R T A L O M

WoII, U .  ran del : A távgépíró a tndomáayo*
kônyrlirak kôlcaôazâ azolgálalibaa..................... 73-88

TÁJÉKOZTATÓ.......................................................... 89-105
H Í R E K . . . . . ................... 106-1M
KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI FORDÍTÁSOK 

JEGYZÉKE..........................................................  115-116
UJABB KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI MC VEK 

KÖNYVTÁRAINKBAN................................... ... 11T -1«

KÖNYVTÁRTUDOMÁNYIÉS MÓDSZERTANIKÖZPONT
_______________BUDAPEST

7. ÉVFOLYAM 2 .  SZÁM

1961

KÖNYVTÁRI 
FIGYELŐ





KÖNYVTÁRI FIGYELŐ
KÜLFÖLDI SZEMLE

KIADJA
AZ O RSZÁGOS S Z É C H É N Y I KÖNYVTÁR  

K Ö N Y V T Á R T U D O M Á N Y I ÉS M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T

7.évf. 1961. 2 . S Z .

Wolk. L. J. van der

a  t á v g é p ír ó  a  t u d o m á n y o s  k ö n y v t á r a k
KÖLCSÖNZŐ SZOLGÁLATÁBAN

/ 1 
Tartalom

I

1. A tudományos könyvtárak 
állományának gyarapodása

2. Az igénybevétel növekedése
3. A könyvtermelés emelkedése
4. A könyvtárak világhálózata 

Távgépíró és mikrofilmkártyák

5. A távgépíró mint hírközlő 
eszköz

.6. A távgépíró alkalmazása 
könyvtárakban és dokumen
tációs állomásokon

7. Nemzetközi távgépiró-osz- 
szeköttstés

8. összefoglaló következtetések

1. A tudományos könyvtárak állományának gyarapodása
A tudományos könyvtárak állományának növekedését gyakran te

szik közzé számadatok formájában. Sz a gyarapodás ma már nyugtala
nító méreteket ölt. Saját könyvtárában minden vezető találkozik ez
zel a jelenséggel. Amerikai adatokból kitűnik, hogy az egyetemi 
könyvtárak állománya 15 év alatt megkétszereződik. A delfti Műsza
ki Főiskola könyvtára ugyanígy 15 év alatt kettőzi meg állományát.
A "Statistics on Libraries* c. kiadvány /1/ 120. ás 121. oldalán 
áttekintést közöl a különböző országok* egyetemi könyvtárainak fej
lődéséről.

Ha az év uj beszerzéseinek számadataiból indulunk ki, amelyek 
általában nagyjából megegyeznek más évek adataival, akkor kiszá
míthatjuk, hogy az alábbi egyetemi könyvtárak hány év alatt kétsze
rezik meg állományukat.

/1/ Statistics on libraries. Unesco, 1959
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Az állomány megkettőzése . 
években

Egyetemi könyvtárak összesen 
egy országban
Ghana 10 év
Egyiptom 30 év
Alaszka 16 év
Amerikai Egyesült Államok 12 év
India 12 év
Japán 10 év
Ausztria 60 év
Csehszlovák Köztársaság 10 év
Dánia 10 év
Franciaország 100 év
Fémet Szövetségi Köztársaság 35 év

Az élet általános törvényei szerint a fiatal államok jóval 
gyorsabban fejlődnek, mint az öregek. Anélkül, bogy tovább elemez- 
nők a fenti különbségek jelentőségét, megállapíthatjuk, hogy az ál
lomány általában 20 év alatt megkétszereződik.

Az egymillió kötetes könyvtár építési költségei kb. 6 millió 
holland forintot tesznek ki. Ha pedig egyszer megépült, akkor az
zal kell számolni, hogy

20 év múlva ismét 6 millió holland forintra,
további 20 év múlva újabb 12 millió holland forintra,
újabb 20 év múlva ismét 2b millió holland forintra van szük

ség, és igy tovább, a végtelenségig.
lieg lehetünk győződve róla, hogy nincs a világon az a művelő

dési minisztérium, amely 20 évenként ilyen összegeket elő tudna te
remteni.

2. Az igénybevétel növekedése *
Az egyetemek gyorsütemü fejlődése a hallgatók, a tanszemély- 

zet és a kutatók állandóan növekvő számával, magasabb követelménye
ket támaszt a könyvtárakkal szemben is.

Hollandiában az egyetemeken és főiskolákon tanuló diákok szá
ma a következőképpen alakult: /2/

/2/ H.J. 10LTJEE: Wetenschap en hoger onderwijs in beweging.1959.
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1935 12 600 hallgató 1956 30 900 hallgató
1940 13 000 « 1959 32 000 ■

ennek megfelelően 1970-ben 56 000 hallgató /becslés szerint/.
összehasonlítás végett közöljük néhány más állam megfelelő a- 

datait;
1935 1956

Eémetorazág 73 000 130 000
Franciaország 82 000 158 000
Svédország 8 400 16 900
Svájc 8 700 12 900
Eagybritannia 63 600 101 000

A szovjet afiszakl főiskolákon 1940-ben 812 000 hallgató tanult. 
1955-hen számok 1 867 000-re emelkedett. S esek az adatok nem fog
lalják magukban az egyetemi hallgatókat. Becslések alapján a szov
jet egyetemi ás főiskolai hallgatók száma 1959 és 1965 között 4 mil
lió fölé fog emelkedni.

3. A könyv-termelés emelkedése és a termelők közti eltolódás.
Ha a világtermelést nézzük, ahogyan azt ВАЖЕН "Books for all" 

cimü müvében /3/ közli, amelyben a könyveimet - "a minden mástól 
különböző egyedi könyvet" - veszi statisztikai egységként, akkor 
azt találjak, hogy a teljes évi termelést jelentő 250 000 műből 
240 000 az alábbiak szerint oszlik meg az egyes országok között:

10 000 elménél nagyobb termés 
Franciaország
5émet Szövetségi Köztársaság
India
Japán
Anglia
Amerikai Egyesült Hl amok 
Szovjetunió

5000 - 10 000 d m
Kínai Hépköztársaaág

5000 - 10 000 d m
Csehszlovák Köztársaság
lémet Demokratikus 
Köztársaság
Olaszország
H ollandia

Lengyel Hépköztársaság

/3/ H.E.BAHKKR: Books for all. Unesco, 1956.
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3000 - 5000 cim
Argentina
Ausztria
Belgium
Brazília
Bolgár népköztársaság
Portugália
Spanyolország
Svédország
Svájc
Thalföld
Jugoszlávia

1000 - 3000 cim
Kína /Tajvan/
Dánia
Finnország*
Görögország
Magyar Hépköztársaság
Indinézia
Norvégia
Román népköztársaság 
Törökország

ÍOOO cim500 -
Ausztrália
Kanada
Ceylon
Egyiptom

Izrael
Peru
Délafrikai Unió 
Vietnam

Beállításuknál fogva hajlamosak vagyunk arra, hogy figyelmün
ket elsősorban a nyugati országok könyvtermelésére fordítsuk. De 
már az első csoportban találkozunk Indiával, Japánnal és a Szovjet
unióval, a másodikban a Kínai népköztársasággal, a harmadikban Thai
földdel stb.

Tisztában kell lennünk vele, hogy a keleti államok egyetemei, 
főiskolái és kutatási intézményei egyre fontosabb helyet foglalnak 
el, számban növekednek, és egyre több könyvet és folyóiratot adnak 
ki.

A műszaki- és természettudományok területén megjelenő kiadvá
nyok számát az össztermelés 5 - 1 1  £-ára, azaz 11 000 - 27 500 cím
re becsülik. Ezt a mennyiséget egyetlen könyvtár sem képes vétel 
utján beszerezni. A delfti könyvtár évenként kb. 3000 műszaki tár
gyú müvet vásárol /98 000 holland forint értékben/.

Igen érdekes áttekintenünk, miként oszlik meg a könyvtaráéiés 
az egyes nyelvterületek szerint.



nyelv simák száma százalék

angol 32 285 21,8
orosz 25 000 16,9
német 22 750 15,4
japán 17 306 11,7
francia 14 628 9,8
spanyol 11 045 7,5
olasz 9 841 6,5
portugál 7 953 5,4
kínai 7 049 4,8

157 857 100,0
Ha Tlвeont azt követjük figyelemmel, milyen nyelvű Irodalmat 

vásárolnak a könyvtárak elsősorban, akkor a helyzet egészen más. 
Nyugaton az orosz éa a kínai iránt csak újabban nyilvánul meg ér
deklődés. Feltűnő az orosz nyelvű monográfiák éa folyóiratok teljes 
fordítása /cover to cover translation/ iránti nagy kereslet. A kí
naiból való fordítások Iránt a jövőben hasonló érdeklődés várható.

4. Együttműködő könyvtárak világ-hálózata 
Távgépíró éa nlkrofllmkártva
Utalhatnánk még sok egyéb példára és számadatra. Minden, ami 

könyvtárainkra vonatkozik, emelkedő irányzatot mutat. Mennél gyor
sabban vesszük fontolóra a fejlesztésükre és reformjukra vonatkozó 
lehetőségeket, annál hasznosabbak lesznek; mennél gyorsabban való
sítjuk meg ókét, annál több hasznot szerzünk velük könyvtárainknak.
Ez a felismerés kétségkívül az együttműködő könyvtárak világ-háló
zatához vezet, amelyben a közös munka pontosan szabályozva van, és 
amely a lehető legnagyobb gyorsasággal tudja kielégíteni az érde
keltek igényeit.

Az általunk célravezetőnek vélt megoldás a távgépíró és a mik
rofilmkártya kombinációjából áll. Jóllehet cikkünk elsősorban a 
távgépíróval foglalkozik, mégis röviden rámutatunk benne arra la, 
hogy a kettő összekapcsolása miként járulhat hozzá nehézségeink 
megoldásához.

Sz a kombináció a könyvtáraknak megadja a lehetőséget arra, 
hogy olvasóik érdekében a könyvtárközi kölcsönzés terén - а IS.oldalon 
lévő ábrán is látható módon - kapcsolatokat vegyenek fel egymással.
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Az А-Ъап levő könyvtár egyik olvasója érdekében a B. helység
beli könyvtárhoz fordul. Az A. és B. közti távolság ebben nem ját
szik szerepet. Amint a rajzon látható, A. lehet például Hollandiá
ban, Delftben, B. pedig Japánban, Hokidban. Az összeköttetés azon
nal létrejön; nem automatikus összeköttetés esetében is mindössze 
néhány percig tart. A B.-beli könyvtár, amely a kivülról jövő i- 
génylést megkapja, a kért dokumentumról készíttetett vagy készleté
ből kiemelt mikrokártyát légipostán megküldi az A. könyvtárnak, a- 
mely azt olvasójának továbbítja. A kölcsönkérő Így igen rövid idő * 
alatt hozzájut a szükséges irodalomhoz, amelyet azután saját doku
mentációja részére birtokba vehet. A B.-beli könyvtár pedig ezzel 
nagy távolságra nyújt fontos szolgáltatást az A. könyvtár egyik ol
vasójának anélkül, hogy saját állományát elvonná. £z azt jelenti, 
hogy bárki, bárhol van is, az egész világirodalmat igénybe veheti 
anélkül, hogy a kölcsönző intézményt megkárosítaná. A könyvtárak 
szempontjából is nagy előnyt jelent, hogy könyveiket nem kell ide- 
oda küldözgetniük, és ezért ezek jobb állapotban maradnak. Bem sé
rülnek ui. meg többé a szállítás alatt, és nem veszhetnek el. Je
lentős megtakaritások is lehetségessé válnak; mivel ui. más könyv
tárak állománya is rendelkezésre áll, azért a könyvtárak beszerzé
seiket saját gyűjtőkörükre korlátozhatják, a nincs szükségük többé 
állományuk olyan széleskörű fejlesztésére. A mikrofilmkártyának és 
a távgépírónak - a modern technika eme egyszerű vívmányainak - ü- 
zembehelyezése, amelyet minden különleges "kutatás" nélkül alkal
mazhatunk, a könyvtárak részére nagy fejlődést jelent.

5. A távgépíró
A távgépíró olyan üzenetközvetítő eszköz, amelynek révén a - 

mondjuk - A.-beli Írógép a B.-beli Írógéppel áll összeköttetésben. 
Az A. partner közleményét a távgépíró-billentyűk leütésével leír
ja, 8 a szöveg egyidejűleg - levél formában - megjelenik a B. part
ner távgépírójának papírján. A távgépíró először a telefonhálózat
ba volt bekötve, ma már azonban sok országnak saját külön távgépí
ró-hálózata van, amely független a telefon-hálózattól, és automa
tikusan nemzetközi összeköttetést alkot. Hollandiában, Belgiumban, 
Dániában, a Bémet Szövetségi Köztársaságban, Ausztriában ás Svájc
ban egyszerűen számok tárcsázásával felhívható a kívánt állomás, s 
a távgépíró máris üzembe helyezhető.
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Az összeköttetés azonnal létrejön, és az űzőiét továbbítható. 
Ez természetesen függ attól, bogy - mint a távbeszélőnél - a hí
vott szám nem foglalt-e. Olyan államokban, ahol még nem lehetsé
ges közvetlen összeköttetést teremteni, először a közvetítő köz
pontot kall felhívni.

Hollandia és Anglia között az összeköttetés példénl az ams- 
terdami és a londoni központon keresztül jön létre. Az Ilyen nem 
automatikus összeköttetés természetszerűleg hosszabb időt vesz 1- 
génybe. A távgépíróval való üzenetközvetítés persze jóval gyor
sabb, mint a levélben!, ugyanolyan gyors, mint a telefon közlése
ké, legnagyobb előnye azonban különleges pontossága. A távbeszélő 
összeköttetés köztudomásúan nem mentes a hibáktól, nem küszöböli 
ki a félreértések lehetőségét, s ezek az irodalom-kereséseknél 1- 
dőtrablóak és költségesek. A távgépírónál mindez teljesen ki van 
zárva. Igen fontos mozzanat az Is, hogy az összeköttetés közvetí
tő személyek nélkül jöhet létre. Semmi, nehézségbe nem ütközik te
hát, ha egy közleményt akár a világ másik végére akarunk is továb
bítani. A napközbeni európai adásokat a világ másik részén éjsza
ka fogják fel. A következő reggel Így az üzeneteket már ott talál
ják, ás a kérést azonnal munkába vehetik. Ebből la kitűnik, milyen 
előnyt jelent ez a közlemények nemzetközi továbbításában. A közve
títés gyorsasága még fokozható a lyukszalag-készülék alkalmazásá
val. Ennél a közlemény megfelelő lyuk-kombinációk belyukasztásá- 
val szalagra kerül. A megjelölt lyukszalagot a lyukszalag—adógép 
még gyorsabban továbbítja. Ez jelentős megtakarítást eredményez.

Ezenkívül biztosak lehetünk benne, hogy a közvetítés teljesen 
hibátlan, mivel a szöveget előre kijavíthatjuk.

т Ж
A távgépíró egyszerű segédeszköz, amelyet nem szabad valami 

bonyolult dolognak elképzelnünk. A távgépíróra éppenugy elő lehet 
fizetni, taint a távbeszélőre. A készülék bérelhető, nem szükségéé 
megvennünk. Csak az előfizetési és az egyes távirások közvetítési 
diját kall fizetnünk. Bár a készülék több helyet foglal el, mint 
a telefon, még Így sem nagy - mint az 1. sz. ábrából kitűnik - a 
helyszükséglete; a helyhiány tehát nem lehet az üzeabe-helyezés 
akadálya. Semmi esetre sincs szükség erre a célra külön helyisé
get lefoglalnunk vagy pláne építenünk.

A távgépíró-kapcsolat azért sokkal előnyösebb a postai és a
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távbeszélő kapcsolatnál. A 'kozvetitések díjszabása alacatuiy. Éppen 
esért nem meglepő, hogy az üzleti életben oly gyorsan és messzeme
nően terjed. A könyvtárak a távgépírót hasonló módon, előnnyel al
kalmazhatják mind Írásbeli üzenetközvetítéseiknél, mind pedig iro
dalom-kereséseikben és kölcsönző szolgálatukban; /a Manchester 
Central Library főleg távgépíró utján továbbítja felvilágosításait 
az érdeklődőkhöz/.

Cleveland, Center for Doc. and 
Comm. Research

Angliában:
Manchester, Central Library 

Hollandiában:
Delft, Műszaki nőiskola Könyvtára
Hága, Bibliothek des Economiechen 
Voorlichtingsdienstes
Utrecht, Egyetemi Könyvtár
Eindhoven, Műszaki Főiskola Könyv
tára,

Hémet Szövetségi Köztársaságban:
Hannover, Bibliothek der Tech
nischen Hochschulв

1959.1.

1955.71.

1957.17.Ю .

1957.7.20.
1957.7.27.

1958.1.2.

1959.11.

б. A távgépíró használata
A távgépírót első Ízben 1950 januárjában alkalmazták a könyv

tárak.
Az Amerikai Egyesült Államokban:

Racine and Milwaukee Public Libraries 1950.1.25
Lansing Public Library 1951.
Chicago, Midwest Interlibrary Center 1951.
Washington, Library of Congress 1952.
Philadelphia, Union Library Catalog 1957.I.14.

Az Egyesült Államokban valószínűleg más könyvtáraknak is van 
távgépírójuk. Ugyanez vonatkozik Angliára is. Kívánatos volna, ha 
erről megfelelő összeállítás készülne. Héhány egyetemi vagy főis
kolai könyvtárnak ugyan nincs saját távgépírója, de használhatja 
fenntartó intézménye berendezését. Ez a helyzet például a követke
ző német könyvtárakban: Drezda А952/, Aachen /1955/ ée l&tachen 
/1958/.
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Természetesmi figyelembe kell Tennünk a távgépíró használati 
költségeit is. Székét a költségeket azonban, mint bárki megálla
píthatja, jóval meghaladják a könyvbeszerzésnél, az alkalmazottak: 
fizetésénél, valamint a könyvtár bővítéséhez szükséges építési 
költségek terén elérhető megtakarítások. Az alábbiakban közöljük 
a távgépíró és egyéb közvetitőeszközök /a posta és a távbeszélő/ 
költségeit:

A távgépíró költségei magukban foglalják:
1. a távgépíró-berendezés kölcsön-dijait és
2. a közvetítési dijakat.

» '•
Anélkül, hogy a részletekbe bocsátkoznánk, öeszehasonlitás

céljából közöljük a telefon- és a távgépíró dijakat Belgiumban, 
Franciaországban és Hollandiában.

Belgium:
telefon távgépíró

belga frank
a készülék bekapcsolási dija 420 -
évi előfizetési dij 1200 -
a helyi forgalom díjszabása 2 2
a belföldi forgalom díjszabása 10.50 6

Franciaország:
telefon távgépíró

francia frank
a készülék bekapcsolási dija 24 000 29 000
évi előfizetési dij /fcáris/ 17 200 ■Í477 000

+ 10 500 /vidék/
a helyi forgalom díjszabása 20 60
a belföldi forgalom díjszabása 120 120

Hollandia:
telefon távgépíró

holland forint
a készülék bekapcsolási dija 100 100
évi előfizetési dij 72 1200
a helyi forgalom díjszabása 0.04 0.10
a belföldi forgalom díjszabása 0.67 0.35
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Hollandiában a belföldi díjszabást 1959 augusztusában csökken
tették. Jelenleg a háromperces távgépiró-összeköttetés a régebbi
0.80 holland forint helyett 0.35-be kerül. A távgépíró díjszabása 
a külföldi forgalomban jóval kisebb, mint a távbeszélőé. A gép- 
táviratozás kb. feleannyiba kerül, mint a távolsági beszélgetés, a- 
mint az a következő példákból is látható.

A háromperces összeköttetés költségei:
telefon távgépíró

Belgium 1.50 1.15 0.05 pro 8.18 sec
Dánia 5.70 2.15 0.05 pro 3.33 sec
Franciaország 3.60-6.75 2.- 0.05 pro 4.62 sec
Magyar népköztár
saság 11.25 3.90
Olaszország 14.55 6. 60
Ausztria 10.05 2.75 0.05 pro 3.33 sec
Algéria 21.75 7.05
Hollandiában a külföldi távolsági beszélgetés akkor is 3 per

cesnek számit, ha nem tartott 3 percig. A távgépírón való üzenet
közlés tehát Hollandiából jóval olcsóbb, mivel a díjszabás percek 
helyett másodpercekre van megszabva. Ezáltal a távgépíró üzenetköz
vetítései külföldre előnyösebbek, mint a távbeszélőé.

összehasonlításként közöljük néhány egyéb állam adatait is. A 
háromperces géptáviratozás költsége Angliából az alábbi államokba:

Ausztria 12 s 0 d Hollandia 4 s 9 d
Belgium 4 s 9 d Hémet Szöv.Eözt. 6 s 9 d - 8 s
Franciaország 4 s - 6 s Svájc 6 в 9 d

Amerikai Egyesült Államok L 3 az első percért
i 1 minden további percért.

A távgépíró előfizetési dija Angliában egy évre 160 font.
Bémetországban a helyi forgalomban a háromperces géptávirato

zás költsége 0.10 DM, a távolságié 75 km körzetben 0.60 Ш ,  200 ká
ig 0.90 Ш  stb. A megállapított díjtételek minden országból besze
rezhetők.

Az alábbiakban közöljük a delfti Műszaki Főiskola könyvtáréban 
lévő távgépíró költségeit az üzembe állítás óta:
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1957 /ápr. óta/
1958
1959 /ápr.-ig/

a készülék 
dijai *782.-

1998.-
666. -

a géptáviratok 
dijai

696.24-
1048.-
399.15

összes dijak
felállitási
költségek

összes költségek

3446.-

117.50
2143.39
5706.89 f.

2143.39

A következő táblázat azoknak az irodalom-kereséseknek számát
mutatja, amelyek levélpostával, telefonon vagy távgépirőn érkeztek:

1956/57 1957/58 1958/59
Írásos megkeresések 53 649 56 669 60 000
telefon-megkeresések 6 896 7 055 8 000
bejövő géptáviratok 1 176 4 436 4 500
kiküldött géptáviratok 1 393 5 418 6 100
Végül összehasonlítás céljából bemutatjuk a delfti Műszaki

Iskola könyvtárának összes távbeszélő- és távgépíró kiadásait:

telefon távgépíró
1958 f. 9534.29 f. 3046.-
1959 /mára.végéig/ 3033.39 1065.15

A telefondíjak összegei általában ebhez hasonlók. Ennélfogva 
összehasonlíthatók a távgépíró dijaival. A mi esetünkben 1/3-át te
szik ki a telefondíjaknak. Ha az egész levelezés költségeit számít
juk, akkor megállapíthatjuk, hogy a géptávi ró-dljak elenyészően ki
csinyek.

7. A delfti géptáviró-forgalom Hémetországgal és egyéb országokkal
A delfti Műszaki Főiskola könyvtára rendszeres géptáviró-ösz- 

szeköttetésben áll a németországi könyvtárakkal, kutatóintézetek
kel és az Iparral. Különösen élénk ez a kapcsolat a frankfurti 
/a.M./ Gmelin Institut-tál, a düsseldorfi német Mérnökegyesülettel

Októberben a távgépírót lyukszalag-berendezéssel egészítettük ki.
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és a hannoveri Műszaki Főiskola könyvtárával. Ezenkívül rendszeres 
forgalmat bonyolít le egyéb országokkal is.

Távgépíró-forgalom a külfölddel:
Norvégia

Borregaard A.S. Sarpeborg, Oslo 1400
Rederforbund, Borges Rederforbund,
Oslo 1363

Olaszország
Ministero P.T. Ispettorato Generale 070 
déllé Telecommnnicazioni, Roma 
F.I.A.T. SPS Torino 1014
Olivetti Ing.Cen C. SPA, Roma 010

Svájc
Brown Boveri en Со. A.G., Baden 52921
Gebr.Sulzer AG, Winterthur 52865
Landis und Gyr. AG, Zug 52677
Oerlikon Engineering Co., Zürich 52135
CIBA AG, Basel 62294
Sandoz AG, Pabrikstrasse 60, Basel 62143

Franciaország
Centre National d’Études des télé
communications, Párizs 20849

Német Szövetségi Köztársaság
Rhein!sch-Westfälische Hochschule, f 
Aachen, Bibliothek der Technischen^ 
Hochschule ( 832704
Farbenfabriken Bayer AG,Leverkusen 8510881 
Schloemann AG, Steinstrasse 13 f 8582747 

Düsseldorf I 8582745
Duisburger Kupferhütte, Wethau- 

serstrasse 220 
Duisburg

Verein Deutscher Maschinenbau- 
Anstalten, Düsseldorf 
Fried. Krupp, Essen 
Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Frankfurt a.M.
Zanders J.W. Papierfabrik,
Bergisch Gladbach 
Bergbaulager, Essen 
Siemens AG, Erlangen 1.

855863
8582691
857822
8582107
887912
857758
629871

Anglia
British Drug Houses Ltd., London 
N.l. Graham Street, City Road, 22866
Wimpey, George and Co. Ltd. London J 224-36 
W.8. Stationary Office - 1 23247
Her Majesty’s.Bristol 1. London 22805



Ministry cf Agriculture, Fishe
ries and Food, bondon S.7T.1. 
Manchester Central Library, 
Manchester
British Brown Boveri, London S.W.l.

22137
22774
22112
66149
23448

United Kingdom Atomic Energy 
Authority, Didcot Berks, Harwell 83135

8. összefoglald következtetések
A távgépíró hálózatba - azonnali hatállyal - egyszerű előfize

téssel lehet bekapcsolódni. Ha a távgépírót üzembehelyezzük, akkor 
éppenugy mint a telefon esetében is, bekapcsolódtunk az egész hazai 
és nemzetközi távgépíró hálózatba. A távgépíró kezelése igen egy
szerű.. A könyvtárak levelezésére már elkészült egy géptávirat-kód, 
a "Telecode" tervezet, amely remélhetőleg még tovább fog bővülni és 
fejlődni. Ennélfogva nem kell a kartársak kezdeményezésére várnunk, 
hanem amilyen gyorsan csak lehet, saját könyvtárunkban is használat
ba kell vennünk a géptávirót. A késedelem minden nap veszteséget je
lent, mivel a jólfelszerelt könyvtárakkal való gyors kapcsolat elő
nyére válik az olvasóknak. Kívánatos volna, ha valamennyi nemzeti 
könyvtár, egyetemi és főiskolai könyvtár és egyéb nagy tudományos 
könyvtár rendelkezne távgépíróval és mikrofilmkártyával.

A lehetőségeket csak akkor használhatjuk majd ki, ha már min
denütt bevezették a távgépíró és a mikrofilmkártya használatát.

A központi katalógusok fontos szerepet játszanak a könyvtárkö
zi kölcsönzésben, mind országosan, mind nemzetközileg. Szervezetü
ket és problémáikat, amelyek szorosan összefüggnek feladataikkal és 
munkamódszereikkel, igen jól Írja le ВHUMMEL "Union catalogues" cí
mű munkájában. /4/

BRUMME! megállapításai szerint a központi katalógus feladatai 
a következők:

1. A monográfiák és folyóiratok lelőhely-nyilvántartása.
2. Közvetítés a kölcsönzéseknél.
3. Együttműködés az állománygyarapításban.
4. Bibliográfiai felvilágosítás.
5. A résztvevő könyvtárak jegyzékének gondozása.

/4/ L. BRUMMET.; Union catalogues. Unesco, 1956.
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BHUKMEL azon a véleményen van, hogy a központi katalógusnak 
nem szükséges valamennyi járulékos feladatát teljesíteni, hanem 
elsősorban az 1. pontot, mint főfeladatot kell elvégeznie, amelyet 
6 "kiemelkedően íontos"-nak tart. Leszögezi, hogy a 2. feladat, az
az a könyvkolcsönzést központ feladata nem feltétlenül szükséges 
és hogy a 3., 4-- és 5. feladatokra sem kell túlságosan nagy súlyt 
helyezni.

Ha az első két pont szempontjából vizsgáljuk a központi ka
talógusokat, akkor megállapíthatjuk, hogy az érintett könyvtárak 
az együttműködésre és jó szervezetre irányuló törekvésükben kiépí
tették az érdeklődések, a válaszadások és a költségelszámolások 
rendszerét; eközben egyes esetekben /London, Bern, Hága/ a közpon
ti katalógust kezelő könyvtár mint kölcsönzési központ is működik.^

Dicséretreméltó módon olyan szabályzat létrehozására törek
szenek, amely az ügyintézéshez minimális szervezetet és formalitá
sokat igényel, és maximális gyorsaságot tesz lehetővé. Az eddigi 
körülmények között ez levelezéssel és a kért müvek megküldésével 
jár.

Teljes mértékben megértjük, hogy az eddigi gyakorlat szüksé
gessé teszi: a könyvtárak bizonyos korlátozásokhoz ragaszkodjanak 
állományuk használatát illetőleg. A könyveket csak sürgős szükség 
esetén lehet kikölcsönözni. A nemzetközi kölcsönzéseknél a könyvtá
raknak meg kell győződniök róla, hogy a könyv nem található meg an
nak az országnak a könyvtáraiban, ahol a kérés felmerült. A nagy 
távolságokra való megküldés kockázatokkal jár, és a könyvtárnak 
hosszú Időre nélkülöznie kell könyvét.

Angliában csak a national Central Library és a könyvet kérő 
ország nemzeti könyvtárának közvetítésével kölcsönöznek. Természe
tes, hogy bizonyos biztosítékokra van szükség.

Ha azonban felismerjük, milyen korszerű közvetítő-eszközök 
állnak manapság rendelkezésünkre, akkor meg kell állapitanunk,hogy 
fokoznunk kell munkánk eredményességét. Sok sző hangzott már el a 
reprodukció—adta lehetőségekről; radikális eredményeket azonban 
még nem értünk el ezen a téren. Az idő ma megérett a radikális 
változásokra. Abban a pillanatban, amikor a távgépíró a posta, a 
mikrofilmkártya pedig az eredeti dokumentum helyébe lép, amikor a 
központi katalógusok között távgépíró-összeköttetés létesül, akkor
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rendkívüli gyors együttműködést hozxuak létre. A központi katalógu
sok akkor legfőbb feladatuknak szentelhetik magokat: annak közlé
sére, hol találhatő az adott mü. Nem lesz további szükségük rá, 
hogy kölcsönző könyvtárként is működjenek, s ez sok felelősségtől 
és adminisztrációtői tehermentesíti őket. Így jobban teljesíthetik 
majd feladatukat, és gyorsabban tudják megadni felvilágosításaikat.

Az Egyesült Államokban a washingtoni /National Union Catalog 
in the Library of Congress/ és a philadelphiai /Union Library Ca
talog/ központi katalógusok távgépíróval elérhetők. Hollandiában 
a delfti Műszaki kőiskola központi műszaki katalógusa szintén elér
hető géptáviró utján, és a hágai Koninklijka Bibliotheek olvasói 
szintén nyomatékosan támogatják az ott található központi kataló
gus bekapcsolását a távgépíró hálózatba. Londonban elvileg már el
határozták a távgépíró üzembehelyezését. Ez forradalmasítani fogja 
az angol kapcsolatokat. Ha a Münchenben, Stuttgartban, krankfaxt 
a.M.-ben, Kölnben, Göttingenben, Hamburgban, Berlinben és Karburg- 
Lahn-ban található központi katalógusok szintén csatlakoznak a gép- 
táviró-hálózathoz, /5/ akkor fontos lépést teszünk majd előre a 
nemzetközi együttműködés terén.

%
A technika korszerű segédeszközei, a távgépíró, a mikrofilm

kártya alkalmasak arra, hogy kiszélesítsék a könyvtárközi kölcsön
zés országos határait. Részünkre megszűnt a távolság, mivel percek 
alatt áthidalhatjuk a modern közlési eszközökkel. A könyvtáraknak 
szinte arra kell majd ügyelniök, hogy belső munkáikkal - a dokumen
tumok adminisztrációja, szállítása és másolása terén - ne maradja
nak el a korszerű közlési eszközök mögött a nemzetközi könyvtárkö
zi kölcsönzésben.

Irodalom a távgépíróról:

L.J. ven der WOIX: Die praktischen Erfahrungen der Bibliothek 
der Technischen Hochschule in Delft mit Telex und Microfiche. In
ternational Association of Technical University Libraries.Reprints 
and Publications, no.11.

/5/ E. EGGER: Die Gessmtkataloge in Europa. 
Libri 7 /1958/ 4.no. 509-324.p.
Libri 8 /1958/ 2.по. 171~18в.р.
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A.L. SMYTH: Manchester’s telez service In demands. Municipal 
Journal 4 April 1958.

J.D. MACE: Teletype speeds interlibrary loans and references. 
Library Journal 83 /1958/ 9, 1325-1327.p.

Irodalom a mikrokártyáról
L.J. тап dar VOIE and J.C. ТОННОЙ: The microcopy on flat film 

as an aid in documentation. Revue de la Documentation 17 /1950/ 5_
8.p.

L.J. van der VOLE and J.C. ТОННОЙ: La microfiche en documen
tation. Hommes et techniques 9 /1953/ 98, 67-73 p.

?. RISER: The Scholar and the Future of the Research Library. 
Sew York, 1944.

A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS ÚTJA 
(Szöveg az 5 -  6 .oldalakon.)

Eredeti cím: Der Fernschreiber im Leihverkehr der wieaenachaftlichen
Bibliotheken.

Megjelenti Nachrichten für Dokumentation. lU g .  1960. 2JL  78-86.P.
ÛSzK forciez.: 2397.*
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TÁJÉKOZTATÓ

AZ NDK KÖNYVTÁRI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK MUNKÁJA

KARKS, Erwin«'Die Arbeit der bib
liothekarischen Fachkommissionen und Ar
beitskreise im Jahre 1959- * Zbl.Bibl.
74.Jg. I960. 4.H. 241-251.p.A könyvtári szakbizottságok és munkakö
zösségek munkája 1959-ben /NDK/.

Az NDK tudományos 
könyvtárainak; fejlesz
tésével az 1959-ben új
jászervezett 10 szakbi
zottság és 2 munkakö
zösség foglalkozik. Se-

gitik a Staatssekreteriat für Hoch- und Fachschulwesen /рб és Szak- 
iskolaügyek Államtitkársága/ "Tudományos Könyvtárak, Múzeumok és Ki
adványügy" szakrészlegének munkáját, országos törvények, rendeletek 
és munkatervek előkészítését, központi feladatok megoldását és a
társadalmi élet demokratizálódását.

1. A Szakmai képzés és továbbképzés szakbizottsága a könyvtáro
si szakképzettség nélküli tudományos könyvtárosok számára kidolgoz
ta az egyetemi könyvtártudományi államvizsga letételének feltételei
re vonatkozó tervezetet. - A könyvtárosok /középkáderek/ éves kép
zését végző szakiskolák számára átdolgozta a meglévő tanterveket. - 
A segédkönyvtáró sok kiképzésének átalakítása - szoros kapcsolatban 
a tízosztályos politechnikai általános iskolákkal - most van folya
matban. - A Jövő feladatai: a képzés e három foka közötti folyama
tosság megteremtése, az alsóbb fokból a magasabb fokú képzésbe való 
átmenet biztosítása.



2. A Kiadványügyek: szakbizottsága. Az előbbi szakbizottsággal 
együttműködve elsősorban az oktatás számára igyekszik tankönyvekről 
és tananyagról gondoskodni. - Szén kívül koordinálja az 8Ж -ban fo
lyó könyvtártudományi munkákat /a bibliográfiai munka kivételével/.

3. A Kéziratokkal és ősnyomtatványokkal foglalkozó szakbizott
ság eddigi munkája a lipcsei könyvművészeti kiállítás és egy, a 
Deutsche Staatsbibliothekban rendezett nagyobb kiállítás szervezé
sében való aktiv részvételre korlátozódott. - Az 1959-es berlini ős
nyomtatvány-konferencia számos problémát vetett fel /GW folytatása 
stb./, amelyek megoldásában való részvétel a bizottságot is jobban 
aktivizálni fogja.

4. Jogi kérdések szakbizottsága egyes speciális jogi kérdések
ben szakvéleményt adott s ezzel előkészítette az ezekre vonatkozó
törvények, rendeletek kidolgozását. - Résztveaz az NDK könyvtári 
törvényének előkészítésében. Önnek érdekében többek közt feldolgoz
za a szocialista államok idevágó anyagát.

5. A Gépesítési és könyvtárépitési szakbizottság 27 tudományos 
könyvtár helyszíni megvizsgálása alapján, fényképekkel is illuszt
rált összefoglaló jelentést készített a tudományos könyvtárak je
lenlegi elhelyezéséről, berendezéséről, és technikai felszerelésé
ről. - Bgyes könyvtárak helyiségkérdéseivel - felkérésre - külön is 
foglalkozott, /Jénai Egyetemi Kvt./ sőt külföldi könyvtárnak is kül
dött könyvtárépitkezésre vonatkozó anyagot /Lengyelország/. - Ami a 
könyvtáriéchnika gépesítését és racionalizálását illeti, itt bizo
nyos súlyponti kérdésekre koncentrálta a bizottság figyelmét /te
lei, helyiségek világítása, címleírások sokszorosítása/.

Z bizottság különösen eredményesen dolgozott, «»rf a pontosan 
megfogalmazott munkatervnek s a feladatok jó megosztásának köszön
hető. A megbeszéléseken már csak az Írásban megfogalmazott előmun
kálatokat beszélték meg és egyeztették.

6. Az Állománygyarapítási szakbizottság az IDE, as NSZK,a szo
cialista és a kapitalista tudományos könyvtermés beszerzésének egy
bevetésével foglalkozott. - A gyarapítási terv előkészítése érdeké
ben szilárd gyarapítási elvek megfogalmazására és a gyűjtőköri meg
osztás felülvizsgálására van szükség az elkövetkező időben.
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7. Az Olvasószolgálati szakbizottság a könyvtárközi kölcsön
zést szabályozó uj rendelet előkészítése érdekében összeállította
a kölcsönzésben aktivan résztvevő könyvtárak Jegyzékét, különöskép
pen figyelembe véve a kutatóintézetek és termelőüzemek igényeit.Az 
uj rendeletnek alkalmazkodnia kell a megváltozott viszonyokhoz és 
be kell vonnia a szervezetbe a már rendelkezésre álló központi ka
talógusokat.

8. A Katalogizálási szakbizottság munkája nem volt kielégítő.
A szakkatalógus elméleti kérdéseivel foglalkozó 1959-es konferencia 
előkészítésében sem vett eléggé részt. Pedig éppen a konferencia 
komoly feladatok elé állítja a bizottságot. Növelni kell a tagok 
számát s két munkacsoportot alakítani : egyik a betűrendes és köz
ponti katalógusokkal, a másik a szakkatalógusokkal foglalkozna.

9. A Bibliográfiai és doknmentációs szakbizottság koordinálja 
és irányítja a tudományos könyvtárak bibliográfiai tevékenységét.
Az 1960-ra bejelentett bibliográfiai tervet egyeztette a Zentrai- 
institutnak a közművelődési könyvtáraktól kapott hasonló tervével
s a két tervet közös listában kiadták. - Ezen kívül figyeli és kez
deményezi a bizottság a bibliográfiai hiányok betöltését s különö
sen az aktuális politikai témákra hivja fel a figyelmet. További 
feladata lenne a bibliográfiák időben való publikálásának ellenőr
zése. - A dokumentáció terén végzett tevékenység tervszerűtlenebb 
volt. Munkaprogramot kell kidolgoznia s törekednie kell a dokumen
tációs központokkal, különösen pedig a Doknmentációs Intézettel va
ló együttműködésre.

10. A Statisztikai szaxDizottság kidolgozta a statisztikai je
lentések megjavítása érdekében az uj űrlapokat. Az uj séma egysze
rűbb, a főfunkciókra koncentrálja a figyelmet. - Kidolgozta a bi
zottság az NDK könyvtárairól készítendő évkönyv vázlatát.

11. A Társadalomtudományi olvasószolgálat munkaközössége elő
készítette a szocializmus és a német és külföldi munkásmozgalom 
történetére vonatkozó irodalom központi katalógusénak felállítását. 
A katalógus épitéeében résztvevő 16 tudományos könyvtárnak megküld
te a katalógus felépítésére és a szervezésre vonatkozó módszertani 
anyagot.

12. A Műszaki és gazdaságtudományi főiskolák könyvtárainak 
munkaközössége két rendelet-tervezetet kéezitett els * Könyvtári gar-
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gatáai keretrendelet főiskolai könyvtárak számára" és "Mémökképző- 
és szakiskolai könyvtárak igazgatására vonatkozó rendelet".- Kezde
ményezte az egyes főiskolai könyvtárak igazgatói közötti tapaszta
latcserét.

*

Sok könyvtáros kívánságára és sürgetésére létrehívták a szak- 
bizottságok és munkaközösségek szabálytalan időközökben megjelenő 
közlönyét /Mitteilungsblatt/.

A KÖNYV MUNKÁSAINAK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
C S E H S Z L O V Á K I Á B A N

7ГТТГA, Josef - BÖBGETOVÁ, Jarmlla: 
Pro zlepáeni spolupráce knlhoven jednotné 
soustavy s nakladatelstviml a knlanim ob- cboden. = Knlbovnlk. 5 «ro<$. I960. 9.no. 
25A-270.plAz egységes rendszerbe tartozó könyvtá
rak és a kiadók, illetve a könyvkereske
delem közti együttműködés megjavításáért.

A csehszlovák 
könyvtárak és a könyv
kiadók, illetve a könyv
kereskedelem közti szo
rosabb együttműködés ér
dekében Irányelveket

dolgoztak kl. Bzt a Központi Könyvtárügyi Tanács kezdeményezése a- 
lapjén kidolgozott anyagot megvitatta az oktatás és művelődésügyi 
minisztérium népművelési illetve kiadói főosztálya. Az együttműkö
dés Így kidolgozott elveit elfogadta a Csehszlovák Könyvkiadó és 
Könyvterjesztő Vállalatok Egyesülésének elnöksége is.

Az egységes rendszerbe tartozó könyvtárak és a könyvkiadók, 
illetve könyvkereskedelmi szervek közti együttműködés három fő rész
re tagolódik:

1. a könyvtárak együttműködése a könyvkiadókkal,
2. a könyvtárak együttműködése a könyvkereskedelemmel,
3. könyvpropaganda és a könyvek felhasználása.

92



Az első pontnak megfelelően a könyvtárak résztvesznek a könyv
kiadók éri kiadványtervének megvizsgálásában. A könyvtárak és a 
könyvterjesztés közti együttműködésnek a könyvállomány kialakításá
ban kell megnyilvánulnia. A könyvtárak, a kiadók és a könyvkereske
delem jó együttműködése eleve biztosítja a harmadik pont, vagyis a 
sikeres könyvpropaganda és a könyvek kellő felhasználása követelmé
nyét. A fentiek céljában áll a Knizni Hovinky c. lapnak Hővé Znlhy 
c., országos jellegű folyóirattá való átalakítása.

Az említett irányelvek - a könyvtárak tervszerű, в gyűjtőkö
rűknek megfelelő gyarapítása végett - két fő kérdés megoldását Ír
ják elő a harmadik ötéves tervben:

I
1. a könyvtárak díjtalan ellátását könyvekkel,
2. a könyvállománynak a könyvtárellátó utján történő gyarapí

tása megvalósítását.

KÖNYVTÁROSKÉPZÉS AZ

GJELSKBSS, Hudolph H. - BATHER,
John - SHERA, Jesse H.t Enrollment sta
tistics for 52 accredited library schools, s Journal of Education for Librarianship. 
l.vol. I960, l.no. Зв-Чб.р.Az USA 32 nyilvános könyvtárosiskolájá
nak létszám-statisztikája.

azaz 15 jt. Doktori fokozatot nyert 7, illetve 5, tehát az emelkedés 
2 fő. A 32 iskola magiszteri fokozatot nyert hallgatóinak átlagos 
létszáma 46 fő iskolánként. /А Columbia egyetemen 177 fő, a texasi 
könyvtáros iskolában 9 fő./ Az összes hallgatók száma 4435, illet
ve 2205, ami 1956-tól 1959-ig több mint 100 *-os emelkedést jelent. 
A doktorandusz könyvtáros hallgatók fóleg a Columbia, Illinoia és 
Michigan könyvtáros iskolákat látogatták.

Az 1959-ben végzett I486 hallgató közül 1048-an most mennek 
elóször állásba, 440-en már állásban voltak és Így most uj állás

US A-BAN

32 könyvtáros is
kolában magiszteri fo
kozatot nyert hallga
tók száma 1958-59-ben 
1488, 1955-56_ban 1289 
volt, az emelkedés 199*
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szempontjából nes jönnek tekintetbe. Az 1043 uj könyvtáros késül 
700 ni és 291 férfi.

A legtöbb hallgató /491/ New York államból való volt, a leg
kevesebb /1-1/ Alaskából és Utakból. /Michigan: New Yersey: 249, 
California: 247./

A hallgatók között 183 külföldi volt. Az érdekesebb számok:
27 kinai, 25 formosai, 14 indiai, 11 thaiföldi, 10 japán, 10 kore
ai, 3 csehszlovák, 1 jugoszláv, 2 lengyel és 4 magyar. Szerepel a 
kimutatásban 2 észt, 1 lett, 1 litván, 1 orosz és 3 ukrán hallga
tó. Angol 2, német 5, olasz 2.

A szerzik az alábbi következtetéseket vonták le:
1. a 32 iskolában végzett, iskolánként átlag 46 hallgató na

gyon kevés, nem fedezi a szükségletet;
2. a beiratkozott hallgatók számának emelkedése biztató, ha 

ez állandó irányzat marad;
3. a férfi és női hallgatók létszámának aránya nem változik,

általában 1 a 4-hez;
4. a szakkönyvtáros hallgatók létszáma kevés, mindössze 6 #;
5. az alsófoku és felsőfokú hallgatók létszámának aránya még

tanulmányozásra vár;
o. kevés a doktori fokozat; ^
7. a nyári iskolák hallgatói létszám szempontjából nagyok, 6- 

raszám szempontjából kicsik. De van néhány iskola, amelynek telje- 
sitménye a nyári szemeszterben nagyobb.

PAKISZTÁN KÖNYVTÁRÜGYE

Európai vagy ame
rikai könyvtárosnak ne
héz megérteni azokat a 
nagy problémákat, ame—
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lyekkel olyan, fejletlen ázsiai állam, mint Pakisztán könyvtárosai 
szemben állnak.

Az iszlám uralom alatt jelentékeny könyvgyűjtemények keletkez
tek, de az évszázados hindu uralom idején ez a kultúra lehanyat
lott.

Pakisztán 19^7-ben lett független állam, de 90 %-os analfabé
tizmussal, 32 év átlagos emberi életkorral, heti 7 shillinges élet
színvonallal, menekültek tömegeivel. A 80 milliónyi lakosság 80 56-a 
falvakban él, de a legtöbb faluban és a legtöbb városban nincs 
könyvtár. Az egyetemek mind Indiához kerültek, csak három jutott 
Pakisztánnak.

De máris vannak eredmények. A Karachi-i Nemzeti Könyvtárnak 
40 000 kötetes állománya van és ez évente 6000 kötettel gyarapodik. 
A Nevelésügyi Minisztérium főhatósága alatt megszervezték a Levél
tárak és Könyvtárak Igazgatóságát.

Az ország több ezer kilométeres indiai területtel két részre 
van vágva. Kelet-Pakisztán a szegényebb, éghajlata és természeti 
viszonyai mostohák. Mégis 1953-ban uj, teljesen modern Központi 
Közművelődési Könyvtárat kezdtek épiteni Dacca-ban, ez 1958-ban 
meg is nyilt és ma 15 000 kötettel rendelkezik. Emellett tizenöt 
vidéki város közművelődési könyvtáraira is jelentős összegeket for
dítanak.

Gyermekkönyvtár is van, de nagyon kevés. Ez még nem is játsz
hat szerepet az ottani gyermekek életében, akiknek csak fele jár 
iskolába és azok sem igen tanulnak meg Írni-olvasni.

Az egész országban kb. 100 közművelődési könyvtár van mintegy 
öt millió kötettel, többnyire rossz elhelyezéssel. A British Coun
cil és az USA Tájékoztató szolgálat tart fenn jól felszerelt könyv
tárakat.

Valamivel kedvezőbb képet mutatnak az egyetemi könyvtárak. A 
legnagyobb eiz egész országban a Dacca-i Egyetemi Könyvtár Kelet- 
Pakisztánban, 150 000 kötetes állománnyal. A könyvtártana Dez-ey-fé- 
le tizedes osztályozási rendszert használják. Az ország második 
legnagyobb könyvtára a Punjab-i Egyetemi Könyvtár Laboréban , nagy 
szanszkrit, perzsa, urdu és arab kéziratgyüjteménnyel. Nyugat-Pa-
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kisztanban a Karachl-i Egyetemi Könyvtár 1951-ben létesült, állomá
nya 45 000 kötet.

Sokszor meglepően gazdagok mezőgazdasági, közgazdasági és ipa
ri szakirodalom tekintetében a szakkönyvtárak, pl. a Pakistan Nem
zeti Bank Könyvtára és a Tervhivatal Könyvtára. 5-10 000 kötetes 
könyvtárak vannak a szakmai testületek és tudományos társaságok, 
kutatóintézetek, külügyi szervek birtokában.

Az ország könyvtáraiban levő könyvek háromnegyed része angol 
nyelvű, a többi bengáli, urdu, perzsa és arab nyelvű. Ez utóbbi 
nyelveken a könyvtárakban sok értékes kézirat is található, ame
lyek főleg vallási jellegűek. De vannak a könyvtáraknak más érté
kes kincseik is. /Pl. a Punj ab-i Egyetemi Könyvtárban van egy 
szarvasbőrre irt kézirat knfi nyelven 412-ből./

A könyvtárak rendkívül súlyos problémákkal küzdenek: rosszul 
világított és rosszul szellőztetett helyiségek, rosszul fizetett 
személyzet, analfabéta, rosszul táplált, szegény lakosság. Az ál
lamnak pedig sokkal sürgősebb feladatai is vannak.

Be sok a biztató jel: főleg a könyvtárügy nemzeti fontosságá
nak növekvő tudata a közvéleményben. A Bacca-i Egyetem könyvtáros 
tanfolyamára ötszázan jelentkeztek.

A Pakisztáni Könyvtáros Egyesület is megalakult 1957-ben és 
»ei-г képviseltette magát az ázsiai Könyvtárosegyesületek Szövetsé
ge Tokióban, 1957-ben tartott első konferenciáján.

SZÁZ ÉVES A HELSINKI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR

HTBH.SvenxHelsingin kauptmginkir- Az 1860-ban léte-
jasto 1860-1960. » Kirjaatolehti.53.vuoe. . ... rs .. .I960 . 7.no. 206-210.p. Illusztr. sült helsinkli Kozmüve-
Száz éve e a Helsinki 1 Közművelődési lödé si Könyvtárnál az

Könyvtár*
észak-európai államok
ban egyedül az oslói
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Közművelődési Könyvtár régebbi; ennek története ni. a 18. századba 
nyúlik vissza. Egyöntetű városi könyvtári hálózat kialakítására 
például Stockholmban csak 1928-ban került sor. A helsinki! Közmű
velődési Könyvtár történetében az 1880-ban emelt uj épület jelen
tett nagy lépést előre. Sajnálatos dolog, hogy a könyvtár olvasó
közönségét még mindig ugyanabban az épületbei kénytelen kiszolgál
ni; ez ui. - még uj toldalék-része ellenére ia - jelenleg már túl 
kicsinynek bizonyul. A helsinki! Közművelődési Könyvtár sok vonat
kozásban mintaképül szolgál az ország többi könyvtára számára. Már 
régen működik felvilágosító és gyermek-osztálya és az olvasóközön
ség használatára szerkesztett szótárkatalógusa van. Uuno Saarnio, 
aki 194-0 óta igazgatója a könyvtárnak, különös figyelmet fordít - 
különféle olvasókörök alapítása utján - az un. aktiv könyvtári ne
velésre. Az utóbbi néhány év folyamán mind a fiókkönyvtári, mind 
pedig a kórházi könyvtári munka is fejlődésnek indult.

ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKIRODALOM

STAPS, Wolfgangs Überlegungen sur 
Arbeit mit der Sach- und Fachliteratur.
= Bibliothekar (Berlin). 13.Jg.1959» 2.H.14-5-150.0.Gondolatok az iæneretterjeeztö ée szak
irodalommal való munkáról.

Definicó: Meg kell 
határoznunk, miben, kü
lönbözik ez a két iro
dalmi műfaj egyrészt a 
szép!rodaiómtól,másrészt 
egymástól.

Közös vonásuk, hogy mig a szépirodalom tárgya "fiktiv /költött^ 
a szakirodalomé éa az ismeretterjesztő irodalomé ténybeli: maga az 
objektiven megismerhető valóság. Közös vonásuk, hogy tájékoztatni, 
tanítani akarnak, míg a szépirodalomnak - legalábbis ebben az érte
lemben - ez nem lényeges vonása.

A kétféle Irodalmi műfaj közötti különbség: a szakirodalom 
közvetlenül gyakorlati vonatkozású, célja egyenesen a tanítás,tájé
koztatás. Legfontosabb tárgyi jellemzői: tapasztalati tények és is
meretek közláae, bizony!tékanyag, tudományos módszer, törvényszerü-
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eégek, előéletek és hipotézisek felállítása és levezetése,az egyes 
tényeknek valamely összefüggő rendszerbe való beillesztése. Formai 
jellemzői: szakterminológia, név- és tárgyontató, jegyzetek,biblio
gráfiai függelék, stb. Hasonló tárgyú szakkönyvek a téma kidolgozá
sának terjedelme és nehézségi foka szerint különböznek egymástól,de 
itt aár a szakember is sokszor nehezen tudna pontos határt vonni az 
egyes kategóriák között.

Az ismeretterjesztő irodalom ezzel szemben gyakran elbeszélő, 
sőt költői formát használ, hogy tárgyát szemléletesebbé és közért
hetőbbé tegye. Hem törekszik a téma kimerítő, rendszeres tárgyaié- 
sára, de arról nem mondhat le, hogy amit közöl, helytálló legyen. 
Célja a tárgy iránti érdeklődés felkeltése, bizonyos alapvető isme
retek közlése, az emberek nevelése, hogy szükebb szakmájukon túlme
nően a kultúrát a maga egészében és összefüggéseiben is lássák és 
fejlesztésében maguk is részt tudjanak venni.

A szakkönyvekkel és ismeretterjesztő könyvekkel való könyvtá
ri липка társadalmi követelmény. A velük dolgozó könyvtárosnak tu
domásul kell vennie néhány alapvető tényt:

1. Az elmúlt háború után megindult alapvető társadalmi-politi
kai változások a könyvekben, elsősorban a társadalomtudományi köny
vekben tükröződnek. E könyvek a szocializmus s ezen belül egy uj 
embertípus kialakítását szolgálják.

2. Az "uj ember"-t legszemléletesebben a szépirodalmi müvek,
a művészetek ábrázolják. Emocionális hatásukat a szakkönyvek és is
meretterjesztő müvek racionális munkája egészíti ki: a változások 
történelmi, politikai, gazdasági szempontból való tudatosítása.

3. a mai ember a történelmi és földrajzi horizontok rendkívü
li méretű kiszélesedésének tanúja. Senki számára sem lehet közöm
bös, honnan jöttünk, merre tartunk, mi történik a világ másik fe
lén.

4. A modem természettudományok és vela a technika fejlődése 
teljesen átalakította a mai ember életét. A könyvtáros feladata, 
hogy segítse az embereket a természettudományok és a technika a- 
lapvető eredményeinek és problémáinak a megismerésében és megérté
sében.



A mai kultúrát a szétforgácsolódás, a mai embert pedig az 
egyoldalúvá válás veszélye fenyegeti. A szocializmusban azonban 
megvannak a feltételei annak, hogy e folyamatnak gátat vessünk. A 
könyvtárosokra vér a feladat, hogy segítsék a kultúra egységének 
megőrzését, az emberek sokoldalú fejlődését a humanizmus, végső fo
kon a szocializmus szellemében.

A szakkönyveknek és ismeretterjesztő müveknek a közművelődési 
könyvtárak utján valő hasznosítása ma még nem kielégítő. Az állo
mány nagy része holt anyag. Sokféle oka lehet ennek: elavult vagy 
túlságosan specializált müvek, a könyvtáros hiányos műveltsége, a 
propaganda hiánya, megfelelő katalógusok hiánya, az egyes szakcso
portok felépítésének tervszerütlensége, szakozási hibák, megfelelő 
olvasók hiánya. A legfőbb hiba azonban az, hogy a közművelődési 
könyvtárak eddig túlságosan "esztétikai" szempontból teljesítették 
feladataikat, vagyis a szépirodalmat részesítették előnyben a szak
könyvekkel és az ismeretterjesztő müvekkel szemben. A statisztika 
adatai azt mutatják, hogy a szabadpolc-rendszer kedvezően befolyá
solja az ismeretterjesztő- és szakkönyvek forgalmát. Még többet je
lentene, ha szabadpolc rendszerű közművelődési szakkönyvtárakat ál
lítanánk föl. Ez az uj könyvtártípus átmenet lehetne a közművelődé
si könyvtár és a tudományos szakkönyvtár között. A cikürd javasol
ja, hogy foglalkozzanak ilyenféle könyvtárak megteremtésének lehe
tőségével.

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKIRODALOM BIBLIOGRÁFIÁJA 
A S Z O V J E T U N I Ó B A N

Tavaly márciusban 
tartották a szovjet s- 
kadési&i könyvtárak Le— 
ningrádban V I . tudomá
nyos konferenciájukat, 
ahol a következő elía-

HOLODCOVA, Ê.A.: Obasuzsdenie vop- roszov bibliografil esztesztvennonaucsnoj lltoraturü. = Szov.Bibliogr.l9óO. 5/61/. 
no. I5I-I57.P.A természettudományi Irodalom bibliográfiájának megvitatása.
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dáaok hangzottak el:
LITPPOV, Sz .P.î A szovjet természettudományi szakbibliográfiák 

problémái.
POiíXN, A.A. : A YIHITI referáló folyóiratai.
LATBOVA, S.A. : A természettudományos irodalom feldolgozása a 

szovjet nemzeti bibliográfiákban.
G5UC3EVA, V.V. : A természettudományi bibliográfia külföldön.

Az ésszerű bibliográfiai tájékoztatás megszervezésének kérdései.
LOKOMSZKAJA, A.M. : A szakbibliográfiák szovjet másodfoka bib

liográfiái. /Néhány módszertani kérdés/.
PCLEVCJ, B.P.: Az össz-szövetségi Földtani Könyvtár, tapásztala- 

tai a "Szovjetunió földtani irodalma /Geologicseszkaja literatura 
SzSzSzS/" c. bibliográfia szerkesztésével kapcsolatban.

Az előadásokhoz számosán hozzászóltak. A hozzászólások alap
ján megszületett határozatok rámutatnak a természettudományos i- 
rodalom teljesebb feltárásának szükségességére; kérik az Össz-szövet- 
ségi Könyvkamarát, hogy a folyóiratrepertóriumába /Letopisz’ Zsur- 
nsl’nüh Sztatej/ még nagyobb számban vegye fel a Szovjetunióban 
megjelent szakcikkeket. Kívánatosnak látszik a nagyobb teljessé
get, a frissebb megjelenést és a jobb mutatók szerkesztését a VTNI- 
TZ referáló lapjainál is biztosítani. Kérték a Szovjet Könyvtárügyi 
Tanácsot, hogy tegye közzé végleges formában a Szovjetunió nagykönyv
tárainak hétéves bibliográfiai tervét.

' Egyik legaktuálisabb kérdésnek a ezovjet könyvtári és biblio
gráfiai munka gépesítését és automatizálását tartotta az értekez
let. Pelkérték a VINITI-t, hogy ismertesse a könyvtárakkal az in
tézetben alkalmazott gépesítést és jövendő terveiket. 
гп:ашиса-оап/, cexszeru erre a körülményre minden egyes kötetben 
utalni. Ugyancsak a mutató előtt közöljük a rövidítések jegyzékét, 
amelyet a mutató elkészítését megelőzőleg összeállítunk. He hasz
náljunk túl гок rövidítést, mert ez megnehezíti a sutatő használa
tát.

A mntató a tárgy vagy név valamennyi előfordulási helyét meg 
kell, hogy adja. Mechanikusán kell eljárnunk, mert hiszen nem tud- ' 
hatjuk, hogy a kereső számára melyik előfordulási hely fontos. A
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rî előfordulási helyet tipográfiailag /féttel, kurzívval etb./ 
kell kiemelni. Igen sok fogalom többféle német, s6t Idegei néven 
ismeretes és használatos. Ilyen esetben legcélszerűbb a tárgyra 
▼onatkozó cikkeket, fejezeteket yagy részeket valamelyik elneve
zés alatt összegyűjteni és ide utalni az összes többi elnevezés
ről.

A mutatókészités, bármilyen mechanikáénak látszik is, komoly 
tárgyi ismereteket követelő munka. Egyetlen hibás adattal eljátsz
hat juk az olvasó bizalmát.

Nagyon fontos, hogy a matató tipográfiailag világos és átte
kinthető legyen, főbb oszlopos elrendezésű matató esetén is hasz
náljunk nagyobb betűt. A különböző betűtípusokkal való kiemelés 
megbontja ugyan a tűkör homogén képét, de mutatók esetén ez nem 
baj.

KÖNYVTÁRTÜZ - KÍSÉRLETEK

SCHEEL, H . B .  t Cornell starts a 
= Libr.J. 85.V01. 1960.17.no. 3393-fire.

ЗЗ99.Р.Könyvtár tüz-kisérletek.

1959 decemberében 
a New York Public Libra
ry és a Factory Mutual 
Insurance Company /Üze

mi Kölcsönös Biztosító Társulat/ közösen két könyvtári tűz-kísérle
tet hajtott végre. Az első kísérlet során a tüzet nem oltották, a 
másodikban önműködő "sprinkler" tűzoltó-berendezést hoztak működés
be. A széleskörű nyilvánosság bevonásával lefolyt kísérletek ered
ményeképpen a Cornell University Libraries /az ithacai Cornell E- 
gyetem könyvtárai/ vezetősége felszólítást kapott biztositó intéze
tétől, hogy a készülő uj John K. Olin Library raktárhelyiségeit 
"sprinkler"-rendszerü berendezés-hálózattal szerelje fel. A Cornell 
University Libraries igazgatósága a kísérletekről szóló beszámolók 
következtetéseit nem találta elég meggyőzőnek, ezért uj kísérletet 
végzett.

A kísérlet végrehajtására i960, junlus 29-én az ithacai tűzol
tóság tűzoltó-gyakorlati épületében került sor. A kísérlet színhe
lyéül szolgáló terem nagyjából olyan szerkezetű volt, mint az uj e- 
gyetérni könyvtár raktárhelyiségei: két és fél méter magas terem,
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vasbeton épületben. A hét polcnyi magasságú korszerű acélállványo
kon 2870 könyvet állítottak fel; a polcok acéllemezből álltak. Mi
ként a New-York-i kísérletekben, itt is égő gyufaszálat dobtak egy 
könyvtargonca alsó polcára helyezett, összegyűrt papírdarabokkal 
teli kartondobozba; a targonca könyvekkel megrakva - a második áll
ványhoz támasztva - a második és harmadik állványsor között állt.

Az állványok feletti mennyezet-részen egymástól 2 méter 74 
centiméternyi távolságra hőjelző-berendezés volt elhelyezve; ez 
150°F hőmérsékleten önműködően riasztókészüléket hoz működésbe. A 
gyufa meggyújtása után egy perc 50 másodperc múlva a riasztó-készü
lék működésbe lépett. Ekkor a lángok már jó magasra csaptak, az ö- 
tödik polcig értek, a kartondoboz a papírral együtt elhamvadt, a 
könyvtargonca pedig lassan, egyenletesen égett. Hyolc percöel a 
tűz kezdete után a targonca összeroskadt; néhány pillanatig úgy 
tűnt, mintha a lángok elharapóznának. De nem igy történt; mindösz- 
sze az összeroskadt targonca tetején s a közvetlenül mellette álló 
állványon lévő könyvek égtek továbbra is. A huszonhármad!к percben 
erőteljes vizsugarat irányítottak a tűzre, amely néhány perc alatt 
ki is aludt. A parázs izzott még egy darabig, de már nem tudott 
lángra kapni.

Másnap számbavették, milyen kár keletkezett. A könyvtargonca 
közvetlen közelében mintegy másfél méterre levő anyag szenvedett 
károsodást. Ezen a területen - a targoncán levőket is beleszámítva 
- kb. 500 könyv állt. Annak az állványnak alsó három polcán lévő 
könyvek, amely mellett a targonca állt, kisebb-nagyobb mértékben 
megégtek. A negyedik polcon is megpörkölődött néhány; a három fel
ső polc azonban sértetlen maradt. A harmadik állvány két alsó pol
cán is megégett néhány könyv, a harmadik polcon pedig megperzseló- 
dött egy-kettő.

A vizsugár ereje mintegy négy polcnyi könyvet a padozatra so
dort; egyrészt maga a viz, másrészt a lesodródás folytán ezek töb- 
bé-kevésbé megkárosodtak. A 2870 könyv közül a targoncán lévő 112, 
éa a szomszédos állvány polcain álló 100 könyv oly mértékben szen
vedett márt, hogy nem volt helyrehozható. További 350 könyv is - 
néhány közülük csak a víztől - kis mértékben megkárosodott. A te
remben lévő 105 polc közül mindössze 7 mutatott némi sérülést; ez 
is mindössze a festék felhólyagosodásáből állt. Szerkezeti válto-
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sás - elhajlás, megvetemedés - sem az állványokon, sea a polcokon 
nem mutatkozott.

A kísérlet alapján az egyetemi könyvtár vezetősége úgy dön
tött, nem szereli feleuj épületét a "sprinkler"-véle berendezés- 
. sei.

A cikk befejező részében az alábbi pontokba foglalva összege
zi azokat az elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek utján a 
raktártüzek megakadályozhatók:

1. Több-emeletes raktár-állványzat helyett tűzálló födémszer
kezeten nyugvó állványokra van szükség.

2. Pa- vagy U-vasból készült polcok helyett acéllemezpolcc- 
ke t alkalmazni.

3. Fa-targonca helyett fémtargoncát használjunk.
4. Az emeletek közötti nyílásokat /pl. lépcső, könyvlift, 

szállitószalag/ tűzálló anyaggal kell elzárni.
5. Bevált, megfelelően elhelyezett tüzriasztószerkezetet kell 

felszerelni, ami tűzoltó őrszobával, vagy valamilyen külső jelző
táblával áll kapcsolatban. A szerkezetet gyakran kell ellenőrizni.

6. Megfelelő rendszerű tűzoltó-készülékeket kell kellő szám
ban szerte az épületben elhelyezni; ezeket a szükségnek megfelelő
en időnként ki kell próbálni és újra kell tölteni.

7. A "Tilos a dohányzás" tilalom szigorú végrehajtását kell 
minden időben megkövetelni.

CSEHSZLOVÁKIA KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAINAK l'J 
S Z E R V E Z E T I  S Z A B Á L Y Z A T A

Hővé podminky -  nővé i-ády lidovÿcfa „ . ,
knihoven. = K n ihovn lk .5 .roö .l960 . S.no. C s e h s z lo v á k ia  u j
^^U j^szervezeti szabályzatok  a  c seh sz lo - t e r ü l e t i  b e o s z t á s á v a l
▼ék közművelődési könyvtárakban. k a p c s o la tb a n  nagym ér

té k b e n  m e g n ö v e k e d e tt a
h e l y i  t a n á c s o k  /n e m z e t i  b i z o t t s á g o k /  h a t á s k ö r e .  A t e r ü l e t i  v á l t o -
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sásoknak megfelelően kibővült a közművelődési könyvtárak munkájá
nak tartalma és hatókörzete is. Jelenleg a közművelődési könyvtá
raknak három alapvető funkcionális fokozata vans

1/ A községekben /városokban/ - helyi /városi illetve körze
ti/ hatáskörű közművelődési könyvtár.

2/ Az uj járásokban - járási hatáskörű könyvtár /melyek mód
szertanilag irányítják több járás könyvtárát/.

3/ Az nj megyékben /kerületekben/ - megyei hatáskörű könyv
tár.

A megyei és járási könyvtárak minta—szervezeti szabályzatot 
kaptak, melyeknek alapján I960, december 31-ig elkészítették aj 
szervezeti szabályzataikat. Az uj minta-szabályzatok abban külön
böznek az 1953-ban készült szabályzatoktól, hogy nem rendelet 
jellegűek, hanem központilag kiadott módszertani segédeszközként 
szolgálnak azokhoz a konkrét helyi szervezeti szabályzatokhoz, a- 
melyekben tekintetbe kell venni a helyi viszonyokat. A Khihovnik 
közli a píseki Járási Könyvtár szervezeti szabályzatát, mely pél
daképül szolgál a többi járás számára.

lógásba bekerülő kartonok készítésével egyidejűleg tartalékkartonok 
lehúzása és gondozása nem gazdaságos megoldása e problémának.

A Bádeni Tartományi Könyvtárban 2 éve végzett kísérletek ered
ményeképpen az alábbi eljárást alkalmazzák:

KATALÓGUSCÉDULÁK TARTÓSÍTÁSA

SCEÜTTîjFranzs Schutzlack für Ka- 
talcgkartea. Über ein an der Badischen 
Lande sbibliothek entwickeltes Verfahren. 
= Z.Bibl.Bibliogr. 7.Jg. I960. 3-H. 237-
2hl.p.Védölakk katalóguslaook számára. A Bà- 
deni Tartományi Könyvtár eljárása.

A katalóguslapok
elhasználódása /piselto
lódása, rongálódása/ - 
különösen nagy-forgalma 
könyvtárakban - komoly 
problémát okoz. A kata-
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Gyakran keresett szerzójü müvek aj katalóguslapjait speciális 
védólakkal vonják be. A lakkot erre a célra használt kis kádba ön- 
tik в többszöri feltöltéssel biztosítják, hogy a lakkozás alatt ál
landóan azonos szinten maradjon. A kartonokat az alsó szélüknél 
speciális eszközzel rögzítik és mintegy 3'5 - 4 cm mélyen a lakk
ba mártják. Ily módon a karton felsó, tehát nagyjából a címleírást 
tartalmazó részét vonják be az átlátszó lakkal. Ezzel az eljárás
sal - az elókészitó munkákat is beleszámítva - 2 óra alatt kb. 30 
kartont lehet belakkozni /illetve annyiszor 50 kartont, ahány be
mártó eszköz áll rendelkezésre, - Bádenben pld. 14 x 50 azaz 700 
kartont/. A szárítás mintegy 10 percet vesz igénybe, de jobb, ha a 
belakkozott kartont csak másnap osztják be. A védólakk nem piszko
lódik, illetve lemosható, s a katalóguslap rongálódásnak legjobban 
kitett felsó szélét szilárdabbá és ellenáltóbbá teszi. 1000 db kar
ton belakkozásához kb. 1 - 1*2 kg lakk szükséges. A belakkozott 
kartonok a katalógusfiókban 200-anként kb. 1 cm-rel több helyet 
foglalnak el.

A középlyukasztásu katalóguslapok nyílásait is meg lehet ez
zel az eljárással erósiteni. Ez esetben ecsettel visszük rá a lak- 

» kot a nyílás kerületére.
A cikk közli - nyugat-német márkában - az eljárás költségeit, 

a felszerelést elóállitó cég elmét és megjegyzi, hogy közelebbi 
felvilágosításért a Bádeni Tartományi Könyvtárhoz lehet fordulni.

гзЕЕпавцзаеиЕЕгеззгаашзысННЕизаЕЕнззвдзегагх

Ю5



H Í R E K

SZABADPOLC A SZALTÜKOV-SCSEDRIN KÖNYVTÁR 
NAGYOLVASÓTERMÉBEN

A Szaltükov-Scsedrin Könyv
tár nagyolvasóterme 140 000 kötet 
könyvet tartalmaz az Ismeretek 
minden területéről. Ez az olvasó
terem szolgálja ki a könyvtár ösz- 
zzes olvasóinak több mint 50 %-át. 
Hogy az olvasók minél megfele
lőbb körülmények között juthas
sanak hozzá az olvasmányokhoz, 
bevezették a szabadpolc-rend
szert. Erre a kezdeményezésre 
először a társadalmi-gazdasági 
szakban került sor, melynek so
rán a t e l j e s  á l l o 
m á n y t  az olvasók rendelke
zésére bocsátották. Minthogy a 
rendszernél kérőlapot nem hasz
nálnak, a forgalmi nyilvántar
tás külön űrlapokon történik és 
az a könyvtáros vezeti, »in a

raktárból az olvasóterembe veze
tő ajtónál foglal helyet. Ugyan
ez a könyvtáros veszi vissza a 
könyveket, amelyek azonnal a he
lyükre kerülnek. Egy másik - jól 
felkészült szakképzett dolgozó - 
az olvasók eligazítását végzi, 
segít kikeresni a könyvet, is
merteti az anyag elhelyezésének 
rendjét és aktiv olvasás-irányi- 
tást végez. Az eddigi tapaszta
latok szerint a szabadpolc-rend
szer t e l j e s e n  b e 
v á l t }  most készülnek arra, 
hogy a szabadpolcot a szépiroda
lom, művészet és a közoktatásügyi 
Irodalom területén is bevezessék.
/ B i b l i o t é k a  r\ I960.
9.no. IS—19*P*/
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HOL JELENIK MEG NAPONTA SZÁZNÁL TÖBB HÍRLAP,

Az Unesco által végzett Olaszország 109
statisztikai felmérés szerint Spanyolország 101
az alábbi országokban adnak ki Finnország 101
100-nál több n a p i l a p o t . A napi példányszámot ille-
Ország A napilapok száma tóén a sorrend a következó:
USA 1820 USA 56 410 000 pld
NSzK 481 Japán 36 343 000 •
India 476 Nagybritannia 29 100 OCO •
Kínai Nép Szovjetunió 21 475 000 n
köztársaság 392 NSzK 14 700 000 n
Szovjetunió 385 Franciaország 10 733 C00 я

Argentina 341 Kínai Nép
Brazília 217 köztársaság 6 000 COC n
Mexicó 193 Lengyelország 4 161 000 ■
Japán 139 Kanada 3 899 000 и
Svédország 139 Ausztrália 3 655 000 n
Hollandia 131 Svédország 3 376 000 n

Franciaország 130 Hollandia 3 284 000 N

Dánia 126 / B i b l i o t e к а г z. 27.
Svájc 120 rok. I960. 10.no. 317.?./
Nagybritannia 114

ELŐKÉSZÜLETEK CSEHSZLOVÁKIÁBAN AZ 19G1. ÉVI 
KÖNYVHÓNAPRA

1961 májusában ünnepli Cseh
szlovákia Kommunista Pártja alapítá
sának 40. évfordulóját. A ezóbanfor- 
gő ünnep ás az 1961. évi Könyvhónap 
közti összefüggés teljesen világos.A 
sajtó mindenkor közvetlen és eredmé
nyes segítséget nyújtott a Párt di
ced győzelmeihez. A Könyvhónap kö- 
zéppontjában tehát az évforduló meg
ünneplése áll. De emellett még továb
bi 4 momentum is kiemeli a készülő 
Könyvhónap súlyát:

a/ ez lesz a szocialista köztár
saság első Könyvhónapja;

Ь/ egybeesik a harmadik 5-éves 
terv induló hónepjával;

с/ 60. születési évfordulója 
lesz Peter JIL2ÛJICKY kommunista i- 
rónak és harcosnak;

d/ ebben az időben lesz a terme
lőszövetkezetek 7. Országos Kongresz- 
szusa.

A Könyvhónep magas színvonalon
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▼aló megrendezésének biztosítására as 
Oktatás- és Művelődésügyi Minisztéri
um kebelén belül Országos Bizottság 
létesült, mely szervezetileg előké
szíti az akciót. Ugyanakkor Szlovákia 
Kommunista Pártja megyei bizottságai 
mellett is külön bizottságok Jönnek 
létre, melyek az Országos Központi 
Bizottság általános útmutatásai alap
ján részletesen kidolgozzák a népmű
velés, a művészet, a könyvkereskede
lem és a társadalmi szervezetek terén 
elvégzendő munkát.

Jelentős esemény lesz "Az I960 
év legszebb könyvei" o. prágai orszá
gos kiállítás; ugyanakkor Kassán Nem
zetközi Műszaki- és Szakkönyvkiállí
tás nyílik.

A Könyvhónapot mindenütt ünnepé
lyesen nyitják majd meg; erről beszá

mol a rádió, televízió, mozlhlradó, 
sajtó; megyei könyvankéteket szervez
nek, meghívják az Írókat az üzemekbe, 
iskolákba, tsz-ekbe; az állami 
könyvkereskedelem - melynek képvi
selői helyet foglalnak a megyei 
pártbizottság ünnep-előkészitő kü
lön bizottságaiban, s Így áttekin
tést nyer a megye minden idevágó 
programjáról, - gazdag könyvkiállí
tásokról gondoskodik, összehangolja 
a népművelési dolgozók és a könyv
tárosok akcióit.

A Csehszlovák Könyvkiadó és 
Könyvkereskedelmi Vállalatok Egyesü
lése gazdag és nagymennyiségű propa
gandaanyagot készít. A kiadók vándor
kiállításon mutatják be termésüket. 
/ Z a  C i t a t e l o m .  6.гос.
I960. 12.no. 81-82.p./

KÜLFÖLDI BESZÁMOLÓK A BUDAPESTI KIADVÁNYCSERE 
KONFERENCIÁRÓL

A Budapesten tartott N e m 
z e t k ö z i  K i a d v á n y c s e -  
r e  E u r ó p a i  K o n f e r e n 
c i á j á r ó l  a Bulletin des Bib
liothèques de Prance-ban a francia 
küldöttség vezetője, Suzanne HONOSÉ 
számol be. Ismertetésében kiemeli a 
konferencia Jő szellemét, s azt a 
tényt, hogy a határozatokat n a g y  
szótöbbséggel fogadták el.Végül sze
mélyes benyomásait mondja el в meg
jegyzi, hogy bár a csere iránt mind 
"Nyugaton", mind "Keleten" nagy a; 
érdeklődés, bizonyos alapvető különb
ség észlelhető a két államcső port fel

fogása között. Szerinte a kelet-euró
pai államokban a csere a külföldi ki
adványok beszerzésének legfőbb forrá
sa, mig Nyugaton csak kiegészítő sze
repe van az állománygyarapításban. A 
másik különbség: a nyugat-európai or
szágok - gyorsasági okokból - előnyö
sebbnek tartják az intézmények közöt
ti közvetlen cserét, viszont a magán- 
intézményekhez érkező csereanyagot Így 
kétségtelenül nehéz központi kataló
gusokban nyilvántartani és statiszti
kailag feldolgozni. A kelet-európai 
országokban erre úgy látszik megvan a 
lehetőség.
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Végül megemlíti в konferencia u- 
tolsó határozatát, amelyben köszönetét 
mondanak a magyar kormánynak, a Magyar 
Unesco-Bizottságnak és a magyar könyv
táraknak a szívélyes vendéglátásért és 
az összejövetel kitűnő megszervezésé
ért. / B u l l e t i n  d e s  B i b 
l i o t h è q u e s  d e  ' F r a n c e

5.arm. I960. 12.no. 495-495.p./
Az Unesco Bulletin for Libraries 

1961. évi elaó száma/ll-17.p./ter je- 
delmes beszámolót közöl az I960, szep
tember 13-19.-én Budapesten megtartott 
Nemzetközi Kiadványcsere Európai Kon
ferenciájáról. A cikk Írója Günther 
HEICBAKUT.

EGY FANYAR BRIT MOSOLY—

Az angol könyvtárosok s z e r
vezete Scarboroughban t a r t o t t  
nagygyűlésének központjában d r. 
F.R.LEAYIS előad ása á l l o t t , a k i  a 
S zo vjetunió ban t e t t  k é th e tes ta 
nulmányút j á r ó i  szám olt be.

"Nem le h e t  eléggé f e lb e c s ü l
n i  a S zo vje tu n ió  Ö ssz-szö ve tsé g i 
Tudományos-Műszaki T ájé ko ztató  
In té z e té n e k  m unkáját" -  mondot
t a .  "Az angol közvélemény nem 
v e s z i tudom ásul, hogy az o rosz 
tudományos vívmányok és eredmé
nyek annak az energ iku s és rend
sz e re s  tájékozódó munkának kö
szönhetők, am ivel a v i lá g  le g 
kitűnőbb sze lle m e in e k  k in c s e it  
ö s s z e g y ű jt ik ."

92 o rszá g  64 n ye lve n  m egjele
nő 15 000 fo ly ó ir a t á n a k  ta rta lm á t 
o lv a s s á k  és k ivo n ato lják .H áro m 
százn yo lcva n ezer fo tó k ó p ia  á l l  a 
ku tató re n d e lk e z é sé re . "Csak ma
gunkat v á d o lh a tju k , ha n álu n k nem 
ig y  van* -  f e je z t e  be e lő a d á sá t a 
tud ós. A közönség fa n y a r m osoly-

l y a l  v e tte  tudom ásul,hogy a Szov
je tu n ió b a n  négy f ő is k o la  k é p zi k i  
a  kö n yvtáro so ka t, "a kik n e k munká
jukhoz m indig akkora anyagi fede
ze t á l l  rend elkezésre,am ennyi k e l l . "

/ T h e  T i m e  8.1960. s z e p t .1 5 . /

k é z ir a t o k : v é d elm e
FRANCIAORSZÁGBAN

A Bulletin des Bibliothèques 
de France ismerteti és részben idézi 
a közoktatásügyi miniszternek a pol
gármesterekhez intézett s a városi 
könyvtárakban lévő k é z i r a t o k  
és é r t é k e s ,  r é g i  é s  
r i t k a  könyvek fokozott védelmét 
célzó újabb /1960-аз/ és régebbi 
/1949-es és 1956-os/ körleveleit.Em
lékeztet a francia közművelődési 
könyvtári rendelet /1397/ úgy látstix 
eléggé figyelembe nem vett állomány
védelmi rendelkezéseire, a városi ha
tóságok büntetőjogi felelősségére és 
újólag felhívja a figyelmet a Francia 
KönyvtárigazgBtőság által 1954-ben 
kiadott "Közművelődési könyvtárak 
rövid szervezeti és működési szabály
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zata" idevágó szakaszaira. / B u l l e 
t i n  d e s  B i b l i o t h è q u e s  
d e  F r a n c e .  5.ann. I960. 8.no.
299-301.p./

Л Л Л П Ш 1Ш 1Л Ш 1Л/1Ш 1П Л Л П

A BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 
- A RÁDIÓBAN

A párizsi Bibliothèoue Katio- 
nale-t 195S_ban és 1959-ban "A t u 
d á s  f o r r á s a i n á l "  e. e- 
líadássorozatban ismertették a fran
cia rádióban. A nagy gonddal összeál
lított elíadássorozatot az egyes tá
rak vezeti! maguk tartottá'--. Csupán 
a Kézirattár nem szerepelt a műsoron. 
Bzta középkori, görög, latin, Hiúéi
nál t, valamint modern francia,külföl
di és keleti kéziratokban gazdag 
gyűjteményt mintegy 30 elóedésból ál
ló rádióelóadás-eore atban ismertet
ték. / B u l l e t i n  d e s  B i b 
l i o t h è q u e s  d e  F r a n c e .  
5.ann. 19-:0. 3L.no. vn.p./

INDIAI KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSI 
TERVEK

Könyvtári szervezetek ré
széről javaslatot tettek az indi
ai szövetségi kormánynak, hogy 
d o l g o z z o n  k i  25 é v e s  
t e r v e t ,  amely a könyvtári 
szervezetet a mostani kezdetleges 
állapotából a nép szükségleteinek 
megfelelő fejlettségi fokra emeli. 
A terv végrehajtásának alapja a 
jövedelmi adó 6 £-át kitevő kü
lön adó lenne. Az egyes államok

könyvtárügyét az adó központi 
elosztásával együtt a szövetsé
gi kormány intézné - egy össz- 
Indiai Könyvtári Tanács közre
működésével. A tervben számos 
más kérdés mellett a gyermek- 
könyvtárak és a könyvtároskép
zés kérdéseinek is szerepelnie 
kellene.

A javaslatban foglalt sta
tisztikai adatok szerint az or
szágban 1954-ben 32 OOÖ könyv
tár volt, 7 100 000 kötetnyi ál
lománnyal, de ebból az állomány
ból csak 3 700 000 kötetet ol
vastak. / D e r  B i b l i o 
t h e k a r .  14.Jg. I960. 10. 
no. 1112.p./

EraEraEraEraErasra

AZ ISMERETTERJESZTŐ IRODALOM 
MINTÁKATALÓGUSA CSEHSZLOVÁKIÁBAN

A prágai Központi Könyvtár- 
ügyi Tudományos Módszertani Ka
binet munkatársai - három év 
szorgalmas elókészületl munka Ti
tán - I960 novemberében kiadták 
a közművelődési könyvtárak szá
mára szóló U i n t a k a t a -  
1 ó g u s 1. részét, mely az 
i s m e r e t t e r j e s z t ő  
i r o d a l m a t  öleli fel,
1917 annotált cimleiráe formájá
ban. /Typovÿ katalog pro lidové 
knihovny. Dil 1. Haucná literatu- 
ra. Praha, I960, SPM. 427 p./
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E* a kiadvány - mely 15 ООО 
példányban jelent meg, Így tehát 
eljuthat valamennyi csehországi 
közművelődési könyvtárba, számos 
szlovákiai könyvtárba és egyéb 
közművelődési jellegű könyvtárba 
- kitűnő segédeszköz a könyvál
lomány tervszerű gyarapításához, 
továbbá az olvasókkal való beha-V
tő foglalkozáshoz. / C t e - 
n á г . 13.roc. 1961. l.no. 22- 
23.p./

*\4V \V 4V \\V ^4N \X \\V «»\V \\\\\V \\\\\\4\\\\4\4V V í\'V I|\\\\\N \\V

OLVASÓKÁVÉHÁZ LIPCSÉBEN.

I960 augusztusában nyílt 
meg Lipcsében a Peterssteinwegen 
a "Reclam-olvasókávéház", ahol 
300 kötet könyv, mintegy 1000 
"Reclams Universal-Bibliothek" 
szám és 60 bel- és külföldi új
ság és folyóirat áll a vendégek 
rendelkezésére. Megállapodás 
történt az HDK kiadóvállalatai
val, hogy uj kiadványaikat a ká
véházban kiállítják. À lipcsei 
városi könyvtár kölcsönzői kata
lógusáról másolatot készít és 
azt felállítja a kávéházban; a 
látogatók ennek a katalógusnak 
az alapján kiírhatják kölcsönzé
si igényeiket. A Gutenberg Könyv- 
kereskedés állandóan megrendelő- 
lapokat helyez el a kávéház asz
ta lain és az igy megrendelt köny
veket a legrövidebb utón szál

lítja. A kávéházban kiállított 
könyvek és plasztikai művek is 
megvásárolhatók. Irodalmi rendez
vények is szerepelnek a tervben.
/ D e r  B i b l i o t h e k a r .
14.Jg. I960. 10,H. 1109.p./

B O B  E ia  B 3 B S Ë B  E

A V Á L L A L A T I 
M Ű S Z A K I IRODALOM  

K Ö Z PO N T I K A T A L Ó G U SA .

Hat csehszlovák műszaki,il
letve tudományos könyvtár,neve
zetesen a prágai Állami Műszaki 
Könyvtár, a pozsonyi Szlovák Ál
lami Műszaki Könyvtár, a brűnni 
Állami Kiszaki Könyvtár,az Ost
rava! Állami Tudományos Könyv
tár és a kassai Állami Tudomá
nyos Könyvtár I960, április 1- 
től központi katalógust vezet a 
legfrissebb v á l l a l a t i  
m ű s z a k i  i r o d a l o m 
r ó  1 . £ könyvtárak mindegyike 
kétféle központi katalógust fek
tetett fel: a/ leiró /betűren
des/ központi katalógust, b/ 
szak szerinti központi kataló
gust /ez utóbbi az ЕГО szerint/. 
A katalóguscédulák mérete Аб 
/105 X 148 аш/. / î e c h n i c -  
k á  K n i h o v n a .  I960. 8. 
no. 158-159.p./ •

Az ALA a Council on Library 
Resources /Könyvtárfejlesztési Ta
nács/ 18 926 dolláros támogatásával
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megkezdte a könyvtári kötések szab
ványosításával kapcsolatos kérdések 
tanulmányozását. / B u l l e t i n  
d e s  B i b l i o t h è q u e s  
d e  F r a n c e .  5-enn. I960. 12. 
no. 489-p./ *

30 991 dollárt folyósított a 
Council dn Library Besources /Könyv
tárfejlesztési Tanács/ "A jövő könyv
tára" c. kiállítás előkészítésére és 
megrendezésére. Ez a kiállítás, amely 
Seattle-ban, 1962 áprilisától októbe
réig lesz nyitva, a legújabb - első
sorban elektronikus - könyvtári be
rendezéseket fogja bemutatni. / B u l 
l e t i n  d e s  B i b l i o 
t h è q u e s  d e  F r a n c e ,
б.апп. 1961. l.no. 31«P./

Milliókra rag az a kár,ame
lyet a t e r m e s z e k  okoz
nak olaszországi könyvtárakban, 
képtárakban, palotákban. Az olasz 
kormány Milánó közelében külön 
laboratóriumot állított fel a ter
meszek elleni küzdelem céljára. 
/ D e r  B i b l i o t h e k a r .
14. j g .  i 960. 10 .H. 1 1 1 3 . v J

A "Dokumentation, Fachbiblio
thek, verkbUcherei» c. nyugatnémet 
folyóirat hírül adja, hogy "Deutsche 
Zentralstelle für Filmforschung" /Bá
nét Fllmkutatási Központ/ néven uj 
intézmény létesült Kelet-Berlinben.
Az intézmény könyvtára elsősorban a 
régi és uj filmeket s a szakterület 
időszaki és aprőnyomtatvány-anyagát

gyűjti. A közlemény Írója azt java
solja, hogy Németország újraegyesí
téséig Byugat-Kémetországban is ál
lítsanak fel hasonló intézményt, a- 
melynek magját a háborút szerencsé
sen átvészelt Ufa-archívum képezné. 
/ D o k u m e n t a t i o n ,  F a c h 
b i b l i o t h e k ,  Wee r k s b ü c h e -  
r  e i .  9.Jg . i 960. l .H . 23.p ./

Jeruzsálemben megkezdték a fonto
sabb orosz tudományos müvek és fo ly ó i
ratcikkek angol nyelvre fordítására 
kidolgozott program megvalósítását. 
/ B u l l e t i n  d e s  B i b l i o 
t h è q u e s  d e  F r a n c e .  5 -ятш- 
1960. 12.no. 490. p ./

A Szovjetunió Központi Me
zőgazdasági Tudományos Könyvtá
ra katalogizálási és osztályo
zási szemináriumot rendezett. A 
tanfolyamon 73 mezőgazdasági tu
dományos kutatóintézeti könyvtá
ros vett részt.

Az előadásokat magú képe
sítésű szakemberek tartották. A 
mezőgazdaság fejlesztésének leg
fontosabb problémáit Y.F. SZOT- 
HIKOV, az Ossz-szövetségl Mező- 
gazdasági Tudományos Akadémia 
titkára ismertette, A.M; ВОCSE
VES, a könyvtár helyettes igaz
gatója pedig a tudományos könyv
tárak feladatairól tartott elő
adást az SzKF Központi Blsottsá-
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gának a könyvtárügyről hozott 
határozata megvilágításában. 
/ B i b l i o t é k a  r*. I960. 
7.no. 62.p./

Nemzetközi konferenciát rendez
nek 1961. szept. 5-3-ig a National 
physical laboratory-ben /Teddlngton, 
Middlesex/ a gépi fordítás és az al
kalmazott nyelvészet kérdéseiről. A 
háromtagú elnökségben T>. Ju. PANOV a 
Szovjetuniót és a keleteurópai álla
mokat, L. DOSSERT az Egyesült Államo
kat, A.M. UTTLEY pedig a többi álla
mot képviseli. / B u l l e t i n  
d e s  B i b l i o t h è q u e s  
d e  P r a n c e .  5-япп- I960. 12. 
no. 490.p./

Az Egyesült Államokban már 
kipróbáltak ée rövidesen Angli
ában ia piacra hoznak egy olyan 
Írógépet, amely a h a n g j e 
g y e k e t  és hangjegyvonala
kat Írja át. / B u l l e t i n  
d e s  B i b l i o t h è q u e s  
d e  F r a n c e .  5-япп- I960. E 
no. ?04.p./

A nyugatnémet üzemi közmüveid
dé si könyvtárak /VerkabüCherei en/ 
munkaközösségének konferenciáján 
nagy vita folyt a szakrendes raktár
ban, illetve a szabadpolcon elhelye

zett könyv-csoportok színekkel és Je
lekkel való megkülönböztetéséről.

Legelőnyösebbnek látszik, ha a 
könyvek gerincén elhelyezett ezines 
csikkal ás a rajta feltüntetett szám
jelzettel különböztetik meg egymás
tól a szakcsoportokat. Pontosnak tart
ják, hogy a szépirodalmon belül is 
alkalmazzanak bizonyos tárgyi tago
lást 3 ennek megfelelő szia-szánj el- 
zést, mert a pusztán betűrendben fel
állított könyvek között nehezen tájé
kozódik az olvasó. /D o k u m e n t a -  
t i o n ,  F a c h b i b l i o t h e k ,  
W e r k s b ü c h e r e i .  9.Jg* I960.
1.Н. 25.P./

A Svájci Könyvtárosegyesület 
1960-ban kiküldött körkérdésére beér
kezett adatok szerint a svájci könyv
tárakban összesen 12 628 ő s n y o m 
t a  t V á n y van /ebben a számban 
nincsenek bent a kapucinus kolostorok 
ősnyomtatványai/. Első helyen a Báze
li Egyetemi Könyvtár áll, mintegy 
3000 ősnyomtatvánnyal. A második he
lyen állő Zürichi Központi Könyvtár
ban mintegy 1500 ősnyomtatvány van; e— 
zenkivtil csak a Solothurni Központi
Könyvtárnak van 1000-en felüli Ab.
1200 db—bői állő/ ősnyomtatvány-ál
lománya. - ősnyomtatványoknak az 
1520 előtt megjelent kiadványokat 
tekintették. / D o k u m e n t a t i o n ,  
F a c h b i b l i o t h e k ,  W e r k  e- 
b ü c h e r e i .  9.Jg. I960. l.H. 24.p./

113



Az KSK-ban a Eépaüvelési 
Minisztérium az 1960/61 iskolai 
évtől kezdve a " G y e r e k e k  
k ö n y v k l u b  j a "  néven 
előfizetési szervezetet létesí
tett. A klub tagja lehet minden 
2-8 osztályos általános iskolai 
tanuld. Kinden tag évente 5 köny
vet kap lényegesen olcsóbb áron, 
azonkívül a "Kis trombitás" cimü 
gyermekkönyvtári folyóiratot és 
egy kép-reprodukciót is. Az első 
évben a szervezet még nem működik 
az ország egész területén. / D e r  
B i b l i o  t h e k a r .  14.Jg. 
1950. 10 .H. 1113.p./

A Műszaki Könyvtárosok tájékozta
tója alábbi két cikkét ismerteti a The 
Journal of Documentation о. folyóirat 
I960. A. ezáma:

Tobisch Ferenc : Dokumentáció 
az üzemi műszakiak szolgálatában. - 
MK3. 7-évf. I960.4.ez. 1-12.p.

Lázár Péter: Könyvtári és dokumen
tációs szabványosítás. KKT. 7.évf.l960. 
A.ez. 23-34.p.

Az Országos Műszaki Könyvtárról 
számol be az American Documentation 
I960. 4. számában /296-304.p./ Eliza
beth 32TZSLT.

A Progress filmvállalat az 
ismeretterjesztő és dokumentum- 
filmek hatékonyabb terjesztése 
érdekében f i 1 m t á r felál

lítását tervezi, ahonnan az NDK 
üzemi és falusi népművelési szer
vei, kulturházai, stb. filmeket 
kölcsönözhetnek. / D e r  B i b 
l i o t h e k a r .  14.Jg. i960.
10.H. lllO.p./

Angliában az Írók egy cso
portja azt kére az alsóháztól, 
hogy hozzon olyan törvényt, a- 
mely arra kötelezi a kölcsönző- 
könyvtárakat, hogy az Íróknak 
kollektiv honoráriumot fizesse
nek a kölcsönadott könyvek után. 
Azzal érvelnek, hogy a zenemü
vek előadói jogát is meg kell 
vásárolni.

A könyvek vonatkozásában 
ilyen törvény hatályban van már 
a skandináv államokban. Angliá
ban 13 millió a kölcsönkönyvtá- 
rakba beiratkozott olvasók szá
ma, akik évente 400 millió köny
vet olvasnak. A vita érvei és 
ellenérvei ugyanazok, mint ami
lyenek elhangzottak, mielőtt a 
zenemüvek előadási jogának meg
váltására hozott jogszabály meg
született - 1911-ben. / D e r  
B i b l i o t h e k a r .  14.Jg. 
I960. 10.no. 1112.p./

114
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2432 - 2483

F 24-32. A prágai Állami Műszaki Könyv-tár 
alapszabályai. (Statut Státnl technické 
knihovny V Fraze.) = Technická Knihovna.
I960. 5-no. 9S-99.P»

F 24-33. ВНШП£ЕЬ, L.s Az országos és regio
nális központi katalógusok fejlődése.(The 
development of national and regional union 
catalogues.) = (Fédération International 
de Documentation] 26. conferencia ger-al. 1- 
13.P.

F 2434. LEBG, I.J Az olvasás szokása. (The 
reading habit.) = The Assistant Librarian. 
5 3 .V0 1. I960. 6 .no. IO7 -II3 .p.

F 2435. FIDÓ, J. FredericlAz átfogó könyv
tári törvényhozás alapjai. (Bases para 
una legislacion bibliotecaria integral.) 
= Boletin de la Asociación Costarricense 
de Bibliotecarios. l.toao.1959. 10/11.no. 
6-17.p.

F 2436. KOYAL'KOVSZKAJA.B.s Szervezzük meg 
a fölöspéldány-caerét. (Organizovat* obmen 
dubletaai.) = Bibliotekar*(Moszkva).196Q 
8.no. 28-3 0.p.

F 2439* KASZANOV, Ju.I. : Az össz-szövetsé- 
gi Könyvkamara bibliográfiai és tudomá
nyos—módszertani munkája. (Bibliografl - 
cseszkaja i naucsno—metodicseszka-a ra
bota Vszeazojuznoj knizsnoj palatü.) = 
Szovetszkaja Bibliograflja. I960. 4/62/. 
no. 3-15.p.

F 2440. LEBEDEV. D.V. : Enciklopédiák mint 
a bibliográfiai tájékoztatás forrásai.
(Enclklopedieseszkie izdanija как iszto- 
csnik blbliograficseszkoj infomacii.) = 
Szovetszkaja Bibliograflja.I960. 4/62/-no. 
40-53.P.

F 2 4 4 1. CSUDOVA, G.F, : Milyen legyen a
megyei könyvtár helyismereti katalógusá
nak osztályozási sémája. (Eakoj doîzsza 
bűt' szhema kraevedeseszkego kstaio^a 
oblasztnoj biblioteki.) = Szovetszkaja 
Bibliografl ja. I960. З/61/.no. 106-120.p.

í- 2442. GRQDECKAJA, T.D. - LET, D.I.: A
könyvtári és bibliográfiai munkafelvára
tok néhány gépesitési és automatizálpsi 
problémája. (Kekotorüe rroblemü nezazi- 
zacil 1 avtoaatlzacii bibliotecsze-bib- 
liograf icseszkih proceszszov. ) = Szövet-
szkaja Bibliografija. I960. 3/61/.no. 54-
62. p.

У 2437. PASCSEBKO, F.B. t Svéd könyvtárak 
építészete és felszerelése. (Arhitektura 
i oborudovanie svedszkih blbllotek.) = 
Blbliotekovedenle i Bibliografija za Ru- 
bezsoa. Moszkva,I960. 5.vüp. 161-184.p.

F 2443. MXHAJLOTf K.N.xA jó módszertani ta
pasztalatok gyakorlati bevezetésének zzd- 
jai. (Puti vnedrenija v praktiku peredo- 
vogo opüta.) = Metodicseszkaja rabots ce
las ztnoj biblioteki. Moszkva, I-15S, Bibi. 
im. Lenina. 126-136.p.

F 2438. AMBARCmiJAB,Z. : A szakkatalógussal 
folytatott munkáról. Az uj könyvtári osz
tályozási táblázatok kiadása alkalmából. 
(0 rabote ss szlszteaatlcseszklm katalo- 
gom.) a Bibliotékán' (Moszkva) . 1060. 8 .no. 
46-49.p.

F 2444. KUDEJASKIH, В. I. x A módszertani 
munka szervezésinek és tervezésetek ta
pasztalatai. (íz opüta organizscil i pls- 
nlrovBi-1 ja rabotü.) = Ketodicseszkeja ra
bota oblasztnoj biblioteki. Moszkva, 10=3, 
Gosz.Bibi.im.T.I.Lenina. 137-150.p.
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F 2445. KOBLITZ, J. : A tájékoitet&a és *
dokumentáció fosaiul vonatkozása. (Pas 
begriffliche Verhältnis der Information 
sur Dokumentation.) « Dokumentation. 7* 
Jg. I960. l.H. 2-12.p.

Cffi-tól kapott kötelespéldány.

F 2446. BETBHLÏ, Elisabeth I As Országos 
Műszaki Könyvtár szerepe as összehangolt 
magyar tudományos dokumentációban. (The 
Hungarian State Technical Library« its 
role in coordinated Hungarian scientific 
documentation.) = American Documentation, 
ll.vol. 1960. 4.no. 296-3Ca.p.
OSS—tói kapott kötelespéldány.

244-7. BALBIS,Bruno: A szakkönyvtárak és 
a tájékoztató szolgálat Olaszországban.2.

: rész: Az uj 3zakkönyvtari bizottság; a
bizottság ismertetése, szükségessége,cél
ja és célkitűzései, szervezete, tagjai, 
működése, szabályzata. (Le biblioteche 
speciall e i servizi lnformazioni in Ita
lia. La nuova cocaisionet definizione e 
nécessita. Finalita, scopi, sfcruttura . 
eomnonenti, funzionamento, regolasento.) 
- jtita di Bibliografie e di Documentazlo- 
ne Sclentifica. 1959. 24—53.p.

F 2448. SEEFEEHD, G.F.jr.s A sokszorosítá
si módszerek fejlődése 1959—ben.(Develop
ment in copying methods - 1959*ï - Lib
rary Resources and Technical Services. 4. 
vol. I960. 2*no. 116—125.p.

7  2449. A könyvtári tanácsról. (Polozsenie 
о szövete biblioteki.) = Bibliotekar’ 
(Moszkva). I960. 2.no. 63.p.

F 2450.A lengyel Felsőoktatásügyi MinisztŒ 
1954.december 16-án kelt rendelete a f ő 
iskolákon folyó tudományos munka könyvtá
ri dokumentációja tárgyában. (Zarzadzenie 
Ministre Szkolnlctsa ïyzszego z dnia 16 
grudnia 1954 r. w sprarie dokuaentaejl 
bibliotecznej -гас naukowych w szkolach 
•w7iszyeh.) = Dziennik Drzedowy Klnister- 
st*a Szkolnictva Wyiszego 1 Centralnej 
Eonisji Kvralií lkacyjne 3 dia Pracovmików 
Na-ki. 1954. 16.no. 19-20.p.

7 Й51. ABUS, Ibi 11 cpe« Kumulativ tárgy
mutató készítése. ÎLa préparation d’un 
index cumulatif des matières.) = Bulletin 
des Bibliothèques de France. 5.enn. I960. 
7.no. 235-246.p.

7 2452. BASAT, G.« Informed Ш». (Informe- 
riua.) = Library Association Record. 62. 
vol. I960, l.no. 16-17.p.
A cikk eredetileg e Tennlka Uolodezsl 

1958. 2.sz.-ban jelent meg.

? 2453. VrltHGrT, V.« A könyvtáron és e do
kumentáló munkaterülete. (Lltrorlsnsblp 
and documentation.) = Unesco Bulletin for 
Libraries. 14.vol. I960. 5.no. 193-196., 204.p.

F 2454- HARRISOH, K. C. 1 A hanglemeztár. 
(The gramophone record library.) = Unesco 
Bulletin for Libraries. 14.vol. I960. 5. 
no. 197-2 01.p.

F 2455. CLAPP, Werners Az ALA Katalogizá
lási és Osztályozási Osztályának jövője. 
(The future.) = Library Resources and 
Technical Services. 4.vol. I960. 4.no.
285-288.p.

F 2456. TOUNG, Raymond A.» A közművelődési 
könyvtár és a politika. (The public lib
rary and the political process.) = ALA 
Bulletin. 54.V0 1. I960. 9.no. 755-758.p.

2457. A tudományos dokumentáció és ter
minológia az Unesco 1961-1962.évi program
jában. (Scientific documentation and ter
minology in the 1961-1962. programme of 
Unesco.) a Monthly Bulletin on Scientific 
Documentation and Terminology.1960.il/12. 
no. 3-6 .p.

F 2458. H0RÀK, FrantlseksA "bohemikum" fo
galma. (Pojam bohemikum.) = Ceská bib- 
llográfie.Sbomík stati a materlálu.Sv.l. 
Praha, 1959. SFN. 9-18.p.

F 2459. URQUHART, D.J.s Hire van szükség a 
humán tudományok terén? (The needs of the 
humanities.) = Journal of Documentation. 
16.vol. I960. 3.no. 121—1 3 1.p.

F 2460. FILON, A.P.L.« A* Egyesült Király
ság könyvtárainak szervezete. (The orga
nization of libraries in the. United King
dom.) = Aslib Proceedings. 12.vol. I960.
l.no. 7-19.Р.

F 2461. BUZLJAKOV, N.sA közgazdász beszél
getése a könyvtárossal. (Razgovor ékono- 
miszta az bibliotekarem.) = Bibliotekar’ 
(Moszkva). 1960. 8.3Z. 5—9*P*

F 2462. KOLOKOLKTN,E.1 • 1 A gyarapítás fő
bázisa. (Oeznovna ja baza komplektovanija.) 
= Bibliotekar’(Moszkva). I960. 8.no. 25- 
25.p.

F 2463. KISZTRJUKOVA, T.« Ismeri-e az ál
lományát? (Znaete-11 vü szvoj fond?) = 
Bibliotekar*(Moszkva). I960. 8.no. 26-
29.?.
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ÚJABB KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI MÚVEK KÖNYVTÁRAINKBAN

Lelőhelyek:
дву — Agrártudományi Egyetem Könyvtára 
BMK - Budapesti Müszaü Egyetem Könyvtára 
EK - Eötvös Lóránt Tudományegyetem Könyvtára 
FSzSK - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
SK - Állami Gorkij Könyvtár
TVK - Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi

és Módszertani Központ Könyvtára 
MTA - Magyar Tudományos Akadémia Könyvtara 
OíígK - Országos Mezőgazdasági Könyvtár 
OMK - Országos Műszaki Könyvtár
SZÉK - Szegedi Egyetemi Könyvtár

ANGLIA

BAGLEÏ, Щ Ц 1  anj A llfred ) : Facta 
and how to find them. A guide to  sources 
o f  information and to the method o f  sys
tematic research. 5. ed. (rev . and.repr.)

London, 1958, Pitman. 155 p.
ШС

BOALCH, DConald] H[.oward] s World 
directory of agricultural libraries and 
documentation centres. Ed. by — .
Harpenden,1960, Intern. Assoc, of Agri- culturel Librarians and Documentaliste. 

280 p.
УТЛГ

Books and pamphlets on library 
science in the Science Museum Library.

(London), 1959, (Science Museum!. 12 p. 
/Science Museum. Science Library Biblio
graphical Series 769. Ho./SZÏ5

British standard for trenailter- atlon of Cyrillic and Greek character». B. S. 29791 1958.London, 1958, British Standard* Inst. 22 
Р. B E

Cataloguing) principles end practise. An inquiry. Bd. with am tntr. by Mery Piggott.London, 1954, The Library Association. 159 p. Ш

COATES, H.J.1 Subject cataloguée. 
BeadInge and struetare.
London, I960, Library Ameooiatlon. 1Э6

»•

The dictiorarv of ratlc_al vi-~ graphy. 19^1 _ 1950. Silted irl.S, *izÍ- 
haa Logg and S. ?. Tillies. 'lit: sr Index сотеring the years 1911 - 195; in one alphabetical series.
^Tlocdoa),f 1959,Oxford University Press. 

StSS

GODrHZT, Jfares] ïTritlic’ .
Gteoffrey]: Tie technical writer”. Ar i ü
to the presentation and production -J technical literature.
London, 1959, Charnsr and Hali, ЗЗД

Onlde to reference üt-»***.*-» г* 
Ът UrMcírJ JtohnJ Ta lfcrd  r t t î ' î h î ’  n il 
s lo t . o f Uecnardj V m slin j ~a i-e

London, iá ja ,  me l ib r .  ^seic! 7Г1Г,?®7 P*
ETA

C0H3STT, îdnund 7£ictor;: - - Ц .library finança and acsourtar-r 
London, 19S0, Library Association.! r  =p. 2 t. -- ' ,£—
Bibliogr.207-206.p.

COüXSON, HoberS L c exi ï Indexes 
and indexing. iuide So the lndexirx cf 
books, and colIectionB of hcnis.. ."and 
ether saterial, with a reference section and suggestions for further readinx.'2-ei re?., enl.)
London, 1959, 3. Benn. 200 s. lllussSr.rv?



HARKI SON, Ktenneth) ClecilJ 1
First steps în librari vishlp. A student’s 
guide. 2. ed. rev. and re-wrltten.

London, I960, orafton. 2«3 p .m

KARROD, Usonard] liront ague] t The 
librarians’ glossary.Terns used in libra- 
rlanship and the book crafts. 2. /rev./ ed.
London, 1959, Grafton. 332 p.KKK

AEK
ВПК
CligK

The library In the prbtary school. 
A report of the primary schools eub—com
mittee of the Sohool Library Association, 
Pref. by W. 0. Lester Smith. 2. lmpr.
London, 1959, Print. Pitman Press.Bath. 

100 p. illusztr.
Bibliogr. 8-82. p.КЫК

.. „ Memorandum on Library services in
the Greater London Area submitted to the 
Royal Commission on Local Government In Greater London.
[.London] ,1958,Library Association. 7 p 

KUK

HAFKES, R. P.I The Luton 
library service.
Luton, 1959, Luton Corporation. 

1 t.
Bibliogr. 10. p.

mobile
10 p.

r Modem trends in documentation.
Proceedings of a symposium held at the
?oiler2it3ra0f ,Soutllern California , April 1958. Ed. Martha Boas.
London etc.,1959, Pergamon Press. VIII, P* 2 te KMK

HBLL33, Jules: Printmaking today. 
An introduction to the graphic arts. 
Lotion.fl958A.Fitœan.XXI.266 p.illuaztc 
Bibliogr. a fejezetek végén.KMK

У SCIMST3CK, JLohn] Edwin: Records 
ari research in engineering and industri
al 'science. 3 . ed."rewritten and enl. 
Lotion 1956, Chapnan and Hall. XII, «91

p. 2 t.
Bio Пост. A4-Ó-A-76. p.

KMK

/
JACESGN, Holbrook: The anatomy of 

bibliomania. (Nett ed.)
- onion. 1950, Faber and Faber. 668 p.

kl:k

CONES, Daniel: Everyman’s English 
pronouncing dictionary containing over 
53,000 words in international phonetic 
transcription. 11. ed., rev., enl.{Repr.)
London - New York, 1956. Dent - Dutton. 

TTT7, 555 p., illusztr./Everyman’s refe
rence library./

Bibliogr. Ш П - 1 Ы 7 .  p.
KHK

HDIR, Peroy: Engliah children’s
books, 1600 to 1900.
London, 1954,Batsford.253 p. illusatr.K2SK

PEERS, Robert: A comparative study. (2 .ed.)
London New York, 1959, Routledge and 

Kegan - Humanities Press. XIV,365 p./The 
international library of sociology and so
cial reconstruction./

KUK

POULTOWpE.C.: Effects of printing 
types and formats on the comprehension of 
scientific journals.
Cambridge, 1959, Univ. Frees. 22 p.KKK

R ARG AN A.'TH AN f S(hiyali) R( amamrita) 
Elements of library classification. Ed. 
by 3,T. Palmer. (2,rev. ed.)

London,1959* Assoc, of Assistant librarians, IX, 108 p.
KMK

Prolegom^G^ AÏ Ï K hiyaM^Î?f?SïSÀ:Pref. by V.C. Berwick Sayers. (2. ed.)
Iondon, 1957, Library Association. «87 

P. KVK

LEVI3, Peter R. 1 Th. literature 
of tho social adenose. Ah Introductory 
survey and guide.
London, I960, Library Assoc. И ,  222 p. Ш

Simplified cataloguing rules for 
general use In private libraries. Author 
and title entries.
North Harrow, 1959, Private Libraries Aeeoc. VIII, 22 p.
Bibliogr. 21-22.p.
Sokes. Ш
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ST AV ELE Y, Bonaldt Hôtes on sub
ject bioliogmphy. Ho p  diploma In llbra- 
rlunship students.

London, 1959, School of Libra plan ship 
and Archives, Univ. College. 73 p.

Sokat. Ш

Studies in communication 2. As
ets of translation. [By] A. D. Booth, 
onard Forster etc. [Ed. by] the Commu

nication Research Centre, University Col
lege London.
London, 1953, Seeker and Warburg. 14-5 p. 

Е Я

VERRT, Hl. erbe rt] Rtichard] s Docu
ment copying and reproduction processes.

London. 1953, Fountain Press. 328 p. 
illusstr.

Bibliogr. 293-306. p.КЮС

VICKERT, Btrlan] Ctampbell] ! 
Classification and indexing in science. 
Intr. by DCouglas] JLohn] Foskett. 2.ed. 
enlarged.
London, 1959, Butterworth. Ali, 235 Р* 
Bibliogr. a fejezetek végén.гелг

OÉtgK

VISWANATHAH, Ci adu ve ti 3 GLurusu- 
bramanyaj : Cataloguing theory and prac
tice. A guide to the student of library 
science. 2 . ed.

London, 1959, Blunt. XVII, 337 p. 5 t.KMK

AUSZTRIA

Der österreichische Bibliothekar
teg 1958. Brems, IS-21. September 1958- 
Vortrage und KoitibissionsaitZ xngeii. (Zw^st« 
tv.l Otta Drlschel, Herbert Zdarzll.i
Wien, 1 9 5 9- Ver. Oaterr.Bibliothekare. 

XVII, 143 p. /Blhlos-Schrlften 22./EHE
ITTA

SCHXIDT, Heiner: Das lesende käd- 
chen. Eine Untersuchung der kädchenlekttt—
Г*Vien _ kunchen, 1959, österreichischer 
Bundeeverl. fUr Unterricht, Wlsaenechaft 
und Kunst. 107 p.

Bibliogr. 90-105.p.КЫК

Sehroll, Anton, Wien. Der ”75 
Lfünfundsiebzigi Jahre”-Alsanach des Ver
lages —  und Co. 1834-1959- {Hrsg. von. ] 
(Friedrich Heieser, Gustav Künstler.)
Wien — München,1959,Schroll.236 P*20 t. 
Bibliogr. 197-229- о.

п т

BELGIUM

САРРЕ, Jeanne:Lectures pour jeunes
filles.
Bruxelles, 1957, Conseil de Littérature 

de Jeunesse. 61 p. lllusztr.
KMK

ARGENTINA

SABOR, Josefa Emília: Másnál de
fuentas de information.

Buenos Aires, 1957, Ed. Xapelnsz. III, 
335 p. /Contribueloues biblloteooldgicas 2./

AUSZTRÁLIA

Catalogues des expositions 4— 18 
novembre 1 9 5 6,, 1 0. anniversaire de 
l’Unesco; 5- anniversaire de la Comis—  
slon belge de bibliographie ... - Cata- 
logi van detentoonstellingen 4-15 no
vember 1 9 5 6.

Bruxelles,Ç19571.Bibliothèque Royale- 
Hundaneus. IX, 152, 6 p. /Bibliographie 
Balgica 20./ KKK

La Commission Belge de Bibliogra
phie. IPar] J(uliette) L. Dargeat.

Bruxelles,1954Xomad.selos Belge de Bl- 
bliogrephie.в p./Bibliographie Balgica 5J KEK

METCALFE, John: Subject classify
ing and Indexing of Ubrnrloa aid litera
ture,

Sydney, 1959. Amgue-Robertson. XII. 347
<*gK

Directory of periodicals publi
shed by International organizations.
Brussels, (1959), Union of Internat. 

Assoc. X. 2 41 р./FT éderatlon] ILntemationa- 
1« de] Dtосипeutátlón] publication 313. . 
/fftuion of] International] At escalations ] publication 162./ D S
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Inventaire des aéaoires prdeentéa eux écoles de bibliothécaires de Belgloue. 
Inyentarie der verhandellngon neergelegd 
blj de bibliotheekscholen ran Belgie.Publ. 
par Julien Tan Воте.
Bruxelles, 1957, Cornais. Belge de Bib

liographie. 86 p. /Bibliographie Belglca 
25./

XXX

Répertoire des périodiques publi
és' car les organisations internationales. 2. éd.
Bruxelles, (1959), Union des Associ

ations Internationales. I, 241 p. /F£édé- 
raticn] ILnternationale de] DQocumentati- 
од]. Publication 317-/Ш

BULGÁRIA

AÎABASZOV, Petörs Kacaalo na böl- 
gsrszkoto knigopecsatane.

Szoii]a,1959, Sacha i izkusztvo. 240 p. 
illusztr.
ribliogr. 235-240.p.

CSEHSZLOVÁKJA

Das Bibliothekswesen in der Tsche
choslowakei. Ein Sammelwerk der Materia
lien über den Stand und Tätigkeit der 
Hauptnetae ... der Bibliotheken. (Bearb. 
und red. von Jarmila BurgetovA. [.Eingel. 
von] Jeroslqv Lipovsky.)
Praha, 1956* Zentrales wies. - metodi 

sches Kabinett für das Bibliothekswesen . 
195] lev. KMK

Les bibliothèques de Tchécoslo
vaquie. Recueil de matériaux relatifs á 
l’état et , â l’activité des réseaux de 
base ... (Élaboré et réd. par Jarmila 
Bürget óvá. [.Intr. par] Jaroslav Lipov
sky.}
Prague, 1958* Cabinet Central Scienti

fique et Méthodique de Bibliothéconomie. 
IX, 107 p. KMK

PREY, Jaroslav : Veenická knihovna. 
Praha, 1959, Orbis. 73 p. 3 t. /Knihov

na Osrvetové prâce./ ГяПГ
B2LZCV5ZKY, Sstanceo - DRAGAHOV, 

Sztefan - APC3ZT0I0V, Georgiî Problêmi na 
tipovogo proektirana i aaszovoto aztroi- 
telsztvo na ceitalietni szgradi.
Szofija, I960, Tehnika. 66 p. 1 t.JTrfY

(DASZKALOVA-RIBAF.SZKA, Lora - TO- 
DCH07A, Nadezsda - SZTCILOVA, Violets)« 
Tlpov katalog za detszki biblloteki.
SzoilJa,1958, Hauka i izkusztvo. 173 P. KXK

Knihovna. Védecko - teoreticky 
sbornik 1959. Hezinárodni konference 0 
vysokoskolském knihovnlckéa vzdelánl v 
Fraze. 25-27., TU» 1958. Referâty, dis- 
kuse a doporuCeni. (Red. Jaroslav Drtlna. 
Prakl. Konstantin Ccheldzs, Nikolaj By
strov etc.) . Ed. Dnlversitni knihovry 
y  Fraze.
Praha, 1959, Ped. Hakl. 335 p.4 t./Pub- 

llkaca Stétnich védeckych knihoven./ 
Francia és német nyelven is.

KMK

DESZEV, Borisz« Porai i metodi na 
rabota ez csltateljs v blbUotekata. (U- 
csetnik za bibi. inazt.)Szoflja,1956,5auka 1 izkusztvo. Litogr.

. / TR3SE07, Erisztos Szpeclalna bib-
•' liogrefija. Teorija, organizaci ja, meto
dika.Szaftja, 1958, Hauke i izkusztvo. 235 
p. CSzoílja.] Bölgarszki Bibliografszkl 
Insztltut Elin Felln.Otdelni trudova 13/ rar

COLUMBIA

„ KRI3T0UPEK, Karai - SVOBODA,Fran
ki век t V^znaaovf elovnik vfrazu z oboru 
atroju na zpracovéní lnforaaei.
Praha, 1958, Knihtisk závod 05. 33 p. 

/KLoy. a Stroje na spraoováni lnformaei- DOl./
KMK

ИШС, JaroalaviVlaetnia jaénea... 
Slovníeek peeudonyau novodobéch ÿesicych 
apiaovatelu.
Praha, 1958, Heredni knihovna. 67 p. 

/Blbliografioky katalog ŐSR. C.ské knlhy 
1958. Zvl. a. 5./

KMK

Abo cl árion ColoaMana da Bibllo- 
teoarioe. Eatatutos.
Bogota, 1956, Aaoo. Col. de Bibi. 27 p. 

KMK

MAL3C, Karel« Roupie Mbllografll 
novin a cosopleu vydavnich na uzeai Ces- 
koalovenské Republiky.

Praha, 1959, Orbis. 216 12] p.
AEK
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vnekela iá?fíln‘o¥iatíc\ 8Í0venakA'J Szlo- м м Г Й - а # ? *  pzlovockaja nációnál*na 1a WbUoüeka (Pprae. Jozef Telgársky. p£s! io^.JfntAUa RJabinina.)
Martin, 1957, Matica_3loTenskà. 23 p.*t.

MI&VSH, J te - STKOHA, Josef tKrajská l’udové km mica v Banakei Bvstri ci LBanakà Bystrica] . ° 4ystrl
Martin, 1958, Katica alovanaká. 1S4Л И П  p. lllusztr. ’

Mistnosti a taxi. zeni im lhnunu 
Prahlad saèrnic, ukazatelu a noren. 1. i. 
Soyétské Eateiiéi.y. (PASCSESKO, F[edor] 
B[.ikolaevics]) : Architektúra, i stroi -
tel’atvo bibllotednich zdanij. (Arhitek- 

^troitel'aztvo blbUotacsnüh zda- nij«} Tybor seat ., piredaluvu, pomájnky a 
doslov napsai Drahoslaw Gaarecki.

1959» Uatloa slovenské. 153 P. 
taiiïïc^l /рГв Tyatavt,u a »ariadenia 
Bibliogr. 143-150. p.Ш

Bárodul a TJnlveraitni Knlhovna v 
S w ' v  (à1 TZnJJc a W > i -  CCast'] l.Pch- d0vr- 1777.Napsai Zde- nék îobolka. Vydal, nvodeœ a poznéakaei opatril Frantisak Horák.
t.!Stn:1iü: iad?foeické ïajaada-

S z Œ

Hoviny a Sasopisy ▼ Seskych kra- 
jich (Çekoslovansko] 1958 - 1969. Zcrac. 
Franti&ek Jilemnicky, Karel Svehla.
Praha, 1959, Bárodni knlhovna . 26 p.

/Bibliograflcky katalog CSE. Ceaké knihy 
19 59. Zvl. s. t y KUK

COLCOVA. Gтаtovai АЗС yeanlcvlho 
kníhovnika. (Pi-iprav. Ustredni vederko- 
metodicky kabinet talhovnictvi pri Bé
redül a uni versi tnl knihovní. )
e J T Í a’vC19:’91i ?rbia- 26 t- /Edina ca- todickych materialu pro оevetövé pracov- niky./

KH

Souple íaakyeh blbliografií. 3. 
гос. 1958. Sprsc. Sasa Sfouchová.
Praha. 1959, HárodV knlhovna. 79 p./Bih- 

liografioky katalog CSB.Ceské knihy 1959. 
Sri. seé. 2./ kint

ТОКАЯ,Jiri t Vynzivéaí technlckych 
infoncaci. /Metcdy doknnentadni price./ 
Praha, 1958, Baki. Techn. Lit. 287 p. 

lllusztr.
D K

_VjvoJ deáké literatury pro aládaí 
ve strucném prehledu.

Praha, 1958, Státnl pad. Knlhovna Koceic- 
akého. Litogr. 38 p.
Bibliogr. 28-38. p.XMC

Z ninulosti ,knihy na Slovenskn 
(.Slovensko) Knihovedny eoomlk. Hed.3oris 
Bálent.
Martin, 1959, Katica sloveaská. 263 p. 

5 t. ТУК

DÁNIA

0 práci lidovych knlhoren na Slove naku [Slovensko]. (Sprao. a zred. Jar- nila Burgetová-Macáiová.)Praha, 1957, Bárodni knlhovna - Ustr. ved.-cetód. kabinet knihovmctvi. Litogr. ЮЗ  1. /Prirucky pro knihovniky A./" KKK

Pravidla Jnenného katalogu. Typ- 
rac. kolektiv za fi zeni Kiroalava Hédvor-w( Va .

Praha, 1959, Ped. nakl. 234 p. /Publi- 
kaoe itátnlch védeckych knihoven./

Kataloglserlngsregler. üdgivet af 
Dansk Bibliográfiák Kontor.
Kobanhavn, 1956, Tryk. Luno. 64 p.KKK

KUKBGAARD, Prebens Dia Volksblb- 
liotheken in Dänenark. (Folkebiblloteker- 
ne 1 Daimark) (Übers, s Albrecht Leen
hardt.)
Kopenhagen, (1955)» danake Selskab. 

168 p. 10 t. /Dänische Handbücher./
D K

SEDIMATE8OTA, Sora: MetodlckA po- 
eoc 0[kreeni] Lf Idővé] K[nlhovna] veeaic- 
k k m h o v n á s .  /Za zkuAenostl (XX v Kiad—

Praha,1959, Státnl knlhovna CSB .Litogr. 
67 p. /Katodické aatarlály./

Borner og planer for folkeblMlo- 
tekabygninger. 1 . Tekniek vejledniag seat 
forelag til planer for dot cendre квЪ- 
atadbibliotek. Foreloblg odg.
KCbenhavn.1958, Eenak Bibliogr. Kontor. 

55 lev.. 5 t.
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SWi'lebihUotekct. (Kod. of Erik 
Jenson. Pcul í'toonotnif.)

Koienhavn, 1 9 0 7. NC—trykk. 5 2 p.lllusztr. 
/Unge Faedagos;er. Sj-ocialnumner M./

e:.s

TALLIS DSa. Jan« Eiblioteksbygsna- 
ler. Fiad» gjoir.g och inrednlng av folk- 
fcibllotek. Under nedverknn air Carl Thom
sen.
XSbenhavn, 1959. Unnak Bibliográfiák 

tenter. 73 p. illucztr. /dny. a Laerebog 
1 biblio-teksteknik. Bed. ai E. Alleralev 
Jensen, 4. üad.-bél./f.T

BLKTOH, Jean: Local et mobilier
de bibliotchquoc publiques.
Paria, 1950, Impr. Bat. 150 p. 4 t./In

structions comnnireo pour l'organieation 
et le fonctionnement do bibliothèques pub
liques 4./ /Paris. Institut Pédagogique 
national. Publications 605./Kiüt

CAIN,Julien: Ьез transformations 
de la Bibliothèqe Nationale de 195& a 
1959.Paris, 1959 (I960), Presses de3 Bd. "La 
Déesre". V, 79 p. illusztr.- Har.KHK

DÉL-AFRIKAI UNIÓ

ASCH5-Ő5C25, Hans Jürgen: Sachka
talogisierung seit (Eans) Trebst. Eine 
Lussrrenstellung der deutschen Literatur 
über Freren der SacbKatalogisiemmg seit 
Írje. 1-5.
Prêter!’, 1957, Univ.of South Africa. 146 

1er., 5 db. /Uousaicn 15-17./Bibiicgr. 135-146. lev.

TLE3SCHAUTER, H.J.: Archives et
bibliothèques.

Pretoria, 1955, Universitet van Suid-Af- 
rüa. ЗО lev. /liousaion 4./TT?rT

FINNORSZÁG

rEelsinki.) Helsingin Tlloplston 
Hir-astol Bibliotheca renovata. (Tolmit- 
t=-'ät: Pertto Zoiatinen, Eetkki Zääriäi-)
^'Helsinki, 1957, Sellin ja Göös. 51 P- 
1 t. illusztr. E3

FRANCIAORSZÁG

Catalogues de films de court те- 
trage et de films fixes. Liste sélective.
Parla, (1955), UNESCO. 29 p. /UNESCO. 

Cahiers du centre de documentation 14,/ 
ЮЖ

DELA?ENAY, Émile: La machine a
traduire.
Paris, 1959, Presses Universitaires de 

France. 126 p. /Que sais-je? 834./таг

Dictionnaire à l'usage de la lib
rairie ancienne pour lee langues française, 
anglaise, allemande, suédoise,danoise, 1- 
talienne, espagnole, hollandaise. Sous la 
dir. de ler.no Hertzberger. Dictionary for 
the antiquarian booktrade.
Paria, 1956, Ligue Internat, de la Lib

rairie Ancienne. 190 p.ШК

Directory of international sci
entific organizations. (2. ed. 3 . impr.) 
Paris, 1953, UNESCO. 312 p.WK

Documentation. Catalogue alphabé
tique de matières.
Paris, 1957, /АРНОН/. 14 p.
Norme Française. Z 44-070.

SzEX

ÀFC3T3L,L(éo! -HANDELBSOT.B'enoit)
- USE?, A(ibert): Logique, langage et thé
orie de l’information.

- 'a, 1957, Ргеазез Univ. de France.
TT* .* 7 p. /etudes d’épistéeologie géné
tique 3./ /Bibliothèque scientifique in
ternationale ./ EYZ

Documentation. Lea catalogues al
phabétiques d’auteurs et d’anonymes.Choix 
des vedettes. Collectivités-auteurs. 
Paria, 1955, /АПГСЯ/, 18 p.
Ногте Française. Z 44-060.

’ SzEK

bAUTHAED, Philippe: The child au
dience. A report on press, film and radio 
for children.

Paris, 1952, UNESCO. 198 p. /Preaa.film 
and radio in the world today./ЫОС

Documentation. Las cataloguas al
phabétiques d’auteura et d’anonymes. Bé- 
dactlon de la notice catalographiaue. 
Parie, 1957, /АИЮН/. 32 p.
Вогте Françoise. Z 44-050.

' srsx
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La fu re n tIon dog Jou rn a lig t* a
1955.
Paria, 13.54, UNESCO. 48 p. /UN EG GO,

Centre de Documentation. Cahiers du — 8./ 
l&K

H.'n'Jhook on the international ex
change of publications.2,rex.ed.t»7 Gisela 
Busse, H. Werhahn. - Manuel des échanges 
internationaux de publications.
Paris, 1956, Unesco. 507 p.

0”giC

Foundations with social science 
activities. An international catalogue.
Paris, 1957, UNESCO. 89 p. /Reports and 

papers in the social sciences 7 ./КТЯГ

GALVIN, Hoyt R. - VAN BUREN, Mar
tin: Le bdticent d*une petite bibliothèque 
publique.
Paris,1959,UNESCO.150 p.ll t./[UNESCO.] 

Manuels de i’Unesco a l’usage des bibli
othèques publiques 1 0./
Bibliogr. 139-144-. p .ЕЖ

GARDNER, Frank Ы. : The Delhi Pub
lic Library. An evaluation report.

Paris, 1957, UNESCO. 94 p. 2 t.
/UNESCO public library manuals 8./1ПТ~

GEORGE, Bernard: Elle a tout lu.La littérature dons votre poche.llll.j de 
Jacqueline Chaunont.
Paris, 1953» Fayard. 139 p. /Elle ency

clopédie 9./ ХГК

GEOLIER, E[ric] de: Le guide du
bibliophile et du libraire. Bibliographie 
générale des livres, manuscrits autogra
phes, atlas et recueils d’estampes, pas
sés en ventes publiques en 19^9 - 1951 en 
France, en Belgique, en Suissse et à Ut
recht. Ce vol. 5. de la série contient 
également toutes les ventes faites à Ge
neve de 1946 à 19 4 7. Par —  avec la col- 
lab. de Georgette de Greller.
Paria, 1953» Libr. Jeune. XIV, 1082 p.УФА

L’information dans , l’entreprise 
moderne. [Éd. per la Société Auxiliaire 
pour la Diffusion des -ditiona de Pro
ductivité . )
Paris, [1953], Association rrao^aise 

cour 1*Accroissement de la Productivité.
viiT, 119 p. 6 t.
/Études et téniciitns-es 1./

International Conference on Infor
mation Processing, UNESCO, Paris 15-2C 
June 1959.Informatien processing. Procee
dings of the — .
Paris - München - London,I960, Unesco - 

Oldenbourg - -autter.7orths.520 p.illnsstr. í-I

(LHZRITIER, Andrée) : Les biblio
graphies internationales spécialisées cou
rantes françaises ou à ^anticipation fran
çaise.
Pari3,195o, direction des Bibliothèques 

de France. 95 P-

MJlLCLSS, Louise-Noëlle :La biblio
graphie.
Paris, 1956, Presse Universitaires de 

France. 134 p. /Que s£is-~e ? 70S./ 
Bibliogr. 135.P• УПГ

HAREVX Haynend: L ’évolution des 
formules de presentation de la presse 
quotidienne.

[Paris], 1956, (École Estienne). Só г. 
/Bibliographie de la Prance. 147e am. 5- ser. 2p. "Croatque"./

GROLIER, Eric de: Théorie et p ré
ti oue des classifications documentaires. 
[Ed.par] l’Union Française des Organismes 
de Documentation.

Paris,1956, SOTT. ГГГ, *13 p.U n .

ue racenei de lecture roar агате a ax alphstètes. —oaograrh-les et rar— ports techniques publ. sous le dir. de CtharlesJ àÇraastoa] 3irhards.
1959fDSï5C0.322 p, /ïoaesrarhies sur l’éducation de base 2./

Bibliogr. 520-322.p.ÏOS

Guide international des sources 
européennes d’information technique.
Taris, 1957, Agence Européenne de Pre- 

ductiTité de l'Organisation Européenne de 
Coopération Econoaiqua. 449 p.

B ib l io g r .  409- 411. , .Ш

KSTSIAT. Jean: Report en the ge
neral principles governing inter-r.atlrr.il 
bibliographical ыгк.
Paris, 1957, mrssdO. 79 p. /Tnited Sa- 

tione Educational Scientific and Cultural Organisation./
exgï
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riifxrs, Ralph П. - HERLING, John 
P.»Alternatives to the scientific perio
dical. A bibliography.
Paris, 1959. UNESCO. 33 p.Ш

Statistiques sur les Journaux et 
autres périodiques.

[Paria],(I960).UNESCO.71 p./Stetistical 
reports and studies. - Rapports et études 
statistiques./

SxEX
Problèses économiques de la re

cherche et le 1* information scientifique 
et techniques. 1. RUSSO.François - ERBES, 
Robert» la recherche-développement.

Paris, 1959. I.S.E.A. 78 situt de Science Économique Appliquée. 
Cahier Sa./

Production de livres 1937-195* et 
traductions 1953-195*.
Paris, L19593 > UNESCO.84 p. /[.UNESCO.3 

Statistical reports and studies. Rapporte 
et études statistiques./EUE

The provision of popular reading 
materials. A collection of studies and 
technical paters compil. end ed. by
Charles Gránáton Richards.
Paris, 1959, UNESCO. 293 p. 4 t. /Biono

graphs on fundamental education 1 2./ 
Bibliogr. 292-294. p.П.Т

Public libraries for Asia.The Del
hi seminar. [2d. by] (Frank H. Gardner.)
Paris, 1956, UNESCO.165 p., 5 t. /UNESCO 

public library nanuals 7./Ш

/ t
n. Taches et problèmes dee biblio

thèques nationales. Colloque des biblio
thèques nationales d'Europe, Vienne, 8- 
27 septembre 1958. [Préf. de] (Pierre 
Bourgeois.)
Paris, I960, UNESCO. 135 p./UNESCO. Ha

ndels de 1 * —  a l'usage dea bibliothèques.../
nœ

VARÉT, Gilbert» Histoire St sa
voir. Introduction théorique à la bib
liographie. Lee champs articulés de la 
bibliographie philosophique.
Paris, 1956, Les Belles Lettres. 225 p. 

/Annales littéraires de l’Univereité de 
Besançon 12./
Bibliogr. 163-222.p.

SzEK

Who's who in France. /*. éd./ 
Dictionnaire biographique paraissant tous 
les deux ans France-Communauté et Fran
çais de l'Étranger./ 1959-1960.
Paris, [I960), J. Lafitte. 2678, [1] p. 

SzEK

Recherches actuelles sur les 
moyens d'information.1.Répertoire desre - 
cherches en cours ou en projet concernant 
l'information. - Bibliographie des ouv
rages et articles sur l'information,publ.
depuis le 1. Janvier 1955- ___
Paris, 1957, UNESCO. 79 p. /[UNESCO.] 

Centre de Documentation. Cahiers 21./Elf.

World communications. Press, ra
dio, film, television. 3. ed.
Paris, 1956, UNESCO, 262 p. illueztr. 
Bibliogr. 252-262.p.КИС

HOLLANDIA

BRUGGHEN, W. van der» Library and 
documentation periodicals. Preliminary ed 
The Hague, 1956, Internat. Fed. for Doc 

36 p. /7[édération] Internationale de] 
Documentation] publ. 295-/KMK

HOZ, Firmln - HONOKÉ, Maurice: Le 
rayonnement de la langue franquiее dana 
le monde.
Paris, 1957. Documentation Française. 

253 p. /Le monde contemporain./EâS

Scientific and technical transla
ting end ether aspects of the language 
problem.
Paris, 1957, UNnuCO. 282 p. 1 t. /Docu

mentation and terminology of science./ 
Bibliogr. 258-265. p.

КИК

Conference terminology. A manual 
for conference-members and interpreters 
in Bigllsh, French, Spanish, Russian, I- 
talien, German.
Amsterdam etc., 1957, Eleevler. IIV, 

147 p. /Gloesarim interpretum./
KMC
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tWdírntioh Inlomutioonle do Do
cumentation.] Outline of a lnn,--tfrj po
licy of the International Federation for 
Documentation.

The Reçue, I960, FID. 39 P- 
/[Fédératlon Internationale de Documen - 

tation.] FID publ. 3 2 5./KMK

LOOSJES, Th. Documentatie van 
wetenschappelijke litere taux. Voorw. van 
L.J. van der A'olk.

Amsterdam,1957, N. T. Hoord—Ho Hands ehe 
Uitgever3nij. XVI, 184 p. ilYusztr.

Angol nyelvű kivonattal.
Bibllogr. 166-182. p.

XÀ3C

KANADA

KEATÍÍ. Stuart: Pro я e and publie.
Vancouver, 1956, Unlv. of ôritinh Co

lumbia. 18 p. /University of Brltlnn Co
lumbia. Publications. Lecture series 25./

ekk

Standards for music collections 
in aedlumsized public libraries. Corpil. 
by a Committee of the Canadian liusic Lib
rary Association.
Ottawa, 1959è Canadian Library Assoc. 

♦2 lev.
Sokss.

Y V T

Segels voor de titelbeachrijving. 
Vastgesteld door de Ri j ka со ami ssie van 
advise inzake het bibHotheekwezen. 7. 
druk.
Leiden, 1959, Sljthoff. 60 p.vwv

borid copyright.An encyclopaedia. 
Ed. bv H. L. Pinner. Tol. 5. Index / with 
legislative amendments up to December 31,
1959/.
Leyden, I960, Sijthoff. Ill, 241 p./The 

protection of intellectual and industrial 
property throughout the world 5./DK

IZRAEL

LETT, Kaethe - PFEFFFSIIAITH, Z. : 
Onion list of serials in Israel librari
es, Pure and applied sciences. /Excluding 
medicine./

Jerusalem, 1955, vleizaann Science
Press. VI, 1 2 5, [63 p.
Sokas.

SsEX

[Toronto. Public Library. Еоуз 
and Girls House.] The Osborne Collection 
of early children's books, 1566-1510. A 
catalogue. Prep, by Judith 3£ain]t John. 
Intr. by Sdgar Osborne.
Toronto, 1958, Toronto Public Library. 

XXIV, 561 p. 23 t. KHX

LENGYELORSZÁG

Bibliográfia. Poradnik metodykl 
blbllogreflcznej dla autorbw oibliografll 
specjalnych. Praca sbiorowa. Red. Ееless 
Hleb-Kossanska, Haria Denboxska, Henryk 
Saeodtt.Carszaxa,I960,Stow. Blbliotekarzy rols- 
kich. 324 p. E3

OIuPALSH , Stani si aw: yaszyrocnaw- 
atwa poligrafiesne. Cz. 2.

berszero, 1959, Syd. Preen. Leikiego i 
Spolyvczego. 411 p. ЕП

JAPÁN

I Libraries in Japan, 2. ed.
1958, Japan Library Association 76 p. lllusztr.

XIX

JUGOSZLÁ VIA

S23CVSEA, Lari a: Hodza'e biblio-
grafil. __
ïars narra, 1959, F02SB. 23 p. /Korespon- 

dencyjny kúra bibliografiezny 2./

FILIFSO-SKA—SCc'.FX.IbSxA. Jaiwi5a- 
aODZIZblCI, Jofia: Porndnlk bibliotekarza 
groaadnklego.
Saranama, 1958, Stem. BibX.Polslcicb.176 

p. lUnsstr. ХГК

KIÓOVXÓ, Hires: lectori ye Karodne 
Bibliotéka u Beogrndu.

Beogred, I960, Karodma Bibliotéka. 25В,
C61 p.

SsEK

GSXCZ, Jônef - ЕГЗГТВАСНА, F=i- 
lla:Blbllofrsfia <r teoril i praktyce eras 
wykas wanaiejsnych biblloçrafij 1 delel 
pomocnicnych.
taracawa, 19 55, SBIAR. 216 r.ES
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HLKB-KOSZAB SKA, Helena: Prxedmlot, 
aetoda 1 zadsnia bifclio grafli.

iFustsn, 1959, ГСККВ. 15 p. Aoreepon- 
danoyjny кот» blbliograficcny 1 ./J ■ vw

___  (IVLISV] П Ш Е Т ,  J.D. -(SSHURIH]SZSCEÜHI3. ?. £,: Crganlzacja Infor -
macji technisznej 1 propagandy w instytu- 
tach naukowo-bsdawczych. (Organized ja 
tehnicseszkoj inforcacll ...] (Tlum. Ry- 
szsrd Fas.)
Warszawa, 1953, Centr. Inst. Dokument. 

Naukowo-Technlcxnej. Litogr. IT, 9-9 p.КПЕ

Ketodyka pracy s czytelnlklem. 
Frasa xbiorcwa. Had. nacz. Fellka Poplaw- 
akl.
Warszawa, 1953, .Stow. Bibi. Folskieh. 

596 p. иг

FCZNAÏ3SI, Marcell: Kto miluje
tsiegi ... Antológia tekstdw о kslaiee. 
Ze Ъг. 1 orrac.— .

Warszawa,1958, Stow. Bibllotekarzy Fol- 
akiah. 2S3 p. rev

SA FOKIAK, Henryk: Uetalenia planu 
biblicgrafii 1 dobor matériáin.

Warszawa,IS59, FCKK3. 16 p./Ioresponden- 
cyjny kora blbliograilczny 3./

SCECSCSSKA, Fände: Dzieje Biblid- 
teki Dniwersyteckiej w Warszawie. 1939- 
19*5 . (Külön cl.]: Histoire de la Biblio
thèque de l'Université de Varsovie.
Warszawa, 1959, (üniwersytet War3zaw- 

skl. Dziaï Fydawnictw,) ta], 125, (2] p. 
/Acta Bibliothecae Universitatls Verso - 
viensla 1./ SzCT

3Î0Î233, Wanda: Bibliotéka S adu
Apelacyjnewo w Warszawie 1810—1865.

Wroclaw, 1958, bibliotéka Cniweraytecka 
w Warszawie, Faistwowe Wydawnictwo Bauko-
we. 79, LIS) ï- 5 t-

SZEK.

NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG

Aue der Arbeit der wiaaenschaft-
llchen Bibliotheken ln der Deutschen De
mokratischen Republik. Hrsg, von der Bib- 
liothe/cskocnission für Auablllungafragan 
beim Staatesekretariat für Hochschulwe
sen.
Lel'.zlg, 1955,Earrasaowit*. VIII,25? p. 
Bibliogr. 227-2*6.p.m

(Berlin. Deutsche Staatsbiblio
thek.) Dse Kinderbuch in den sozialisti
schen Ländern. (Beerb, von Renate Göll
nitz.) (Ausstellungskatalog.]
Berlin, I960, Druck. Offizin Andersen 

Bexä, Leipzig. 119 p. lllusztr.
KHK

(Berlin.] Deutsche Staatsbiblio
thek. Kinderbuch und Sozialismus. Das 
Kinder- und Jugendbuchschaffen ln der 
Deutschen Demokratischen Republik. Ein 
Beitrag zum Aufbau des Sozialismus. Kata
log (der] Ausstellung der —  , 1958/1959.
(Bearb. von Brunhild Heyfahrt, Gundula 
Beer.)
Berlin, 1958, Deutsche Staatsbibliothek.

111 p.
KHK

Die Bibliographie in den europäi
schen Ländern der Volksdemokratie. Ent
wicklung und gegenwärtiger Stand. (Red. 
Gerhard Schwarz.)
Leipzig. 1960. Verl, für Buch -und Bib

liothekswesen. 165 p. Bibliothekswissen
schaftliche Arbeiten aus der Sowjetunion 
und den Ländern der Volksdemokratie in 
deutscher Übersetzung b.3 ./
Blbllogr. a tanulmányok végén.

Bibliothekeerbeit auf dem Lande. 
Die Dorfbibliothek. (Zgest. v. Irmgard 
Dressier.)

Berlin, 1957, Zentralinst, für Biblio
thekswesen. 127 p. /Das Bibliothekswesen 
der Sowjetunion und der Länder der Volks
demokratie 7 ./
Bibliogr. 117- (129] Р.

KHK

BOCKWITZ, Hans H.: Beiträge zur
Kulturgeschichte des Buches. Ausgewählte 
Aufsätze.

1956, VEB Otto Harrassowitz .Leio2ig, 
П .  162 p. 

Bibliogr. 85.p.
SzEi

BODEH, Hans: Verzeichnis biblio
graphischer Nachschlagewerke für allge
meine öffentliche Bibliotheken. Zgest. 
von-.

(Berlin], 1957, Zentralinet. für 
Bibliothekswesen. 51 P- 10 t.

(BRUIN, Günter de): über die Ar
beit in Freihandbibliotheken.
Berlin, 1957, Zentralinst, für Biblio

thekswesen. 3* p. r a
L CASTILLON, Harry: Einführung in

”  die Lochkartentechnik.
Berlin, 1958, Die Wirtschaft. 172 pdl- 

luamtr. 1 eall.
Ш
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Cheatsohee Zenti-alblatt.ro di«»« ïwpertorlua fttr alla Zweige dar relnan und angewandten Chemie. Hreg. r m  hxlilllafl Pflücke. Das Traten Stand ree 1. April 1958.Berlin, 1958, Aked. Тай. 95 p.

KLEILEIH, Otto« Anleitung für Autoren. Hlsneiae für die Abfassung und Gestaltung von Manuskripten.Leipzig, 1959,Verl, für Buch- und Bibliothekswesen. 52 p.КИК

Deutsche Bücher. Eine Auswahl dar wichtigsten Erscheinungen eue den Jahren I9IA-1925. Ausstellung des Borserrereias der Deutschen Buchhändler su Leipzig in - Oölreraität au New tork . Herbst 1925»£Iel.îj Senau books*Leipzig, 1925» Böreewrerein der Deutsdä- 
“ t!UClhMrter‘ ** t2J* И. 695, CU p. 

seek

FITS £J6zaefj, Josef, Jakob Lucius der Aeltere in Siebenbürgen.(Leipzig}, 1959, Hiarreeowit»]. 171-176. 1er. illusEtr.J ahrbuch-ból./
Ш
/КÍny. a Gutenberg

Konferena des Verlagswesens der sozialistischen Länder, Leipzlg-Harkklee- berg 7. bis. 16. April 1957. Ereg. тот lü- nisterlun für Kultur der Deutschen Demokratischen Republik.Leipalg (1958], Verl.f.Buch- u.Bibllo - thekaweeen, 505 p. 16 t.

KDNZE, Horst, rege zun wissen— sehnftlichen Buch. Die Bereitstellung tob Literatur durch die wissenschaftlichen Bibliotheken in der Deutschen Zeno kr* tischen Republik. 2., er». Aufl.Berlin, 1955, Akademie-Verlag. 39 p.
SzEK

ГОНКЕ, Fritz, Buchkunde. Ein ö- 
berblick über die Geschichte des Buch- o. 
Schriftwesens.Leipzig, 1959, Harraasowitz. 511 p. 24 t. ./Lehrbücher für des I schwache an wia- senschaftliohen Bibliotheken. 3. Bd./
Bibliogr. 289-292. p.

(KOTES, Horst): Willst du Bibliothekar werden? über die Ausbildung und Tätigkeit dar Mitarbeiter in den wissenschaftlichen Bibliotheken der Deutschen Demokratischen Republik. (Hrgs. vonStaatssekretariat für das Hoch- und Fachschulwesen.)Berlin, 1959, Druck. Peter-Presse,Leipzig. 59 p. illusztr.ES
Illustrierte Kostbarkeiten. (Katalog.)Leipzig, II957], Deutscher Buch-Srport und Tmport. 59 p . a t.KKK

Internationale Kinderbuchauastel- lung 1956 - 1957. Veranstaltet won de Deutschen Staatsbibliothek ln Verbindung mit der Plrokbelner Gesellschaft. Katalog. (Beerb, топ Wilna Kunze.)Berlin,1957, Deutsche Staatsbibliothek. TI. 16* p.

(JÀMBZKI LLajosi, Ludwig - LAKÁR 
.Péter), Die Warschauer Tagung des Aus
schusses FID C 3.Leipzig 11960}, Harraasowitz. 36-37 p. /Klny. a 7,entralblatt für Biblieth bdl./

ПК

Leipzig. Deuteoha Bücherei. Systematisches und alphabetisches Schlagwortregister der Kataloggrupps "Medizin, Pharmazie“ des Sachkataloge« der — . Leipzig, I960, Deutsche Bücherei. 36 p.

Liste der Doknnantationsstellen und Inferaati or es teilen der DDR and der T°? d«° Do kamwntatlor.ee teilen beerb. ZTL- Dcbmantatlonedlenete. 3. übererb.und erw. Anfl. Stand: 1. Ott. 1959.
^ Berlin, 1959, Deutsche Akad. Inst, ftj Ш Südentatlcn. 90 p. /Bücherei des Dein- HMtaiiftan 2«/

Ш

[LDELFDK»] L u lf ln g ,  Hans« L e ip z i
g e r  F rühdrucker.Leipzig, 1959, Hzrrazzeeitz. 32 p.

Jena. DuivwndtitablbUotbsk. Da«Gegenwerte« ld dar-- (Hrsg, wen Seide—zar 3tűssel ued etnas ArbeitskollektiT.)
ztadt?’lol5̂ ! ”T"",r

RK3LI*, Bode,Lehrbuch für das Ka- talogieieren ln  allgeseln blldeR den  Bibliotheken. 2. A nfl.
Leipzig, 1959, Verl, für Buch- und Bib— llothekewesen. 256 p.
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N ÉMUT SZÖVUTSÉGI KÖZTÁRSASÁGSÄDBEELICH. Ottói Buchgewcrbli ch_ 
es Hilfsbuch. Dnrstollung der buchgewerb- 
llch-techniechen Verfuhren für den Ver
kehr Elt Druckereien und buchgewerbllohen 
Betrieben. 5.Aufl.

Leipzig. 1917, Brondetetter. 164 p. 10 
■eil. lllusEtr. Ш

Seemann, В (mat) A(rthur) [Verlag} 
Leipzig, Hundert Jahre lm Dienste der 
Kunst. 1853-1953. Zur Geschichte des Ver
lages. [.Text vcn] (Johannes Jahn) .
Leirzig, 1953, Seemann. 4 p. 12 t. 1 

mell. : * 8 p. 59 1 1 1.
Tokban. Ш

STABS, '■»erhard-STAUDB, HCerbert]: 
Mikrophotographie. 2. Auf 1 . Bearb. und 
erg. von Gerhard Stade.
Leipzig, 1958,Akad.Verl.VITI,221 p.l t.

kük

Taschenbuch für Bibliothekare und 
Bibliothekshelfer in allgeseinblldenden 
Bibliotheken. (Hrsg, vom Zentralinstitut 
für Bibliothekswesen.)Leipzig, 1959, Verl, für Buch- und Bib- liotheksre3en. 556 p. 1 térk. illusztr. КГК Itt

Theoretische Konferenz zu Fragen 
der Sachkatalogisierung. Berlin 9-U. De
zember 1959- (Zgest. und hrsg. von) In
stitut fur Bibliothekswissenschaft der
Hurbolit-Universitat zu Berlin.

Berlin I960,Inst.f.Bibliothekswissen - Schaft. 195 p.
Soksz. C2

Das wissenshaftliche Bibliotheks
wesen der Deutschen Demokratlachen Repub
lik ln Siebenjahrplan. /Perspektivplan 
1959 bis 1965-/

[Leipzig, 1959), ny. n. 16 p.
Kelléklet a Zentralhlatt für Biblio

thekswesen—hez. УГТ

Zehn Jahre D(eutsche) D(enokratl- 
sche) P(epubllk) - Zehn Jahre allgemeine 
öffentliche Bibliotheken. (Hrsg, vom Zen
tralinstitut für Bibliothekswesen.)
Leipzig, 1959, Verl, für Buch- und Bib

liothekswesen. 90 P. illusztr.9 t. térk.ккк

BAUBERGER, Richard:Jugendlektüre, 
mit besonderer Berücksichtigung des Lese
unterrichts und der Litereturerziehung.
Bonn — Wien,(1955),Dürr-Verl. für Ju

gend und Volk. 565 p. /Jugendlektüre 1./ 
Bibllogr. 509-561.p.KKK

BAUE, Karit Kit Büchern 
München, 1958, Callwey. 151 p. 

lusztr.
KHK

wohnen. 
1 t. 1 1-

В1ДЩ, Rudolf 1 Vor- und Frühge
schichte der nationalen Allgemeinbiblio
graphie.

Frankfurt a.H., 1959, Buchhändler - Ver
einigung. 79 p. illusztr. /Klny. as Ar
chiv für Geschichte des Buchweeene-böl./так
«

BORN, Brust: Lexikon für das gra
phische Gewerbe.

Frankfurt a.M., 1958, Polygraph Verl. 526 
p. 2 t.

Büchereiplanung. Beiträge zum 
Volksbildungsweaen der Gegenwart. Erwin 
Ackerknecht zum 75. Geburtstag. (Hrsg, 
von Rudolf Joerden, Johannes Langfeldt. ) 

Reutlingen , 1957, Bücherei und Bildung. 
129 p. 1 t. /"Bücherei und Bildung". 
Beiheft./ rav

FRANK, Otto I Die Llchtpaaetechnlk. 
Stattgart, 1959, Dorotheen-Verl. 226 p. 

lllusstr. /Handbuch der Reprographie 1./ 
Bibllogr. 215-220. p.rar

FRANK, Otto: Grundlagen der Ord
nungstechnik. 2. erg. Auf1.

Stuttgart, 1957, Dorotheen-Ver1. 119 p. 
illusztr. /Handbuch der Klassifikation5-/ 
/ [Fédération Internationale de Documen
tation publ.] 2 9 8./к Д

KASPER, Herbert T. - SCHOLZ, Hans 
Ferdinand: Buchläden durchdacht und ge
staltet.
Berlin, 1958, de Gruyter. J.05 p. il

lusztr.

Zentralinstitut für Bibliotheks
wesen. Nachweis lo —  vorliegender Mate
rialien zur r-e3chichte des aibllotheks- 
wesens ln der 0IGOR.

iBsrllnJ, 1957. 20 p.
Г.ЧК

Die ländliche Bücherei. (Schift
leitung: Wilh[elm] Kehl.)
München,19 58,Der Bücheraarkt. 56 p.9 t. 

/"Der "Büchermarkt" Sonderheft 5./
П К
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LIEBICII, Werners Anwendungsmög
lichkelten der Vertilcalablage. Ein Bei
trag zum Problem der Bearbeitung ...unge
bundener und broschierter Bibliothoksma- 
terialien.
Köln, 1959, Greven. 90 p. Illusztr. 

/(Köln.)Bibliothekar-Lehrinatitut dea Lan
des Nordrhein-Westfalen. Arbeiten 18./ 
Bibliogr. 65-78.p.wir

LÖFFLER, Karl: Einführung ln die
Katalogkunde. Heu bearb. von Horbert Fi
scher . 2. Aufl.

Stuttgart, 1956, Hiersemann. 163 p. 
Bibliogr. 7.p.

KHK
SX EK

METELKANN, Emst: Die Geschichte 
der J(ohann)B(enedict) Metzlerschen Ver
lagsbuchhandlung in Stuttgart, 1662-1951 
Stuttgart,1957,Druck.Scheufeie. *3 p. 

6 t. K’.'K

EEHE-EFPLEE, Wremer] г Gundla- 
gen und Anwendungen der Informationstheo
rie.
Berlin - Göttingen - Heidelberg, 1959, 

Springer.XVII,446 p.l t. /Kommunikation 
und Kybernetik ln Einzeldarstellungen!./ 
Bibliogr. XV-XVH. p.

KÜK

MÜLLES, Heinz Alfred: Die Psycho
logie des Lesens.
Lörrach, 1958, Südwestdruck. 3, 199 p.

/Biss. phil. Basel./
Bibliogr. 189-197.p.БгЖ

FATTER, Max: Bis wissenschaftlich
en Bibliotheken Münchens. Bestände und 
Benützung. Zgest. von — .

München, 1958, Zink. 108 p.
XMK

PHILIPP, Franz-Heinrich: Ber Aus- 
lelhvoreang and den deutschen wissenathafV 
liehen üniversalbibliotheken. Eine Dnter- 
suchung an Hand von Arbeitszeltstudien.
Köln, 1959, Greven. 123 P- Illusztr. 

/CKöln.] Arbeiten aus dea Bibliothekar — 
Lehrinstitut des Landes Hordrhain-Westfa- 
len 17./
Bibliogr. 101-114 .p.KMK

SATJ3EHLICH,0tto:0bral Wörterbuch. 
Buchgewerblich—gmphioehea Tuichenlexikon. 
ZuoangicnStellung und Erläuterung der Bet
eten ln graphischen Gewerbe gebräuchlich
en Begriffe und Bezeichnungen. Heubearb. 
von Antin Würfel. 2. Aufl.

flesbutcn, 1057, Br-ndstotter. 292 p.k.iä

SCHEELE, Kartin: Lie LoehkerVr-
verfahren in Fcrochung und Lokur,enteil on 
mit besonderer BorUckoichtiding dar hlc- 
logie. 2., er», und neu bearb. "Aufl.

Stuttgart, 1959, Schweizerbart. 7 1Ц .  256 p., illusztr. ’
Bibliogr. 247-252. p.

H X

TOTOK, Wilhelm: Bibllogra-bischer 
Wegweiser der phllosoDhischen Literatur.- 
Frankfurt a.K. 11959) ,V .Klostemann. 35 

SzEK
uta

WIDVEH, Walter: Fug und Unfug den 
Ibersetzens. Sachlich-polemische ЭеСггсг,- 
tungen zu einem literarischen Nebengelei- 
se.

Köln - Berlin, (1959), Kieper.heuer und 
Titsch. 167 P. HX

ZABEL, Klaus-Jürgen: Der Wendel
im Bihliothekshau unsere Zeit. Eine Un
tersuchung über die heutigen Tendenzen
des Bibliothekswesens ln ihren ; - - —   --- --
en auf den Grundriss und die Gestaltung 
von Bauten für wissenschaftliche Biblio
theken. tDiss.]
Stuttgart, 1959, Photocopie GmbH. 137 p.
Bibliogr. 4—6. p.

HTA

ZAUBKÜLLEK, Wolfram: Bitliccra-
phisches Handbuch der Sprachnörterhlcher. 
Ein internationales Verzeichnis wen 5:13 
Wörterbüchern der J ehre llcC-1353 für 
mehr als 500 Sprachen und Dialekte.

Stuttgart, 1958, Biersernenn. XVI,496 h. ПХ 
AKK

OLASZORSZÁG

BALSAK-0, Luigi: Giovsnn* Angele
Scienzenzeler tirografo in l'ilar.o. /1500- 
1526/. Annali e biobibliogrnfia.
Firenze, 1959, Sansoni Antiquariate. 

250, C2] p.
/Biblloteca Biblicgrafica Itslica 20./ 

SzBX

C ALDUS INT. Aristides LMssrziszi- 
one Italiens per le Bibliotech». Origin!, 
realiszazioni, propositi. (2.cd.)
Veneris, 19"’d, Araoc.Ital.гог le ’i M b -  

teche. Sor. рог il Vencto. U4 p. Solle- citazioni 1./ VS
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Mehrsprachige Terminologie der 
Informationsverarbeitung. /Unvollständige 
provisorische Projekt./ - < Multilingual 
terminology of information processing. 
/Incomplete provisional draft./
Kona, 1959, Provisional International 

Computation Centre. Ism. lapsz. 1406] p.
Spanyol, francia, orosz nyelven is. 

Soksz.
KMX

NCFRI , Luisa,Libri e biblioteche. 
Hotizie e norme per bibliotecarl. (5.ed.)

Torino etc., 1959, Paravia. VIII,171 p. 
/"Il maestro"./ ш

V AVRAMESCU, Aurel - CANDEA.Virgil, 
Introducer« in documenteras otilntiflca.

LBucurejti],I960, Acad. K.P.H.519, 1 p. LI] t.Bibliogr.425-446. p.
SzEX

Cu eartea ln intîmpinarea marii 
aarbatori. Indrumar metodlc pentru blb- 
lloteci. (Intocmita de Serviciul metodlc 
«1 Blbliotecli Centrale de Stat a H.F.K.) 
Bucuresti, 1959, 154 p. 1 tirk.4 Ш

FA3ESTI, Marino, Harità biblio- 
graficbe dell’ ottocento.Materiell e pre- 
testi per una storia della tipográfia i- 
talisna nel seeolo decimonono. Vol. 4.

Firenze, 195S, Saneoni. 365 p.illusztr. 
/Contributl alla Biblloteoa bibliografica 
italica 19./ Ш

PAЯооисГ, Marino , Sarita biblio— 
graficbe deli* ottocento. Materiall e 
pretest! per una 3torla della tipográfia 
Ítélis.-.a nel seeolo H X .  (Vol.) 5.
rirenze, I960, Sansonl. 394, L2] p. 

/Contribue! alla Biblioteca bibllogra - 
fica italica 2 2./

SzEX

SPANYOLORSZÁG

LASSO de LA VESA, Javier, Сото ее 
hace una tesla doctoral. Manual de teeni- 
ca de la dooums&taclon cientifioa. 2. ed.
Madrid, 1958, Mayfe. XXIZI, 597 p. 11- 

lusztr.
Bibllogr. 566-580. p.ruv

SVÁJC

PIKTO, Olga: Storia della Biblio
teca Coreinlara e della Biblioteca deli* 
Acosdemia del Lincel.

Firenze, 1956, Oleebkl. 65 p. 9 t./Col
lar a di msnografie dolle biblioteche d'I- 
talia 3./ Ш

Bern. Schweizerische Landesbib
liothek. Bitwurf einer neuen Katalogiaie- 
rungsinstruktion für die — . (Vor«, von 
Pierre Bourgeois.)

CBern],1956, Schweizerische Landesbib - 
liothek. 47, 3 p.

D E

Soggettario per i cataloghi della 
biblioteshe italiane. A cura della Bibli
oteca Kazicnsle Centrale di Firenze. (Col- 
lab. E. Casamasslma, L. Ballapiccola etcj 
LPühbl. del] Centro Bazionale per 11 Ca- 
telog Cnlco teile Biblioteche Italiane...
Firenze, 1955, Stamp. XI Cenacolo.ХХП. 

634 p. E S

BLASä h , Fritz, Bibliographie der 
Schweizer Presse mit Einschluss der Für
stentums Lichtenstein. Bibliográfia de 
la Presse euiaee. Bibliográfia dalla Stac- 
pa svizzera.
Basel, Blrkhiuser.1. Halbband. 1956. XXX, 696 p.
2. Halbband. 1959. L51. 697-1441. p. 
/Quellen zur Schweizer Geschichte. 4.

Abt.s Handbücher. 7. Bd./SzEX

ROMANIA

Aeociatla Biblioteearilor dim Re
publie» Fopmlárá RomlnA. Statut.
Bucuresti, 1557, Aeoc. Bibi. dim R.P.B.

7 P. KMX

ho kn wen ta ti ou lm Betrieb auf 
Grundlage und ult deu Beispiel dar Inter
nationalen Deel aal kl aeel fl kation. Ko no en
tier te Spezialauagab» der... К  ... für 
schwelzerlaehe BedUrfaleee bearbeitet.2., 
meubearb. Aufl.

Zurich, 1959, Verl. Organ!»ater. 211 p.
Z K
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Чу WYLER, Robert! Archive, Biblio
theken und Dokumentationostellcn der 
Schweiz. Archives, bibliothèques ... en 
Suisse. Archiv!, biblloteche in Svizze
ra. 3- Aufl.

B ern ,1953,Schweiz. Vereinigung für Do
kum entation. XVI,144 p.
A uü korábban Führer durch die schwei

zerische Dokumentation cimen jelent meg.
KMX

SVÉDORSZÁG

OLSSON, BrorX srenska klaasiska
bibliografer.
Uppsala, 1957, Gebers. 83 p. illusztr. 

/Grafiska Institutets skriftserie 15*/ Ш

О Ш В Ш , Gösta - MÜHLENBROCK,Si
gurd - AJïDERSSOIî, Ingvar: Libraries and
archives in Sweden. [Tranal.] by Richard 
Cox.
Stockholm, 1954, Swedish Inst. 216, 1

P.Bibi. 203-206.p.
SzSK

Svensk bokkonst 1958.Tjugofem ut- 
valda böcker.
Stockholm, 1959,Stalls Bocktryck.71 p. 

/[Stockholm.] Kung[liga] Bibliotekets uts- 
tällningskatalog 18./V KUK

SZOVJETUNIÓ

ABRAMOV,KLonsztantin] I[vanovicsJ 
VLladimir] lLl*icsjLenin о naucsnüh bib- 
liotekah.

Moszkva, I960, Bibi. inszt. 44 p.
KUK

ABRAMOV,К (onsztantin) I(vanovics) 
-VASZIL*CSENKO,v( ladinir) E(vsztaf* evics) : 
Isztorija bibliotecsnogo delà v SzSzSzR 
[do 1 9 17. goda.].Ucsebnik dija sztudentov 
bibliotecsnüh insztitutov.
Moszkva, I9 59I Moszk. Gosz. Bibliot. 

Inszt. 198 p. Щ
VTA

[Akadeaija nauk SzSzSzR.] Biblio- 
teki Akademii nauk SzEzSsR. Szpravocsnik. 
Szószt. A. I. Csebotarev.

Moszkva,1959, Akad. nauk. SzSzR. 322 o.
KUK
MTA

AL*TSUL#, Gfrigorij) H(sufKxvics) I 
Kizsnüe tovard. Uosebnoe -oszobie dija 
kooperativnüh исзШесз i kurszov.
Moszkva,1959» Izd. Centroszojuze. 230 p- 

illusztr. kW

(ANDREEVA, A. P. ): Krupszkaja, 
H(adezsda) K(on3ztantinovna). Bibliogra- 
ficseszkij ukazatel*. (Szószt. — .) 
Moszkva, 1959, Akad. ped. nauk. 77 p. KMK

BARENBAUU, I (osrif) Z{ vszeevics) - 
DAV0DOVA, T(at'jana) E(fimovna) : Iszto
rija knigi. Ucsebnoe poszobie dija sztu
dentov bibi. inszt. Cs. 1. Kniga v Rosz— 
ezii do 1917 g.
Moszkva, I960« Szovetszkaja Roszszija. 

198 p. m

BELJAEVA, L( juszi ja)5(ikiticsna)- ZIUOV’EVA, K(arija) К [onsztartinóvna) - NIKIFOROV, M(ihail) M{ihajlevies} : Bibliograf i ja period!cseszkih izdanij Rose- ezii. I9OI-I9I6. 1-2. tom.Leningrad, Bibi. im. Szaltükova-Scsed - rina.
1. A-2 1958. H I ,  661 p.
2. I-P.I959. IV, 71* p.Bibliogr. YIII-XII.о.

35*<EZIN, B(orisz) I(vanovics): Poligraficseszkie materialü.Ucsebnik 
poligr. tehn.
Moszkva,I960,Szovetszkaja Roszszija.560 

p. illusztr. KMK

Beszedd о kul’ture cstenija ss 
det*mi. (Szószt. Sz.Szinikina,R.Rracsek.) 
Moszkva, 1959. Bibi. in Lenina. 44 p.

3LUVSTEJN,V(ilgel*a)0(szipovics): 
Szlovar* neneckih szokrascsenij.
Moszkva, 195З, Goszizd, inosztrsn. i 

szlovarej. 442 p. XMK

űRISZK3űAN,E( ihail) A(rkad*evics): 
V(aszi11j) G(rigor*evics) inasztasrevics. 
/1775-18*5./

Mcsrkva, 1958, Knizsaaja palata.274 p. 
illusztr. /Pejnteli knigi./KVK

DANII/"/, T(van) Ja(kovlevics) ; 
Szpravocsnik avtora knigi.

MonrVvn,lQ58, Iszkuszsrtvo.*ll г. 1 t. KMX
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Pezir.fekeri jü i r«*azt*ivraei ja H b -  
liotes^anilh naterialov. Srberniк rabot. Red. 
D. K. Pijat*.

Leningrad« 19^9. Bibi. in. SzaltUkova- Sceecrlsa. 66 p. 14 t.SU

Iz isztorii russriz 
tiki. Sztat'i i ajaterialti. padov.
Moszkva, 1959t lüdet, h;- ta. 257 p.

koj zeurnolinz- 
R el. A.V. Za—

ezk. Uni vers zite-
KMK

Flinte prsrtU opiszanija proiz- 
Tedenij peosati dija bibliotecsnüh kata- 
Icgsv. Ca. 1. Yüp. 1. Opiszaiile knig. 2. 
1£d.. iezprav. i lopoln.

kc Ez'cva, 1959. Bibi. io. Lenina 668 p. rvr 
S*HC

KANDEL'# B(orisz) L(’vovica): Fu- tevcdltel* po inosztrannum blbliograiijam i 8zprsvoc3nikam po literaturovedeniju i hudozsesztvennoj literature.
Leningrad, 1959, Bibi. im.Szaltiiko-Scsed-rina. NNÓ p.

KEK

Eiinüe prarila po opissanlju pro- 
irvedenlj peceati dija biclioteeerüh ka- 
talogcv. Cs. 3-Cpiszanie fcartograficseez- 
ü h  izdanij.
Leningrad, 1950, Bibi. ia. SzaltUkova- 

Soseirina. 50 p. «УК

Katalog rajonnoj biblioteki. 1. 
Filoszofija ... 2. Ateizm... Markszlzm-
leninizm ... (Szószt. G. U. Szuncova. ï 
3. izd., dopoln. i pererab.

Moszkva,1959, Bibi. im. Lenina.166 p. KMK

FLUG, K(cnsztantin) Kfonsztanti- 
novids) : Isztorija kitajszkoj pecsatnoj 
inizi sznnszkoj èpobi K-ÏIII w .

Moszkva - Leningrad, 1959, Akad. nauk. 
SzSzSsE. 393 p. 10 t. 1 téri.KEK

GTECcztA, 7 (erd) Y {ladimirovna) : 
Puteiovitel* 7° redioinszkln szpravocsni-ftr.3«

Leningrad, 1959» 31Ъ1. in. Szaltükova - 
c csedrina. 110 p.

GC5BACo üVSZK1J, В {orisz) Sz(eme- 
пгтг1сз) : líasinoofszetnüj metod izdanija
l i t e r a t u r e .
Licszkva, 1959* Iszkuszsztvo. 79 p«

ТУТ

'-О?3-.CSÜT7SZKIJ, B(orisz) Szfe=e- 
ncvics): Crganizacija izdatel’szkcgo delà 
za ritszsca. Teímiko-ékcnoaicseszki j ob
rer.
Xcsz-nra, 1 9 5 9»Т м zt.neues, i tebn. in

fomacii. 73 p. кгг

Goszuiarsztvennaja ordasa Lenina 
Bibliotéka Г.тГ-гЯгЯ ia 7.1.Lenina v 1958 
goin. (Szeszt. !T.I. Tjulina).

Moszrn, 1959» *9. L2J p.ЯгЕХ

Katalog rajonnoj biblioteki. Ot- 
delü 7 iazkuszsztvo. 7a Fizkul9tura i 
szport. О Obscsij otdel. (Szószt. G.N. 
Belavenceva, P. B. Zaharevics i dr.) 3« 
dopoln. 1 pererab. izd.,

Moszkva, 1959* Bibi. im. Lenina. 164- p.

Katalog rajonnoj biblioteki. Ot- 
delü 3 obscseszttvenno-politic3eszkaja li
terature, 9 isztorija. (Szószt. SzCvetla- 
na] M(ihajlovna] Vojakina, G.X.Bonszkaja, 
Ci dn]) 3. dopoln. i pererab.izd.
Moszkva, 19p9, Bibi. im.Lenina. 355 p. 

KEK 
MTA

KAUFMAN, I(szaak) M(ihajlovios): 
Huszazkia blograficseszkle i bloblbliogra- 
flcseszkie szlovar.
Moszkva,1955,Goszkul'tproszvetizdat.751

P.
KUK

KIEPICSEVA, I(raida) Ktonsztanti—  
novna)i Propaganda bibliotecsno -biblio— 
graTicseszkik snanij v gorodszkih i ob- 
lasztnük bibliotékák. Eetodicseszkoe po— 
szobié.
Leningrad, 1959, Bibi. im. Sealtükova- 

Scsedrlaa. 1N2 p.
KEK

Idejno - voszpltatel’naja rabot, 
maszszovún tlbllotek. Szbornlk materla- 
lov sezscblasztnük szoveecsenlj biblio- 
fcezecik reblt.-.lkov v K.jblaeve i Ir- 
kitezve. /Mart —  avguezt 1553 g./ (Red. 
7. A. -zerenova.)

Moazkv»,1959, Bibi. im. Lenina. N71 p. EME 
ETA

KLEN07, A(lekszandr) V'ladialro- 
vics) - PETROYSZKIJ, Y(ladlmlr) 7(aszil’ 
evics) г Organized ja biblioteosniih fondov 
i ketalogov. Ucsebnik dija ucsescslhezja 
bibi. tehn.

Moszkva, 1959, Szovet3zkaja Rpszazlja.
252 p. ГЛС
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Enigl о пайке 1 tehnike detJa«. 
/Szbomik obrorov naucsno-hudoeeeaztvenno j 
1 naucsno-populjamoj liters tu rli 1 meto- 
dicaeazklh eztatej о rabote az knlgoj./ 
Moszkva, 1954, Detgiz. 166 p.Ш

Eraevedcseazkaja rabota oblaszt- 
nüh, kraevüh 1 reazpublikanazklh blbllo - 
tek. Szboraik sztatej 1 meterialov. (Hed.- 
azoszt. A. H. Bucsenkov, L. M. Vadikov- 
azkaja.)
Moszkva, 1959, Bibi. la. Lenlna. 117 p.EME

UBJENDORP, G(eoreij) V(ledlmlro- 
vica) I Knlzanüe sztellezsi ataspovsns'ie 
ls tonkolleztovoj aitali. Tüp. 2. Odno- 
jarusznaja aslaztema.
Moszkva, 1959, Bibi. la.Lenlna. 12 p. 

30 t. - Har.
EKE

UBTHLEXM, H. M.I Planlrovanle ra
bota szel'szkoj blblloteki.

Moszkva, 1959, Bibi. la. Lenlna. 62 p.m

EHÜPSZKAJA, N( adezadaj Etonsztan- 
tlnovnaj t 0 szanoobrazovanil. Szbornlk. 
(Szoszt.A.G.Kravcsenko, M.Sz. Manezaeva.) 
Moszkva,I960, Bibi. la. Lenlna. 82 p. 

EME

Eol’tornoe sztroitelbstvo BSzPszH. 
Sxtatiszticseszkij a zoo mik.
Moszkva, 1958, Goazsztatlzdat. 458 p. 

EME

Literaturno—hudozseeztvennüe al*- 
maaahi 1 szbomikl. Bibliograf icseszkij
ukaxatel*. Tom 3. (Ol’ga Dmitrievna Go
lubevas Literaturno-hudozaeaztvennüe al*- 
manahl 1 szbornlkl. 1928-1957. godü).
Moszkva, 1959, Izdat. Yszeszojuznoj 

Enlzsnoj Palatü. XVI, 726, (2] p.
SzEK

LJTJBLINSZKU, V(ladimir) Sz(eige- 
evlos)s Na zare knigopecsatanija. Poazo- 
bia dija ucsitelej.
Leningrad,1959,Dcspedgiz.159 p.illuszts 

EME

Metodlcaeszkoe poazoble po rezsl- 
au hrsnenlja dokumental’nüh materialov 
rukoplszeJ 1 knlg. (Szószt. A.P. Petrova- 
Zavgorodnaja, Pod. red. G. A. Zn;azeva 1 
H. Ja. Szolecsnlka).

Leningrad, I960, 41, Г2] p.2 t. /Akade- 
mlja Nauk SzSzSzB. Laboratory, ja Eonszer- 
vacll 1 Besztavracil Dokumentov./ 
Blbllogr. 2. sztl.lev.

HTA

Minimum - blbliotecsnoj tekniil 
dija bibllotek pri rajonnüh bol'niosi 1 
druglh medloinazküt ucsrezsdanljai./Insz- 
truktivnüe ukazanlja./(Eed.koll.K.Y.Aiek- 
szeev, Ja.I. Gaadel'man 1 dr.)Izd.2.isz- prav. 1 dopoln.
Har’kov, 1958, Beszp. naucs. med.blbl. 

Gosz. naucs. med. М Ы .  31 p.

M?HP7J Ktnn) A(ndreevlcs) : Propaganda tehnicaeszkoj llteraturü v xasz- 
szovoj bibliotéka. Poszobie dija blbiio- 
tekarej. 2. dopoln. lzd.
Moszkva, 1959, Szovetszkaja Hoszszlja.262 p.

. EKE

(BABEOVSZKAJA, G. M. - KIHAJLOVA, 
A.K.)s Bibliografija isztoricseazkoj 11- 
teraturü. Metodlcseszkle materialü dija 
sztudentov zaocsndh otdelenlj bibllotecs- 
nüh inaztitutov. (Szószt. — .!
Moszkva, 1957, Szovetszkaja Hoezazlja .

(.Moszkva, Goszuàarsztvenraja Bib
liotéka Szojuzé Szovetszkih Szocialiszti- 
cseazkü Heszpublik la. V.r. Lenina. Pu- 
tevoditel' po Goszudarsztvennoj Biblioté
ka SzSzSzH isenl V.I. Lenina.] (Avtcr H. 
M. Elevenszkij.)

Moszkva, 1959- 198 p. 1 t.
EKE
1Н Ч

Materialü po kul *tumo-proszveti— 
tel’noj rabote. Szbornik. (Szószt. M. A. 
Szolov’sv.)

Moszkva, 1959. Szovetszkaja Roszszija .
300 p.

EME

(Moszkva. Goszudarsstvennaja cen- 
tral’naja naucsnaja aedicinszkaja billió - 
téka.] Szplssok rubrik predmetnogo kata - 
logo GCNMB. (Szószt. Sx. V. Szuraeneva , 
O.Sz. Sejstadt.)
Moszkva, 1958, Knizsnaja palata. 355 P- 

EME

Materialü Bzovescsanija rabotnkov 
bibllotek naucano -iszazledovatel'szkih 
ucarezsdenij VASzHNIL. CVexeszojuznaja 
Akademija szel'szkohozjajaztvennüh nauk lm. 
V.I. Lenina.] /20-24. dekabrja 1957 g-/ 

Moszkva, 1959, Centr. nauca. azel’szko- 
hoz. bibi. 200 lev.

EME

(Moszkva.] Goasudarsztvesnaja aa- 
ucsnaja bibliotéka. E azorokaletiju szó 
dnja osznovanlja /1913 - 1953/. Sziámik 
sztatej. (Red. koll. P. P. Szóból*, B. S. 
Bacsaldin 1 dr.)
Moszkva, 1959, Maagis. 255 P.EME
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[Yosskva.] Goszudaroztvennaja er
den« Lenina bibliotéka Sz^zSsR lm V. I. 
Lenina. Csitftl’niij zal dija de tej 1 ju- 
nooesztva. Iz o;'üta rebotü Biblloteki. 
Szb. 5- v^ed. kell. K.K. Berdnikova, T.A.. 
Gakina 1 dr.)

Kcszkva, 1957* Bibi. in.Lenina. 73 p.К1Ж

NvVTSCV, F(lena) A(ndreevna) : 
Cszr.ovü. knlgeopisranija i organizaedja 
alfavitnego katalcga.
Vosrkva,. 1?^Q .T-3ovet3 z<aja Roszssl ja. 3C1 1.

CSX1?TA

CR.ZFC7,A (rkadij Eremeevics) - Li
sant, G(rigorij Zalmanovics) : Rukovod- 
sztrvo -o szprevoesno-informacionnoj szlu- 
Esbe. Gcsebnoe poszobie dija rabofcnikov 
sspravoesno — informacionnoj szluzsbe. 2. 
izd.
îôoszkva, 1959* Izd. o—va kommunal* nogo 

hoz. 71 F* ЕЖ

rocaat'i)2;jBii!{ v 1959 godu. 
tiszticaeozkie mafcerialü.

Moszkva, I960, Izdat. Yszeszojuznoj
Kniz3noj Palatü. 1 7 9 . Cl] p. 1 t. JSZÉK

U Z b ö -

Perevodnaja masina P(etr) P(etro- 
vlcs) Trojanszkogo tTro janszki j] . Szbor
nik materialov о perevodnoj masina dija 
perevoda sz odnogo jazüka na drugie.

Moszkva, 1959, Akad. nauk.5 0 p. 2 t.ИЖ

(PETH07SZKIJ .Vladimír Vaszil ’ evics): 
Organizacija bibliotecsnüh fondov i kata- 
logov. Programma kursza dija bibliotecs
nüh tehnikumov.

Moszkva, 1958,Szovetszkaja Hoszszija.31 P- Ш

PETR07SZKIX, T (ladimlr) 7{aszll* 
evics) s Organized ja knizsnüh fondov i 
katalogov profszójuznüh blbliotek. Krat- 
koe prakticseszkoe rukovodsztvo. Izd. 2. 
iszprav. i dopoln.
Moszkva, 1957, Profiadat. 134 p.illusztn П.Ж

OSZTPOV. V(ladimir Oezipovics): 
Dcsasnjaja bibliotéka.

Moszkva, 1 9 5 9, Iszkuszsztvo. 162 p.il- 
lnsztr. ■СЛС

Cszncvrüe inosztrannüe blbliogra- 
ficseszkie isztocsnikl po fizike. /1931- 
1955/. Szószt.: A. !i. Lukomszkaja. Pod.
reá. Ja.S. Hoofnana CDorfman].

Moszkva - Leningrad, 1959, Izdat. Akad. 
Sank SzSzSzH. 1 1 4, 1 p.SzEK

Propaganda Ï iszpol’zovade reko- 
mendatel'aoj bibllografil v maszszovüh. 
bibliotekah. Szbornik sztstej. (Szószt. 
Evgedja Efimovna Trolckaja.

Moszkva, 1955, Min. Kul'turü - Bibl.in. 
leaiaa, 76 p. KMK

(HISZOVICS, N. P.): Organizacija 
predmetnogo kataloga. Metodioseszkie ma- 
terialü. (Szószt. — .)

Har'kov,1 9 5 8,Oosz.naucs.med.bibi. 3 3 p. 
KUK

Otkrütüj dosztup к kdzsnüm fon
das blbliotek. Szbornik sztatej. Hed. Ju. 
7. Srigor’ev.

Moszkva, 1959, KGBI. 69 p.ТГХ „

Otkrütüj dosztup к knizsnla fon
das v dejsztvii. Szbornik sztatej i z  opü- 
ta rabotü blbliotek. (Hed.-szószt. 7.17.) 
Hejman, O.Szener.ova. )

Moszkva, 19*30. 31Ы. ia. Lenina, 109 p, 
V T

rí-T07, D(nltrij) Ju(r'evics) : Av- 
tomatlcseezfcij perevod. Izd. 2 ., pererab. 
i dopoln.
Moszkva, 1958, Akad. Пайк. 69 P- 1 t. 
/Akademl ja neuk SzSzSzP. ttaucsno-popul- 

jameje szer./ TXT

Hukovodsztvo cstenim detej. Me- 
todicseszkie ukazanlja dija sztudentov 
zaocsnogo otdelenija. (Szószt. G. 7, Pi- 
ruszszkaja. )

Leningrad,1958,Bibi.inszt. Krupszkoj.28 
о. KMK

SAMUÉIN, E(vgenij) Kranovics) : 
Metodika szosztavlenija annotacij.

ftoszkva,1959,Tzdat.7szeszojuz. Knizsnoj 
Pál. 229 p.

TXT
MTA

SAMURIH, E(vcenij) I(vanoviC3): 
Ocserki po isztorii blbliotecsno -biblio- 
gnflcseszkoj klaszszlfikacli. Tom 2.

Moszkva, 1959, Knizsnaja palata.562 p. 
lllusztr.BiblloGr. 459-536.P.KMK

SzKK
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særPOiWL* К( лг»еЛ a ih u jlo v ica ) : 
мдисздззпА nmorl k 'insz'кд ргсзгд.
Kr.-Jiv, ln59* üniv, 325 P. illusstr.K!íf.

SZARINGULJAíi, M (ih o il) Hísosatu- 
r o v ic 3 ): AaGlo-russ3zkij b lb lio tecsn o -
b ib lio jT ra flcseszk i i  s z lo va r* .

Moszkva, 195Sf Vszeszojuznoja knizsna- 
Ja palata . 232 p* 2 5  t .

O K

SZMIHNCV - SZOKOL’SZKtJ, Mlk(olaj 
P a v lo v ic s )» ' Raszszkazü о fcnigah.

Moszkva, 1959, Izd a t. Vszeszojuznoj 
Knizsnoj Falatü.566, L2J p.6 t. 
Bibliográfiákkal. s*ac

Szohrannoazt' knizsnüh íondov.po- 
azoble d i ja  oblasztnüh, gorodezkih i  
krupnüh rajonntih b ib lio te k . Bed. L. A. 
Beljakova. Izd . 3. dopoln.

Moszkva, I960, B ib i. la .  Lenina. 77 p. Ш

Tablicü b ib lio te c sn o j k la s z s z i f i -  
k a o ii d i ja  detszk ih  b ib lio te k . (S zószt, 
liezsdubibllotecsno j  k la s z s z if  ikacionnol 
k o n iszsz ie j. Bed. ta b llc  Z tah a rlj] H tiko- 
la e v ic s } Aabarcurpjan. )

Moszkva, I960, B ib i. la .Len ina. 87 p.KÜK

Tablicü  b lb I l o t e csnoj k la a z s z l f i -  
k a c il d i ja  maszszovüh b ib lio te k . Red. 
Z tah a rij] H tlko la ev ica ] AnbarctuBjan. 

Moszkva, 1959,Knií3naJa p a la ta . 186 p. EZ

V роаояоз* propagande proizvede- nlj V(lodimlra) I{1'1сзе)Lenlne о litore- 
turü о non. Szbcrnik netodic.soazklh 1 Mbliograficse3zkih materlalov.(Otv. red. 
Т.Г. Elin.)

Moszkva, 1959» Sosz.Bibl. SzSzSzB in. 
Lenina. 209 P•Lenin aüveinek bibliogr.t 195-197.p.Bib liogr.: 19S-208.p.

KTA

Das Verlagswesen in  der BdE—R 
Jetzt und in  der Entwicklung.Bericht en 
d ie  Konferenz fü r  da3 Verlagswesen der 
so z ia lis t is ch en  Lander, 1957.

Moszkva,1957, ny. n. Í70 p.

YOLZSIh A, T. A. s T паиезайЬ b ib l lo -  
tekah V en grii.

Moszkva, 195S, 86-101.p. /B ib lio téka  A- 
kadenái ííauk SzScSzR.//Kivágat : B ib llc -
tecen o-b ib liog ra ficseezka ja  In fo  r e a d ;  a 
B ib lio tek  Akadezll Baak SzSzSzB i  Akade— 
n i l  Bauk Szojuznak Reszpublik. 2C. no./ MTA

Voproszü rekonendatel’ noj t ib l i o -  
g r a f i l  detszkoj l i t e r s tu rü .S zbordк szta- 
t e j .  (Bed. Z. I .  S z v ir id o v .)

Leningrad, 19эЭ, B ib i. in . Szaltükova- 
Scsedrlna -  Leningr. gesz. b ib i .  in szt. 
77 p. i l lu s z t r . 33

Za otkrütüj dosztup к fondas b it— 
l io t e k .  I *  opiita rabotü b ib lio tek  Lenin- 
grada i  Leningradszkoj o b la s z t i.  (Red. S. 
A. Szenenova, T . F. Szsharov.)

Moszkva,1959»B IBI. in . Lenina. 126 p.

ÏA3ABGV3ZKAJA, Mfarianna Zenonov- 
na) : Zdanie publicsnoj h ib l lo te k l 1 pavil*- 
onü Anicskova Dvorca.

Leningrad, 1957,(Goszud. Izd a t. L ite ra -  
turü po S z tro ite l 'a s tv u  i  Arial tekture ) . 
115, 3 p. 5 t .  1 n e l l .

SzEK

TipovoJ kata log polkovoj i  kora- 
b e l ’ noj b lb l io te k i.  Vüp. 1-2, (Red. k o ll .  
I .  B. LazebnüJ, I .  V. F.febovszfclJ i  dr. ) 

Moszkva, 1959, B ib i, in  Lenina. 2 db.
КУК

T ponoacs* detszk ln  b ib lio tékán . 
Szboralk netodlcseazkth i  b ib l lo r r a f i -  
cseszklh matéria lo v .  S zószt. Stlena ) 
Kvenovnaï Pedeeva.

Moszkva, I960, В1Ы. in . Lenina. И З  P» 
i l lu s z t r .

KHK

ZDC3B0V,S(ikolaJ) V(aszil'evics) : Ruscstkaja knizsnaja sztatisztika. Zz isztorii voznümovenija i razvitija.
Moszkva, 1959, Szovetszkaja R oszsz ija  . 

53 p. KKK

ZXL'BZBkicfC, L (ju d s ila ) V ie u is r i-  
novna)s B i t l i o g r a f i ja  szovetsckoj te tn i-  
oseszkoj b ib l io s r a f i i  1917-1959.

Leningrad, 1959, B ib i. in . Szaltükcva -  
Scsedrina. 505 p. 33

ZSrrcriSOVA, N (a ta l'J a ) B 'ik o ic -  
evnaï -  YCSOîiSC. Y (era i A(lekszardrovna) — 
SZESOVA, iff adezsda) Ss(tezarovna) t Bako— 
vodsztvo estea iea  d e te j v  t ib llo t e k e . B- 
csetnoe peszebie d i ja  sztudentov b i t i .  
in s z t .

Moszkva, 1959, Ssovetsckaja B rs rs - ijs  . 
166 p. i l lu s z t r . ИЗ
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USA

American Library Association - 
[Washington.] Library of Congress. Cata
loging rules of the —  and the — . Addi
tions and changes 1949—1958- 
Washington,1959» Library of Congress. 

76 ?.
Elibb: Eules for descriptive catalogs^ 

in the Library of Congress.КАК

Application of a telereference 
system to divisional library card cata
logs. A feasibility analysis. [By] F.R. 
Bacon, H.C.Churchill etc.

Washington, 1958, Council on Library Re
sources. VII,91 p. /University of Michi
gan. Engineering Research institute pro
ject 2755-1-F./
Bibllogr. 90-91.p.KMK

Assembly of State Librarians. 
Sunnary proceedings of the —  held at the 
Library of Congress,November 12-14, 1958. 
Ed. by F. Evelyn Crown.

Washington, 1959, Library of Congress.

BALLOU, Hubbard W. s Guide to mic
ro retro due ti on eauipnent. Ed. by--.
Annapolis, Kd. 1959, National Microfilm 

Ass. 433 p. lllusztr.wr

3ETTDH, Dorothy: Some problems in 
book selection policies and practices in 
seiiumlzed public libraries.
Urbana, 111. 1959, 57 p. /University of 

Illinois Library School.Occasional pa- 
pars 55-/

Soksz. Е Я

Bibliophile in the nursery. A 
bookman's treasury of collectors’ lore on 
old and rare children’s book. Ed., with 
an intr. and notes by William Targ.
Cleveland - Sew fork (1957), Tbe World 

Publ. Co. 503 p. 8 t.7Ж

BIBLACE, Russell E[ugen]: The city library of Detroit 1817-1857.Michigans 
first public library.

inn Arbor, Mich. 1955, Unlv. of Michi
gan. 55 p. l.t. /University of Michigan. 
Department of Ll-rary Science.Studies 2./ E1ÍK

BONK,Wallace J.i Mlehigan’e first 
bookstore. A study of the books sold in 
the Detroit book store, 1817-1828.
Ann Arbor, Mich. 1957, Univ. of Michi

gan. 36 p. Í t. /University of Michigan. 
Department of Library Sclonoe. Studies 3./ 

KMK

\ ."ROUGH, Kenneth J.t Scholar’s
\workshop. Evolving conceptions of libra
ry service.

Urbana, 111. 1953. Unlv. of Illinois 
Press. XV, 197 p. /Illinois contributions to librarianship 5./

Bibliogr. 178-187. p. *vw

CARTES, Mary Duncan - BONK, Wal
lace John: Building library collections.
New York, 1959, Scarecrow Press. T, 7- 

259. p.
Bibliogr. 240-245. P.ГЙГГ

OMgX

Catalog use study. Director’s re
port by Sidney L. Jackson. Ed. by Vaclav 
Hostecky.

Chicago, 111. 1958, ALA. VII, 86 p.Ш

7---rtiuTïiu. neaeaxen ma-
ce£, in fche social sciences. (Reor. ) 

Madison, Wise. 1959,Univ. of Wisconsin Press. 42 p.
rare

lur uauuogiog musio and 
phonorecords. Prepared by a Joint cooait- 
Î?® Library Aaaoclation and
™ ^ ^ вг1оап Lit>rary Aasociation.Chicago, 1958, ALA. 88 p.

rare

College and university library 
accreditation standards 1957. Comp, by S- 
11 M. Oboler, Ruth Walling, David C. We
ber. (2. print.)
Chicago, 1959 (1959), ACHL.4 6 p./Aaso - 

elation of College and Research Libraries 
monographs 20./

rare

DAHL, Svend: History of the book. 
(Bogens historié.]
New Tork, 1958, Scarecrow Press. V, 7- 

279. p. iliusstr.
Bibliogr. 269-279. P.rare

DE SOLA, Ralph : Abbreviationsdictionary.
New Tork, (1958) .Due 11,Sloan and Pearce. 

IK,177 p. rare
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DE»£¥, TTnrry* An introduction to 
library cetalçwrinp; and claeslficatlon.. 
ed. rov. and enl- . __Msdiscn, Wise., (1957), Capital Press.
XII 521 p. ___ . ,Bibliogr. a fejezetek végen.

A  » 'h

HSSSEL, Alfred? A history of lib
raries. [.Geschichte der Bibliotheken. J 
Transi., with suppleœentery materiel by 
Eeuben Peles.Few Brunswick, Я. J.t 1955, Scarecrow 
Press. XXX. 198 p. 1 t.

Bibliogr. 142—180. p.Ш
Ш Я ,  Kary Ï. I Gook books for children. A selection of outstanding children's books published 1948—1957.Chicago, 111., 1959, Univ. of Chicago Press. XIV, 273 p. ^KMX

PI SO., Marjorie: Book 0 electionand censorship. A study of school and public libraries in California.Berkeley - Los Angeles, Calif., 1959, Unir, of California Press. II, 1*5 p. 
опт

Freedom of book selection.Proceedings of the 2. Conference on Intellectual Freedom. Whittier, Calif. June 20-21. 1953.Sd.by Fredrie J.Kosher.(Intr.by Paul Bixler. 3. print.)Chicago, 111., 1954 (1958), ALA DC, 132 P. DX

HŒECZT, Paul L. : Libraries end 
bibliographic centres in the Soviet Union.

Washington, (1959), Council on Library 
Незоигсез. Х7ТП, 287 p. /Indiane Univer
sity publications. Slavic and last Euro-) 
pean ser. 16./
Bibliogr. 256-275-P-EWE

A horn book eampler.Cn children* s hooks and reading. Sal. from The Horn-Book Magasine 1924-1948. Ed.by Forma H.Fryatt. Intr. by Bertha Kahony killer.Boston, 1959, The Eorn Book. 261 p.US

Information and corrupt cation practice in ind-ustry.Ed. by T[ibor]3rric] RCobert] Singer.Hew Tor к - London, (1958) ,Seinhold- Chapoan and Hall. 71, 304 p. lllusztr. Bibliogr. a tanulmányok végén.ET.XВНЕ
SEER, Helen Thorntons Chargingsystems.Chicago, 111. 1955, ALA. Ill, 177 p.lllusztr.Bibliogr. 169-177. p.jQX

lJf Information processing equipment.Ed. by К. P. Bose.Hew lork, 1955, Reinhold. 270 p. . il- lusztr. VBibliogr. a fejezetek végén.Est

Quids to Russian medical literature. Ed. Scott Adams, Freak B. Rogers.Washington, 1958, Rational Library of Medicine. IT, 89 p. /Public Health Service publication 602./ IKE

- Information storage sid retrieval.- Theory, systems, and devices. Ed. by Mortimer Taube, Harold Wooster.Sew lork, 1958, Columbia Oniv. Press XL 228 p. /Columbia Cnivernitv studies in library service 10./
SIX

Handbook of medical library practice.With a bibliography of the reference works and histories In medicine and the allied sciences. Ed. [by] Janet Doe, Mary Louise Marschall. 2.ed.,rev. and enl.Chicago, 111., 1956, ALA. ГГ, 601 p.Bibliogr. 349-537.p.O K

International Conference on sei- sntifle information.Proceedings of the——, Washington, Kövemben 16-21, 1958. 1-2. vol.
Washington, 1959, Rational Acad. of Sciences - lational Research Council. 1635 p. 1 t. 2 db. rut

HE3RT, P. Patrick! Public library law etd administration in California. A review of selected problems.Berkeley, Calif. 1958, Univ. of CÄifor- nla. Ill, 88 p. /Legislative problems 1959. 3./ Ш

JCHES, Rorsh E. : Books are being 
read. Summary of a auestiesnaire cn the 
use of the Library at the University of 
California, Los Angeles.
Los Angeles, 1959, Univ. of California 

Library. 46 lev. /[University of Cali - 
ferula Library. UCLA Library. Occasional paper 3./

KKK
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(EXALLT. Francis - HUFSYOLP, Mar- 
garst I. - RCYEISTAD, Howard): Contempo
rary library design. (Frei, by) Wayne 6 .
Jenswine. __
Syracuse, Я. Y. 1958, TJniv. Press VI, 

26 p. /ïrontiera of librarianahip 1 ./ m

MOOEHS, Galvin N.j The next twen
ty тенге in information retrierai! some 
goals and predictions.
Cambridge, Mass. 1959, Zator со. 18 p. 

2 t.
Blbliogr. 17-18.p.mr

KENNET, Brigitte l.i CooperatiTe 
centralized processing. A report of the 
establishment and first year of operation 
of the Southwest tie souri library Servi ae, 
Ins.

Chicago, 111., 1959, ALA. IX, 98 p.nur

. National Federation of ScienceAbstracting and Indexing Services. Annu- 
al СопГегепсе, 2, Washington. D.C. Feb- 

26~27; 1959- Proceedings. Ed. by Stephen Juhász [István]. J
Washington, 19 59, NFSAIS. 94 p.llluaztr 

kkk

JC EESSLZR, M. M. t Concerning
Jr problems of intxascience communication.

C?.err.]
Lexinrton, Mass. 1959, Massachusetts 

Inst, of Technology. 15 lev/Massachusette 
Institute of Technology. Lincoln. Labora
tory. Sreup report 45-35./

The National bicraflln Associati
on. Annual Meeting and Convention. S.Pro- 
ceedings of the — , held at Washington. 
Tate* 2-4, 1959. 2d. by Vernon D.
Annapolis, Md. 1959, National Microfilm Asa. 298 p. illusztr.Ш

13 SEA3, data Egli: Каре. Their
care, repair, and preservation in libra
ries. Rev. ed.

rsehingtcn, 1956, library of Congress. 
П ,  75 p. 2 t.
Eibl. 56-75. p.

SzZK

The library as a community infor
mation center, Fapers presented at an in
stitute conducted by the University of 
Illinois library School. (Ed. by Rose B. 
Phelps, Janet Phillips.)

Champaign, 111. (1959). Iliin. Union 
Eocistore. 7П, 175 p. /Allerton Park 
Institute “./
Blbliogr. a tanulmányok végén. - rv?

lew definitions of school-library 
service. Papers presented before the 24. 
Annual Conference ox the Graduate Library 
School of the University of Chicago, Au
gust 10-12, 1959. Ed. by Sara Inniв Fen
wick.

Chicago, 111. 1960, Univ. of Chicago. 
90 p. /The University of Chicago studies 
in library science./XMK

Hew directions in public library 
development. Papers [of] the 22. Annual 
Conference of the Graduate Library School 
of the Univ. of Chicago, June 19-21,1957* 
Ed. by Lester Asheia. (2. iapr.)

Chicago, 111. 1959, Univ. of Chicago 
Press. 104 p. /The University of Chicago 
studies in library science./O K

LINDER, LeRoy Harold: The rise of 
current complete national bibliography. 
New York, 1959, Scarecrow Preea. VII,

Э-29С. p. >
Eiiliogr. 255-274. p.

Ш

рлззтгп, Seymourt Code of cata- 
lorlng rules. Author and title entry. An 
■unfinished draft for a new ed.of catalo
ging rules. With an explan.commentary by 
Paul Dunkln.

[.Chicago, 111.3 I960, ALA. XV, 86 p.

MATTHEWS, Viriam _ MURDOCH, Mary: 
Weeding and replacement. Papéra presen
ted at the University of Southern Califor
nia Workshop on Improving the book colle» 
tion.

[Loa Angelee, Calif.1 1959, аул. 7,7 
lev
Sokes.

Cta translation. Ed. thy] Renten 
AlrthurJ Brower.
Cambridge,Mass.1959,Harvard Univ.Press 

XI,297 p./Harvard studies in comparative 
literature 2 3./
Blbliogr. 274-293. P.XXX

0TTEMT6LER, John H. - FIEU), Ber
nice F, - ASH, Lee: The selective bode 
retirement progrès at Tale.

[New Haven, Coon.J , 1959, Tale Univ.Lib
rary, 64-72 p. /tiny. The Tale University 
Library Gazette-bd1./

EME

Р1СЕЕТГ, А. в. - LSKCOI, M.F: Preservation and storage of sound record- Inga.Washington, 1959, Library of Congrwwa. Til, 74 p. llluaatr.Blbliogr. 65-68 p.EIK
U S



Plane for six public library buil
dings.Report of the ineetlng of the Archi
tecture Committee for Publie Libraries... 
San Francisco,1958. Ed. by Ruth M. White.

Chicago, III.,1959, ALA. 58 p.illusetr. 
/The publlo library reporter 8 ./

Bibliogr. 57-43.p.Ш

POWELL, Lawrence Clarki Libraries 
.nrt learning.Outline and bibliography for 
English 195, and Upper Division course...
2 "Loadingslee, 1953, Univ. of California 
Library. VI, 20 lev. /[University of Ca
lifornia Library.3 UCLA Library. Occasio
nal papers 5-/

Progress report in chemical lite
rature retrieval. Ed. [by] Gilbert L. 
Peakes. Allen Kent, James W. Perry.

Hew fork - London, 1957, Interaclence. 
H I ,  217 p.illusztr. /Advances in docu
mentation and library science 1 ./ 

Bibliogr. a fejesetek végén.UE

SHELDON, Henry D.J The University 
of Oregon Library. iR62-i5K*2.

[.Euren«, Öreg. 195?! , Univ. of Oregon. 
29 p./University of Oregon Library.Studi
es in bibliography 1 ./KME

The sise and shops of the world.A 
catalogue of an exhibition cf books fron 
thé collection of Robert Б. Koneynan .... 
Intr. by Seymour Chapin.

Los Angeles, 1957, Univ.of California 
Library. 18 lev.- /[University of Cali
fornia Library.] UCLA Library, Occasional 
paper3 6 ./

Sokas. M

Stpecial] L[ibrarie3] А[ззос1а - 
tion] loan collection of classification 
schemes and subject heading lists on de
posit at Western Reserve University 
Scool of Library Science as of november i. 
1958. Compil. by Bertha H.Berden, Barbara 
Denison, a. ed.
Hew fork, 1959, SLA. 51'p.yyr

\
4 Punched cards, their applications
to science and industry. Ed. by Robert 
Stábért] Casey,' James ». Perry etc. 2.ed.
(Гя1т’Тогк"- London, {1953! ,Teinhold-Cbap- 
msn and Hall. X, 697 p. illuaztr. 

Bibliogr. 658—671. о.-—

RA5GANÀTHAN,S(hiyali!R(amaarita)« 
Library administration. (2. ed.)

Hew fork,1959, Asia Publ. Еоизе. 678 p. 
/Banganathan series in library science

KMK

The status of American college 
and university librarians. 3d. by Robert 
B(inghaa) Downs.

Chlcago.Ill. 195-3,ALA./Association ad Col
lege and Research Libraries.MoacErarh 22/ rw

TAUBER, Maurice ?. _ CCOX, C. Do
nald - L0GSD0H, Richard H. s The Columbia 
University libraries. A report on cressnt 
and future needs.
Hew Tork,1958, Colucbia Univ. Press.XI, 

320 p. illusstr. /Columbia Univeraitv stn- 
dies in library services 9./

яугBIX

HEAGAH, Agnes Lyttons A study of 
factors influencing college students to 
become librarians.

Chicago, 111. 1958, Assoc, of C°^*<5e 
and Research Libraries. VII, 110 P*/4[s 
sociation of Ctollege and] Rtesearch]Ltfi>- 
raries] monographs 2 1./

Bibliogr. ioo-аоз. P.

SCHICK, Prank L. t The psperbound 
book in America. The history of psper- bscks sr.d their European hsokground.Hew York, 1958, Bowker. m i l ,  262 p. 4 
t.Bibliogr. 245-250. p.

SHARPER, Kenneth R. Ishort/cases in library personnel adeini-
"^Uenden! Conn. 1959, The Shoe String 
Pree*. 135 p. /Свае étudiés 1* library ad- 
slnletrstion 1 ./

TREL5ASB, Sam ?. s How to write 
scientific and technical papers.
Baltimore, 1958, Williame and Wilkins. 

ГХ, 185 p. vw

TUES2R, Mary C. ! Best books for 
children. Including adult books for young 
people.
Hew York, I960, Bowker. 207 p. illusstr. KMK

University of California.Library. 
Guide to special collections in the Lib
rary of the University of California st 
Loa Angelea. (Forew. by Lawrence Clark 
Powell.)

Loa Angelas,1958,Univ.of Calif.Library. 
76,10 p./[University of California Libra
ry.] UCLA Library. Occasional paper ?•/ KMK



WALLACE, Sarah Leáll«« Patrone [Washington.JLibrary of Congress,are people. Ho* to he a model librarian. Classification. Class P. Subclass РГ. P Prep, and ill. by— . Her. and enl. ed. 1.-German literature. /With supplementary Chloago, 111.,1456, ALA. Ill, 59 p. pages./ Reprint. J
и к  , Washington, 1957, Gov. Print. Off. 512,Up. rare

[Washington.] Library of Congream 
Classification. Class H. Social sciences. 
5. ed. /with suppl. pages./ (Reprint.) 
Washington,1959,Gov. Print. Off. XXX.IV.

61*. 121 p. KHK

[Washington.JLibrary of Congress. 
Classification. Class M. Music and books 
on music. /With supplementary pages./ 2. 
ed, Repriat.
Washington, 1957, Gov. Print. Off. 157,

[Washington.]Library of Congreaa. 
Classification.Clas3 P. Subclass Pq. P.l. 
Preach literature. /With supplementary 
p ages./ Reprint•

Washington, 1957, Gov. Print. Off. 135.

[Washington.]Library of Congres». 
Rules for descriptive cataloging in the— . 
Pictures, deslngs, and other two-dimen
sional representations. Preliminary ed. 
Washington, 1959,Gov .Print. Off .ТП,16р. Ш

WILLIAMS, Edwin Ï.I A serviceable reservoir. Report of a survey of the United States Book Exchange.Washington, 1959, United States Book Exchange Inc. 8 p.

■OPÏOED, Asilet The school libraryat work.
Hew York, 1959, Wilson. 256 p. illusstr.

[Washington.]Library of Congress. 
Classification. Class P. Subclasses P-PM. 
Supplement. Index to languages and dia
lects. 2. ed.
Washington,1957, Gov. Print. Off. 71 p. КУК

[Washington.]Library of Congress. 
Classification. Class. P. Subclasses PB- 
PH. Modem european languages. /With 
supplementary pages./ Reprint.
Washington, 1957, Gov. Print. Off. 226, 

27 p. К Ж

World Confederation of Organisa
tions of the Teaching Profession. Audio
visual aide for international understanding.
Washington, 1959, WCOTP. [182] lev. - 

Ear.
Bobula Ids hevesetésével.
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A KMK KIADVÁNYAI

Az alábbiakban a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1959 óta megjelent ki
adványainak jegyzékét közöljük. A csillaggal megjelölt tételekből -  kérésre  -  küldünk az 
érdeklődő könyvtáraknak illetve könyvtárosoknak (amelyik kiadványnál nincs ár feltüntetve 
abból díjm entesen).

A számozott sorozatok esetében (I. II. stb .) a cím előtt a sorozatszám ot is közöltük; 
a megrendelésnél ezt is kérjük feltüntetni.

I. KÜLFÖLDI KÖNYVTÁRI SZAKIRODALOM

1. HESSEL, A.: A könyvtárak története. /Függelék* POLOBOJASIKOV, И.: A szov
jet könyvtárügy fejlődése szánokban./ Bp. 1959. 216 p. Bibliogr.169-216.p.

• 2. FASZIL’CSENKO, V.E.: A szovjet könyvtárügy története. Bp. I960. 320 p.
3. HORVÁTH Magda* Együttműködés, központosítás vagy hálózat az egyetemi könyvtárak szervezetében. Szakirodáiéi szemle. Bp. 1959« 93 p. Bib

liogr. 85-92.p.
• 4. H.RÁCZ-Aranka* A katalogizálási szabályok nemzetközi egysége felé. Bp.

I960. 37 P.
»  5. 001, G.* Középkori kéziratok archivisztikája. Bp. I960. 46 p.
• 6. A nemzetközi Dokumentációs Szövetség távlati programja. Bp. I960. 46 p./А KKK és az Országos Dokumentációs Bizottság közös kiadványa./ FID szám: 

325.

7. Könyvtártudományi kutatások. A Library Trends szemléje. Bp. 1961. 192 p./ N y o m á s  a l a t  t./
8. A szovjet megyei könyvtárak módszertani munkája. Bp. 1961. 88 p./ E x p e d i á l á s  a l a t  t./
9. A szovjet megyei könyvtárak tájékoztató munkája. / E l ő k é s z ü l e t -b e a./

• 10. KUTCH1HS, M.t Bevezetés a könyvtári felvilágosító munkába. Bp. 1961.
219 P.

• 11. KRUPSZKÁJA, H.K.: A gyermekkönyvtárakról. Bp. I960. 41 p.
• 12. KcCOLVIS, L.H.s Közművelődési könyvtárak gyermekrészlegei. Bp. I960.148 p.
•• 13. A gyermekkönyvtérl munka időszerű kérdései a Szovjetunióban és a népi demokratikus országokban. Cikkgyűjtemény. Bp. I960. 136 p.
• 14. Szovjet vélemények néhány nyugati állam könyvtárügyéről. Bp. 1961. 111 p.

20. FOSKETT, D.J.i A könyvtári tájékoztató munka. / E l ő k é s z ü l e t b e  n./
• 22. LEVISA, Sz.Sz.l A bibliográfia szerepe a közművelődési könyvtárakban. Bp. 

1961. 55 P.



II. Ш KÖNYVTÁRI FÜZETEK

•  1. Egyetemi könyvtári konferencia. Szeged, 1959« december 10-12. Bp. I960.
260 p.

III. KÖNYVTÁRI SZAKFORDÍTÁSOK
• 1. KALA.JDZSIEYA, K.t A bolgár köművelődési könyvtárak jelenlegi helyzete

ás tá v la ti fejlesztésük kérdései. Bp. 1959. 76 p.

é 2. UXSHZW1HSKA, Z.t A könyvtáros és az olvasók együttműködése. Bp. I960. 56 p.

IV. KÖNYVTÁRI ÚTMUTATÓK
Állami Közművelődési Könyvtárak szénára
1. A meeyei könyvtárak évi jelentésének és aunkatervének készítése. Bp. 1961.

24 p.
2. K3LLSEH Bélát A termelőszövetkezeti mozgalom és a könyvtárak időszerű f e l 

adatai. Bp. 1961. 23 p.

3. Az elavult müvek és fölöspéldányok kezelése. Bp. 1961. 20 p.

•  4. Falusi könyvtárak a szoc ia lista  mezőgazdaságért. Bp. 1961. 38 p.

Szakszervezeti könyvtárak számára
1. 7a2SJl3YX Endrénél Feldolgozás és nyilvántartás a hálózati központokban.

Bp. 1961. 52 p.
2. Az elavult müvek és fölőspéldányok kezelése. Bp. 1961. 20 p.

V. MÓDSZERTANI LEVELEK
Módszertani levé l Lenin születésének 90. évfordulója alkalmából. Bp. I960.

10 p.
•  Könyvtárak a szo c ia lista  brigádokért. Bp. I960. 10 p.

A szoc ia lista  és népi demokratikus országok nemzeti ünnepei. Bp. I960. 52 p.

VL MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ
35. Felszabadulásunk 15 éves évfordulója a könyvtárakban. Bp. I960. 31 P*

VIL MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓK GYERMEKKONYVTÁROSOK SZÁMÁRA

•  JШЙ Zoltán: A könyvtári meseórák tartalmáról és módszereiről. Bp. 1961. 52 p.

•  5.RÁCZ Arankát A gyermekkönyvtárak szervezése és fe jle sz tése . Bp. 1961. 28 p.

vin. sorozaton kívül

Az elavult müvek és fölöspéldányok kezelése. Bpl 1961. 20 p.
Egyetemi és fő isk o la i könyvtárak fontosabb adatai. Bp. 1959. /1 -1 3 .ez. táblá

zat, 9 p ./
•  Eseménynaptár. 1961. Bp. I960. 46 p.



• KŐHALMI Bélát A Magyar Tanácsköztársaság könyvtárügye. Forrásgyűjtemény. 3p.
1959. 211 p.

• SZABÓ Györgyi A mai magyar irodalom vázlata. Bp. 1961. 32 p. (4,- Ft.)
• Címjegyzék és Útmutató a  falusi könyvtárak állománygyarapításához. Bp. 1959. 66 p

2.ez. címjegyzék a falusi könyvtárak állománygyarapításához. Bp. 1961. 46 p. 
/ ï y o m â s  a l a t  t./

GYŐRÉ Pált A műszaki irodalom népszerűsítése a közművelődési könyvtárakban.
Bp. 1961. 208 p. / N y o m á s  a l a t  t./

A megyei könyvtár feladatai a szakirodalom gyűjtésével és a szakirodalmi tá
jékoztatással kapcsolatban. Bp. I960. 20{р.

A szakszervezeti letéti könyvtárak alapállomány-jegyzéke. Bp. I960. 36 p.
Útmutatás a tudományos és szakkönyvtárak évi jelentésének elkészítéséhez.
Bp. I960. 36 p.

Útmutató a tudományos és szakkönyvtárak évi tervének elkészítéséhez. Bp.
1960. 27 p.

Útmutatás a tudományos és szakkönyvtárak évi tervének elkészítéséhez. 2. átd. 
kiad. Bp. I960. 27 p.

GULYÁS Pált A könyv sorsa Magyarországon, l.rész. Bp. 1961. 209 p. /П y o- 
m á s a l a t  t./.

IX. KÖNYVTÁRI FIGYELŐ

• 5. évf. 1959. 1-10.az. (40,-Ft.)
• 6. évf. I960. 1-10.sz. (40,-Ft.)
• 7» évf. 1961. 1- sz. (Évi előfizetés 40,-Ft.)

X. A  KÖNYVTÁROSKÉPZÉS FŐZETEI

A  csillaggal jelölt kiadványok korlátozott péidányszámban megvásárolhatók. A  jegyze
tek árát a 10G.8G5 számú számlára, az Országos Széchényi Könyvtár, Budapest cinére 
kell befizetni. A  csekk elismervényének bemutatása után a példányok átvehetők az Oktatá
si Osztályon (Bp. V ili.  Muzeum u.3. Lem.) Vidéki igénylők postán küldjék be az elismer
vényt.

Idegen nyelvű könyvtári szakszövegek. Angol szöveggyűjtemény. Bp. I960. 16 p.

t,

I

Idegen nyelvű könyvtári szakszövegek. Francia szöveggyűjtemény. Bp. I960. 18 p.
Idegen nyelvű könyvtári szakszövegek. Német szöveggyűjtemény. Bp. I960. 16 p. 
Idegen nyelvű könyvtári szakszövegek. Orosz szöveggyűjtemény. Bp. I960. 15 p.

Alapfok
Útmutató táreadalmimunkás szakszervezeti könyvtárosok tanfolyamához. Bp. 1961. 
36 p.

VARSÁNYI Endrénél Könyvtári alapi ameretsk. Bp. 1961. 8 8 p . / H y o m á s  
a l a t  t./



Középfok
DÀJISL Györgyi Könyvlsneret. Csillagászat - Földtan - Földrajz. Bp. 1950.
44 p. (5,50 Ft.)

DÖH5YEI Sándort Könwismeret. Egészségügy. Bp. 1961. 30 p. Í5.50 Ft.) 
ггяя Jenő: Könyvtárügy. Bp. I960. 47 p. (5,50 Ft.)
Könyvlsneret. Matematika - fizika - biológia. Bp. 1961. 54 p. (6,50 Ft.)
S0T2LSS Ferano* Könyvisaeret. Történettudomány. Bp* I960. 35 p. (4,50 Ft.)
SÁRKÖZT Pétert Könyvisaeret. Mezőgazdaság. Bp. 1961. 54 p. (4,50 Ft.)
SZETÍTMXHÁLÍI Jánost A magyar nemzeti bibliográfia. Bp. I960 . 33 P. (4,- Ft.)
SZEKTîŒEiLÎI Já”OS - TOHDATfTÉ PÁTER Erzsébet: Bibliográfiai alapismeretek. 
Bp. I960. 111 p. (14,-Ft.)

TA1ÍA3KÓ Ödönt Könyvismeret. Az ipar, a közlekedés és a műszaki tudományok. 
Bp. 1961. 60 p. (7,-Ft.)

KÖNYVTÁR] FIGYELŐ. 1961. 2.sz.

F.k. Dr. Jóboru Magda
Kiadja az OSZK Könyvtártudományi éa Módszertani Központ 

1901. április 25.
Példányszém: 500 Terjedelme 4 A5 iv

készült a KMk és az OSZK házi sokszorosítójában 
(Bp. V ili. Muzeum u.3. és Muzeum u.17)
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