
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.
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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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