
A  ZENTRALBLATT FÜR BIBLIOTHEKSWESEN OLVASÓI 
KONFERENCIÁJA

Die erste Leserkonferenz des Zen
tralblatts für Bibliothekswesen. = Zbl. 
Bibi. 74.Jg. I960. 6.no. 401-421.p.

A Zentralblatt für Bibliothekswesen el- 
s5 olvasói konferenciája. Lipcse, I960, 
szept. 17.

A folyóirat 40 
olvasóját hívta meg a 
szerkesztőség a Deutsche 
Bücnereibe a folyóirat 
előtt álló problémák 

megbeszélésére. A referátum /Warner lube tartotta/ hibáztatta, hogy 
eddig kevéssé érvényesültek a szerkesztésben a szocialista könyvtár- 
politika alapelvei, majd vázolta a fő feladatokat. A szocialista pár
tosságnak kell érvényesülnie a szerkesztésben, a lap ideológiai alap
ja pedig a marxizmus-leninizmus, Állandóan figyelemmel kell lenni a 
Németország kettészakítottságából adódó különleges helyzetre.Nagyóbb 
helyet kell biztosítani a Szovjetunió és népi demokráciák könyvtár
ügyének. Növelni kell a lap hatását a tudományos könyvtárak életé
ben. - Mindezek érdekében 1961-től áttérnek a havi megjelenésre és 
átszervezik a szerkesztési munkát.

A beszámoló Jaroslav Dr tins és Othmar Feyl hozzászólását közli.
/P I /

KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI KUTATÁSOKRÓL

FAIR, Ethel M. : Wanted: more re
search. = Coll.Bes.Libr. 21.vol. 1960.6. 
no. 4 7 1 -4 7 5 .p.

kennél több kutatómunka: ez az, amire 
szükség van [a könyvtártudományi doktori 
értekezések területén].

Az amerikai könyv
táros egyetemek dokto
ri disszertációinak té
máit vizsgálva a cikk
író arra a következte

tésre jut, hogy tematikailag szűk területen mozognak. Több "tiszta", 
elméleti kutatásra van szükség. Túlságos hangsúly esett eddig a gya
korlatra. Néhány területet ajánl példaképpen a kutatás számára: ol
vasói szokások a nemzetiségtől, fajtól vagy vallástól függően.Annak 
elemzése, hogy a környezet mennyiben ösztönöz vagy távoltart az ol
vasástól. Tanulók olvasása az irodalom, ezépmüvészetek stb. terén. 
Egyetemi hallgatók /elsőévesek és felsőbb évesek/ olvasásának elem-
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zése. Az olvasás kapcsolata a szellemi egészséggel. Az olvasási szo
kások elemzése olyan kulturkörnyezetben, ahol kevés az olvasnivaló. 
Az újság- és folyóiratolvaaók elemzése. A kiadványok tartalmi elem
zései.

A természet- és műszaki tudományok területén már folyamatban 
vannak ilyen tartalmi vizsgálatok, de még csak kezdeti stádiumban. 
Méltó lenne, hogy az irodalmi stilus elemzésével a könyvtárosok is 
foglalkozzanak: lényeges ui. a könyvtárosoknak is többet tudni ar
ról az anyagról, amely a könyvtárakban van.

Mindent összefoglalva szerzó hiányolja annak mélyebb megérté
sét a könyvtárosok részérói, hogy ml történik az emberekkel a könyv
tárban? Tehát az olvasó pszichológiai vizsgálatát és az irodalom e- 
lemzését. /HM/

A  KÖNYVTÁRÜGYRŐL MEGJELENT LENINI 
R E N D E L E T E K  N E G Y V E N E G Y E D I K  ÉVFORD UL ÓJ A

Szorokaletie Leninszkih dekretov lnín , .
o bibliotecsnom dele 1 biblicgrafil. = 19bO.december

kiadott lenini dekrétumok negyvenedik év- az a tudományos ü—
fordulója. lés, amelyet a Kép-

biztosok Tanácsa könyvtárügyi és bibliográfiai rendeletéi megjele
nésének negyvenedik évfordulója alkalmából tartottak. Az ülésen 
a Lenin Könyvtár, Szaltükov-Scsedrin Könyvtár, Öesz-Szövetségi 
Könyvkamara, az Állami Nyilvános Tudományos-miiszaki Könyvtár, va
lamint a moszkvai és lenlngrádi könyvtárosképző főiskolák vettek 
részt.

Az ülést N.P.Gavrilov, a Szovjetunió Művelődésügyi Miniszté
riuma Könyvtárügyi Főfelügyelőségének vezetője nyitotta meg. Ez
után számos előadás és hozzászólás hangzott el, amelyek a negyven
éves rendeletek alapvető jelentőségét hangsúlyozták. Ezek a rende
letek Leninnek a könyvtárügyről és bibliográfiáról vallott nézete
it testesítették meg. O.Sz.Csubarjan a könyvtárügy központosítá
sáról tartott előadást.
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