
jegyezve, hogy e számban nincs benn "a többezer népkönyvtár, gyer
mekkönyvtár, kórházkönyvtár stb." Belgium csak "az 1921-es törvény" 
hatálya alá tartozó 2462 könyvtár adatait közli, megjegyezve, hogy 
sok, hivatalosan el nem Ismert közművelődési könyvtár működik még 
az országban, nagyszámú olvasóval. Brazília csak a minimálisan 1000 
kötetes állománnyal rendelkező könyvtárakat jelenti. Bgyes országok 
minden magyarázó jegyzet nélkül közllk a feltűnően alacsony számokat 
/pl. Japán: 760 könyvtár, Kanada? 873 könyvtár/.

Leginkább a skandináv országok adatszolgáltatása látszik ösz- 
szehangoltnak. - Az állományra, forgalomra stb. vonatkozó adatokkal 
kapcsolatban több helyütt találjuk azt a megjegyzést, hogy a közölt 
számok a bejelentett könyvtáraknak csak egy részére vonatkoznak.

Leghiányosabb az adatszolgáltatás az olvasók, illetve beirat
kozott kölcsönzők számoszlopában. Albánia, Belgium, Magyarország, 
Bománia stb. csak az olvasók számát közli, Anglia, az Egyesült Álla
mok, Dánia, Finnország, Svédország, Svájc, a két Németország stb. 
csak a beiratkozott kölcsönzőkét.

Magyarország 1958-as adatai: 4*360 könyvtár, 7 721 000 kötet 
állománnyal, 3 793 000 kötet forgalommal, 778 000 olvasóval. - Jegy
zetben: van ezenkívül 4.228 szakszervezeti könyvtár, 3 704 000 kö
tet állománnyal, 4 933 000 kötet forgalommal, 682 000 olvasóval./Mi/

rtZ IZRAELI NEMZETI KÖNYVTÁR

S.H. BERGMANN pro-
SHŰNAKT, Shlomo: Israel's library ,

pioneer. = Libr.J. 85.vol. I960. 20.no. fesszor 75. születésnap-
" t a ä ’ifevtfai úttörője. - S.H. Berg- 3a alkalmából emlékezik
mann professzor, az Izraeli Könyvtár meg- meg a könyvtár jelenlegialapitója. igazgatója az izraeli

Nemzeti Könyvtár kezdeti éveiről. A könyvtár alapját az a gyűjte
mény alkotta, amelyet dr. Joseph CHAZANOVITZ orosz orvos még az el
ső világháború előtt kialakított. Ez a gyűjtemény héber-nyelvű 
könyvekből állt, hiányoztak azonban az európai nyelveken irt leg
alapvetőbb munkák. BERGMANN, a könyvtár 1920-1935 közötti igazgató
ja, könyvbeszerzésre fordítható pénz hiányában, eajátkezűleg irt
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1 «Teleiben hívta fel a szerte a világon élő zsidóság figyelmét a 
zsidó nemzeti könyvtár fontosságára, s kérte könyv-adományait. Kez
deményezését rendkívüli siker koronázta: olyan mennyiségben gyara
podott évről évre a könyvtár állománya, amely a világ legnagyobb 
könyvtárainak évi beszerzését is megközelítette. Az eredeti kis é- 
pülethez idővel öt bérelt épület csatlakozott, árig végül a Scopus
he gyen megépült a könyvtár uj épülete.

A rendkívül megduzzadt állomány katalogizálására és osztályo
zására BHEGMAKK az amerikai osztályozási rendszert választotta. Az 
GSA-ból hivott szakképzett könyvtárosokkal s külföldön kiképzett 
izraeli könyvtárosokkal az állományt mintaszerűen feltárta, s a 
könyvtárat, amely később a Nemzeti és Egyetemi Könyvtár nevét vet
te fel, Közép-Kelet legnagyobb könyvtárává fejlesztette. Megalapí
totta a Eirjath Sepher /Könyvek Városa/ c. izraeli nemzeti biblio
gráfiai folyóiratot, mely a hazai kiadványok mellett, a világon 
bárhol negjelenő zsidó tárgyú, vagy héber betűkkel nyomtatott 
könyvet is feldolgozza. Az arabokkal való megértó kapcsolata ré
vén meg ezek érdeklődését és megbecsülését is sikerült a könyvtár 
iránt felkeltenie, illetve biztosítania; 1928-ban az El Aksa Könyv
tár részéről azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy a Nemzeti 
Könyvtár legyen az arabok segítségére egy korszerű arab könyvtár 
felállításában. /3Z/

KELET-NIGÉRIAI MINTÁKONYVTÁR

CZCJSXE, Kalu: A chance to read in 
Eastern Nigeria. = Libr.J. 85.vol. I960. 20.no. 4-100-4-103. p.

Olvasási lehetői ég Kelet-Nigériában.

Az Unesco a Kelet- 
Nigéria—i kormánnyal 
való megállapodás alap
ján mintakönyvtárat lé

tesített Kelet-Nigéria székhelyén, Enuguban. A megállapodás értel
mében a kormány kötelezte magát, hogy az 1957-61. évig terjedő sza
kaszban legalább évi 35 000 dollárt fordít a könyvtárra, a gondoe- 
nodik megfelelő épület emeléséről. Az Unesco viszont a maga részé
ről vállalta egy év Időtartamára a könyvtár szervezése és megindí
tása céljából egy szakértő rendelkezésre bocsátását, az öt év idő-


