
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-



tartamára évi segély folyósítását, s a mintakönyvtár személyzete 
számára külföldi ösztöndijak juttatását.

A mintakönyvtár megnyitásáig Enugu közvetlen környékén, mint
egy 100 mérföldnyi körzetben, könyvbusszal látták el a könyvköl
csönzést. A korszerűen felszerelt könyvbusz, polcain 1500-2000 fel
nőtt- és gyermekkönywel látta el körzetét. Az első év végén 1935 
olvasót /ebből 1225 felnőttet és 710 gyermeket/ tartottak nyilván.

A mintakönyvtár uj épületének megnyitására 1959. március 9-én 
került sor. Kezdeti állománya 16 692 kötet volt, ebből 10 4-77 kö
tet esett a felnőttek, 3975 kötet a gyermek-, 2422 kötet pedig a 
segédkönyvtárra. I960 januárjában az állomány már kb. 26 000 köte
tet tett ki. A mintákönyvtár működésének első 10 hónapja alatt 
4989 felnőtt éa 1069 gyermek-olvasó iratkozott be. A könyvforgalom 
a felnőtteknél 50 192, a gyermekeknél 16 208 könyvre rúgott.A fel
világosító szolgálatot 32 633 olvasó vette igénybe. Érdekes jelen
ség, hogy a felnőttek érdeklődése eleinte kizárólagosan közgazda- 
sági, politikai jellegű könyvekre irányult, a regény-irodalom te
rén semmi kereslet sem mutatkozott. /BZ/

INDIA EGYETEMI KÖNYVTÁRAI

MOOKEEJEE, Subodh Kr.: University Az indiai eSyete-
libreriea of India. . IASLÏC Bulletin.5. mek a függetlenség i- vol. I960. 4.no. 148 -154.p.
India egyetemi könyvtárai. dején kezdtek nagymé

retekben fejlődni. 1857-ban csak három egyeteme volt Indiának 
/Calcutta, Bombay, Madras/, ma 34 van. Az egyetemek különféle jelle
gűek. A legnagyobb a Calcutta-i egyetem, melyet 1857-ben alapítottak, 
de könyvtára csak 1870-75-ben létesült. Ez a minőségileg és mennyi
ségileg leggazdagabb egyetemi könyvtár. Naponta 14 órán át ven nyit
va és 7-800 könyvet ad ki 300 olvasónak. Módszerei azonban elavultak.

Több újabb egyetemi könyvtárba bevezették a szabadpolcos rend
szert. Vannak olyan egyetemi könyvtárak is, ahol a raktárban vannak 
kutatóaszts£.ok a tanárok és a kitüntetéssel vizsgázott hallgatók szá
mára.

195


