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Könyvtári statisztikák.

= Unesco B.Libr. 15.vol. 1961. közi könyvtár i sta
tisztika jelentőségé

vel, lehetőségeivel foglalkozik, nem hallgatva el e vállalkozás n ^  
hézségeit sem. Ismerteti az UNESCO-nak és az IFLA-nak ezen a terü
leten végzett munkáját és a jövőre vonatkozó terveit.

Az UNESCO társadalomtudományi osztályának statisztikai rész
lege I9 5 2 óta közöl évente kulturális statisztikája keretében könyv
társtatisztikai adatokát. ^  Külön kiadványban 1959-ben közölte el
ső Ízben az UNESCO e területen végzett munkája eredményeit.^^Ez a 
kiadvány fogyatékosságai ellenére is értékes dokumentum, - érdemes 
rendszeres időközönként hasonló publikáció megjelentetése. Éppen az 
az egyik értéke, hogy felfedi az ilyen statisztika összeállításának 
nehézségeit, amelyeket eddig talán nem láttak elég világosan. - A 
kiadvány közli az UNESCO álltai javasolt definíciókat. Ezeket az U L A  
statisztikai bizottságában többször megvitatták. Konzultálni akar
ják az IFEA tagegyesületeit s ennek eredményeit az 1FLA 1961-es ü- 
lésén fogják megvitatni.

Az egyes országok könyvtári statisztikáinak egyetlen kiadvány
ban való megjelentetése - még ha ezek különböző sémák szerint ké
szültek is - nagy: . sokat mond annak, aki tud a számok között ol
vasni. A számadatokat természetesen kommentárral és magyarázó jegy
zetekkel kell ellátni, hogy összehasonlíthatók legyenek.

A legnagyobb értéke e kiadványnak, hogy olyan átfogó képet ad 
a világ könyvtárairól, amilyen egyetlen más kiadványban sem talál
ható . Az UNESCO-t és az IFLA-t tevékenységük irányítása szempontjá
ból elsőrendűen érdeklik ezek az adatok, amelyek különösen beszé
desek lesznek, ha egymás után következő több kiadás adatait lehet 
majd összehasonlítani. A kiadvány a jövő könyvtártőrténet-irása 
számára is kitűnő segédeszköz lese. Nagy kár, hogy nincs ilyenféle 
dokumentumunk legalább az európai országok XIX.századi könyvtárügyé
ről. Az országos statisztikák egymás mellé állítása remélhetőleg 
ösztönözni fogja az egyes országokat, hogy tökéletesítsék statisz-
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tlkal adatszolgáltatásukat. - Végül a könyvtári statisztika fontos 
kiegészítője a világ könyvterméséről, a könyvtárközi kölcsönzésről 
és a központi katalógusokról készült nemzetközi statisztikáknak,és 
ezekkel együtt nélkülözhetetlen segédeszköze a világ könyvtárai kö
zötti együttműködés jobb megszervezésének.

Az ÜKESCO-nak - az IPLA- közreműködésével - e vállalkozás to
vábbfejlesztésében úgy kell eljárnia, mint a világ könyvterméséről 
készített statisztikák esetében, vagyis szakértőket hivni össze a 
kérdés tanulmányozására. Az általuk megfogalmazandó javaslatokat 
azután elfogadásra az ÜÏTESC0 közgyűlése elé terjesztenék. /MÁ/
/!/ Basis facts and figures. Illiteracy, education, libraries, museums, books, 

newspapers, nesprint, film, radio and television. Paris, Unesco.
/2/ Statistiques sur les bibliothèques. Paris, 1959, ÜH3SC0. 13t- p. /Rapports et études statistiques./ - Bibliogr. 132-134.p.

Bevezetőben közli a különböző könyvtártípusoknak és a statisztikai bizony
latokban szereplő fogalmaknak az UHBSCO áltál javasolt értelmezését /defi
nícióját/. A statisztika két részből áll: Az első rész országonként közli 
a kérdőívekre adott válaszok feldolgozásának eredményét. A második rész 
tartalmazza a tulajdonképpeni nemzetközi statisztikai táblázatokat. A ki
advány a könyvtárakat - rendeltetésük szerint - az alábbi 5 csoportba oszt
ja: 1/ nemzeti -, 2/ egyetemi -, 3/ iskolai — , 4/ szak- és 5/ közművelődé
si könyvtárak.

BERLINBEN VAG Y  MARBURGBAN HOZZÁFÉRHET ÓBB-E A 
N É M E T  K Ö N Y V ?

Lügen haben kurze Beine.Erklärung 
der Deutschen Staatsbibliothek. = Bib
liothekar (Berlin). 14.Jg.I960.10.H.1093- 
1094. p.
A hazug embert hamarabb utolérik, mint 

a sánta kutyát. - A Deutsche Staatsbib
liothek nyilatkozata a "Welt am Sonntag" 
c. nyugatnémet lap állításaival kapcso
latban.

A "Ser Bibliothekar" 
ismerteti a Deutsche 
Staatsbibliothek nyi
latkozatát a "Veit am 
Sonntag" c.nyugat-né
met lap állításaival 
kapcsolatban.

A nyugat-német lap szerint a Marburgban lévő nemzeti könyva
nyag "mindenki számára hozzáférhető", míg a Deutsche Staatsbiblio
thekban mintegy 600 000 kötet "hozzáférhetetlen", 250 000 kötet 
pedig a zárolt kiadványok osztályán van, a Így ugyancsak "hozzá
férhetetlen" .
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