
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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Az igazság ezzel a zenben az, hogy a Deutsche Staatsbibliothek 
állományához tartozó s Nyugat-Sómétországban jogtalanul -visszatar
tott 1 800 000 kötet könyv nagy része - pénz— és helyhiány miatt - 
fel sincs állítva s a marburgi kastély pincéjében romlik, pusztul. 
Ami a 600 000 kötet "hozzáférhetetlen" könyvet illeti, ez az anyag 
nem a Deutsche Staatsbibliothek állományához tartozik,hanem az en
nek épületében elhelyezett "Bégl tudományos állomány központja” /a 
magyar Könyv-elosztóhoz hasonló, de önálló intézmény/ folyamatosan 
feldolgozásra és szétosztásra kerüld anyaga, amely a tudományos 
könyvtárakban ugyancsak hozzáférhetővé válik. A Zárolt kiadványok 
tára nem 1/4 millió, hanem az 1959—«s évi jelentés adatai szerint 
80 204 kötetet tartalmaz, s tudományos kutatás céljaira ugyancsak 
megtekinthető.

Hamis adatokat közöl a "Welt am Sonntag" a Deutsche Staats
bibliothek állománygyarapításával kapcsolatban is. Az igazság az, 
hogy az uj beszerzések /1959-ben összesen 750 000 m  összegben/
54 £-a Nyugat-Németországból és a kapitalista államokból való, s 
ezek a könyvek ugyancsak az olvasók rendelkezésére állnak. Korlá
tozás csak a kimondottan uszító, rosszindulatú könyvek tekinteté
ben áll fenn.

Hamis az a megállapítás is, hogy a Deutsche Staatsbibliothek 
évenként mindössze 150 000 kölcsönzési téritvényt kezelt, A he
lyes adat: 323 971 kérőlap elintézése. - A nyilatkozat végül rámu
tat, hogy a Deutsche Staatsbibllotheknak 1960-ban 5 800 000 márka 
költségvetési keret állt rendelkezésére. A világ sok országából 
448 intézménnyel áll cserekapcsolatban. 1959-ben 20 292 német és 
külföldi folyóirat járt a könyvtárba. /MÁ/

VÁLOGATÁS NÉLKÜLI KÖNYVVÁSÁRLÁS

The "Get• -«»-all" theory of book A Pr*e Library,
m ^ S ' 93=p^ - J* 85.vol. i960. I7.no. P h ila d e lp h ia  kezdemé-
A válogatás nélküli könyvvásárlás el- nyeste, hogy a leg fon— mélete.

tosabb k iadókka l meg
á llapodást kötötte valamennyi kiadványukból külön rendeléa n é lkü l
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