
A2Í AUDIO-VIZUÁLIS ESZKÖZÖK 
FEJLESZTÉSE

Két belga, ipari társaság ” Fondatíon 
Bell- Gevaert" néven nemzetközi jelentő
ségű intézményt alapított Anversben . Az 
intézmény célja az audio-vizuális eszkö
zökre vonatkozó kutatások előmozdítása, 
s ezeknek az eszközöknek az ipar, a ke
reskedelem az oktatás-, a könyvtár- és a 
levéltárügy érdekében való terjesztése. A. 
szervezet anyagi haszon nélkül működik.
( Informations- UFÓD. 8. ann. 1961. 6. no.
6- p* *) ~~

könyvtárépftkezés Lengyelországban

UJj épület szárnyat kap a Jagelló Könyvtár, 
melynek számára húsz egynéhány évvel ez
előtt emeltek épületet. A z  1963-ban felépülő 
épületszámybari tágas olvasóterem lesz. A  kö
vetkező részekkel 1967—ben készülnek el, s 
így végeredményben a Jagelló Könyvtár mint
egy 75 OOO köbméter férőhellyel bővül, arri a 
mai térfogatának kétszerese.

Hasonló távlatok előtt áll a varsói egyetem 
könyvtára, is. A z  uj. épület tiz év alatt épül 
fel véglegesen, de az első szakaszt már a 
mostani ötéves terv alatt befejezik. A z  uj épü
let térfogata kb. 100 000 köbméter lesz.

Májusban jóváhagyták a Varsói Városi 
Könyvtár bővítési terveit is. A  bővítés után a 
könyvtár térfogata több mint 100 100 köbméter 
lesz, s módot ad mintegy két és fél millió kö
tet elhelyezésére; az 1000 férőhelyes olvasó
termek mellett lesz kiállítási terme, kisebb 
hangvt. aenyterme stb. A  tervekben már figye

lembe vették az olvasótermek és a bibliográ
fiai tájékoztató szolgálat szakosítását. A z uj 
épületben lehetőség nyílik szabadpolcos olva
sótermek és központi kölcsönző létesítésére, 
illetve az audiovizuális olvasószolgálati formák 
gyakorlati alkalmazására. ( Biblíotekarz. 28. 
rok. 196T. 9. no. 283. p.)

UJ VÁROSI ÉS EGYETEMI KÖNYVTÁR 
ÉPÜL MAJNA-FRANKFURTBAN

Máj na-Frankfurtban 26.7 millió márka 
költséggel hatalmas uj városi és egyetemi 
könyvtár épül. A  könyvtárt 2 millió köte
tesre tervezik és vagy ezer személy be
fogadására alkalmas olvasótermeket léte
sítenek benne.

MAGNÓ-ÚJSÁG VAKOK RÉSZÉRE

Saltér G-iHIngs újságíró magnetofonsza
lagra felvett napilapot indított - vakok ré
szére. Kezdeményezése annak az értesü
lésének köszönhető, amely szerint az 
Angliában élő 100 000 vak ember közül 
mindössze 10 százalék tud Braille-Írást 
olvasni. O-illings a helyi vakok klubjának 
juttatja el magnó-újságját es tervbe vette, 
hogy rövidesen az ország más részeiben 
is ellátja vele a vakok egyesületeit.

KÖNYVTÁRSZERVEZÉS
ÉSSZERŰSÍTÉS

KONGRESSZUSI KÖNYVTÁR

Receipt o f  a grant o f $ 100 000. 1Ö0 000 dollár segélyt kapott a Kongresz-
• Information B u lle tin . LG. 20 .vo l. 1961.
17.no. 234-236.p. szusi Könyvtár a Council on Library Re-

Százezer do lláros segély a Kongresszusi
Könyvtárnak a tá jékozta tás i munka autooa- sources-tól annak a kérdésnek megvizsgá-
tizálásának és gépesítésének kutatására.

lására, mennyiben automatizálható a tudomá

nyos nagykönyvtár ismeretanyagának rendszerezése, tárolása és keresése. A  bizottság 

tagjainak sorában a számológéptechnológia, az adatfeldolgozás, az adattárolás és vísz- 

szakeresés legismertebb szakemberei foglalnak helyet. Ez a segély az 1958-bán meg

indult ilyen irányú vizsgálódások befejezését kívánja lehetővé tenni.

Az előkészítő vizsgálódások során kiadott jelentésekből az tűnik ki, hogy a kér

dés - különösen a Kongresszusi Könyvtár esetében - rendkívül bonyolult. Nem annyi-
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ra. itt vagy ott történő gépesítés megvalósításáról van ui, szó, hanem " rendszer” - beli 

változtatásról. Ilyen vonatkozásban nagy körültekintéssel szabad csak eljárni; tekintet

tel kell lenni a változások konzekvenciáira is, melyek az egész amerikai könyvtárügy

re kihatnak, tekintve, hogy a Kongresszusi Könyvtár itt központi helyet foglal eL

JK költség-tényező is jelentős szerepet játszik a kérdés megítélésében; ami ui* 

megválósithatónak látszik, az esetleg nem fizetödik ki. A  vizsgálat eredményét magá— 

bán foglaló jelentések kiadására előreláthatóan csak egy év múlva kerül sor. ( BZ)

A  HELSINKI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR 
RACIOISL^IZÁLÁSI 'TERVEI

HÍRŰ, Svens Helsinkin £aupung±n- A  Helsinki Közművelődési Könyvtár 1958—
kirjaa toa  koskevat rationalisoim issuuni-
telxnat• =» Kiría s to le h t i. 54.vuoö. 1961 • bán kezdte meg racionalizálási tervének ki—
6 .no. 158-164.p. '

A Helsinki Közművelődési Könyvtár ra c i-  dolgozását. 1959 áprilisában egy héten át
on a lizá lás i te r v e i.

nyilvántartásba vették a könyvtárosok által

végzett munkához szükséges időt. A  könyvtárosok ezen a héten a rendelkezésükbe bo

csátott űrlapokon pontosan feltüntették, milyen munkára mennyi időt fordítottak. 1960 ta

vaszán 66 lap terjedelmű jelentésben tették közzé a nyert statisztikai adatokat.

-Az adatokból az tűnik ki, hogy a könyvtári munka mintegy 36 %-a szakképzett 

könyvtáros hozzáértését igényli. A  végzett teljes munka 35 %~ét a kölcsönzéssel kap

csolatos nyilvántartási és rutin munka teszi ki; a tájékoztatás a végzett munka 13 %- 

át, a szakozás és katalogizálás pedig 8 %- ót veszi igénybe. A  kölcsönző osztályon a 

közönség felvilágosítása a munka .40 %-át, a gyermekosztályon 25 %-át, az olvasóter

mekben pedig 51 %~át teszi ki.
#  ■

A zh olvasók legtömegeselbben hétfőn keresik fel a könyvtárakat. A  megfigyelt hé

ten a kölcsönző osztályokat felkereső közönség napi átlaga 5475 személyre rúgott; át

lagosan egy-egy lakosra esően napi 1,5 könyvet kölcsönözlek ki.

A  tanulmány alapján számtalan javaslatot tettek a könyvtári személyzettel, az épü

lettervek változtatásával, a nyitvatartási idővel stb. kapcsolatban. A  munka keresztülvi

telére bizottságot alakítottak; ez jelentését a városi tanácshoz 1961 februárjában nyúj

totta be. Ebben többek között javaslatot tettek harmadik könyvtárigazgató—helyettesi ál

lás létesítésére; a javaslatot a városi tanács több mással együtt elfogadta. Néhány kér

désről, pl. áz uj, foto utón történő kölcsönzési eljárásról* a központi könyvtár épületát- 

alakitási terveiről még nem történt döntés. ( BZ)

A LENGYEL KCtJYVTÁPOSEGVESÜLE^T 
MUNKÁJÁBÓL

A  Lengyel Könyvtárosok Egyesü
lete 19 6o. augusztus 17-31 között rendez
te Jarocinban IL. Nyári Könyvtáros Szemi
náriumát, a könyvtárak szervezési kérdé

seiről. A  szemináriumon 82 személy vett 
részt, 66 könyvtár képviseletében.

A  referátumok az egyes könyvtártípu
sok jellegzetességeit elemezték, megállapit- 
va, hogy a tipusba sorolás alapját a könyv
tár feladatad, szolgáltatásai és szervezeti
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