
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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felépítése Határozza meg. foglalkoztak a lyóirat teljes egészében közöl. - A  hatá-
közmüvelődési könyvtári Hálózat szervező- rozati javaslatot- megküldték az illetékes 
sének kérdéseivel, a pedagógiai és iskolai tárcáidhoz, intézményekhez és szerveze- 
könyviárak hálózatának problémáival, az ü- tekhez. A  Könyvtáros Egyesületre vár 
zemi könyvtárak, az egyetemes jellegű tu- majd a feladat, Hogy sürgesse e Hat ár o- 
domárryos könyvtárak és végül a szakkönyv- zatok valóra váltósát.
tárak szervezési problémáival. ( Przeglad Biblioteczny. 29. rocz. 1961. 1.

A  vita végén 33 pontból álló Határo- no. 1-2. p.)
zati javaslatot fogadtak el - melyet a fo-

KÖNYVEGÉSZS3ÉCÜGY

HÚSZ ÉVES A  RÓMAI KÖNYVPATOLOGLAI INTÉZET

I  ven tl annl d e ll* Is t itu to  d l Pa
to ló g ia  dél L ibro. = Accad.BlbX.Xtalia. 
29.anno. 1961. l.n o . 66-70.p.

Húsz éves a római KUnyvpatológlal In té
zet .

A. római Istituto di Patológia dei Libro 

( Könyvpatológiai Intézet) most ünnepli fenn

állásának Huszadik évfordulóját. 1954- ben

emelt háromemeletes, uj épületében a következő osztályokra tagozódva folytatja ez az 

intézet kutató munkásságát:

a b ib l io logia i  és biblioteconómiai osztá ly  keretébe tartozik a 2640 mü

vet kitevő állományú kb .yvtár, a muzeum és a restauráló műhely; ez az osztály adja 

ki 650 példányban az intézet folyóiratát, a "  olletino-t;

a b io lóg ia i  osztá ly  két alosztályt foglal magában, az entcmológiad alosztályt, 

amely gazdag rendszerezett ehtorru. úgiai gyűjteménnyel rendelkezik, s amely a könyvtá

rakban és levéltárakban előforduló kártevő férgek meghatározásával foglalkozik, és a 

mikrobiológiai alosztályt, amely rendszerbe foglalta mikroorganizmus-gyűjteményét, s a 

pergamenek és papírfajták mikroorganikus kártevői elleni védekezéssel foglalkozik;

a kémiai osztály, amely napi felvilágosító munkáján felül többek között különö

sen a kéziratok és nyomtatványok pusztulásának okait, a romlott dokumentumok felfris

sítésének lehetőségeit, a gombá- és rovarirtó szerek hatásosságát tanulmányozza; ez 

az osztály szorosan együttműködik az Unesco irányítása alatt álló International Council 

of Museums ( Múzeumok Nemzetközi Tanácsa) nevű intézm énnyel, különösen pedig a 

Rómában működő Centro Intemazionale di studi per la conservazione e ii restauro dei 

beni cuituraJLi) ( Kulturális javak megőrzésére és restaurálására irányuló tanulmányok 

Nemzetközi Központja) c. szervvel;

a f iz ikai Osztály, ennek keretében működik a fényképészeti laboratórium, a- 

mely az intézet működésének első évtizedében 10 994 negatív és 61 954 pozitív, má

sodik évtizedében pedig 657 610 negatív és 219 105 pozitív felvételt készített;

a technológia i  osztály, amely a restauráló műhely és a többi osztály tech

nológiai kutatásait ellenőrzi. Az intézetben székel a Commissione Interministeriale per 

la lotta antitermitica ( Termeszek elleni küzdelem minisztériumközi bizottsága), s a Cent-
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