
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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ro cLi studi per la lőtt a ant it e r mit Ica ( A  termeszek elleni küzdelemre vonatkozó tanulmá

nyok központja) ; az utóbbi központ a termeszek Olaszországban való t érihódit ásónak 

geográfiai felmérésével s e kártevők elleni küzdelem módozatainak: vizsgálatával foglal

kozik. Nemrégiben dokumentációs központot is létesítettek az intézetben Centro di docu- 

mentazione néven, melynek legfőbb feladata az olaszországi könyvtárak fontosabb kézi

ratainak fényképészeti utón, többnyire mikrofilm alakjában történő másolása. ( BZ)

K Ö N Y V R E S T A U R Á L Ó  M U N K A  
A Z  N  D K -  B  A N

A  könyvrestaurálás kérdéseinek meg
tárgyalása végett az NDK. tudományos 
könyvtárainak szakemberei 1961 julius 
5-6—án a drezdai Sáchsische Landoebifa
li othek- bán konferenciát tartottak. A  beve
zető előadás a Sáchsische Landesbiblio— 
thek-ban folyó könyvrestauráló munka 
szervezetéről és eljárásairól szólt. Az 
előadás tárgyát kiállítással szemléltették.
A  megbeszélések során napirendre került 
az NDK országos könyvrestaurációs ter
ve, a restauráló szakemberek képzése, a 
felhasznált anyagok problémái, a levéltá
rakkal való együttműködés, valamint a kül
földdel való kapcsolat felvételének kérdé
sei. ( Nachr. Wiss, Bibi. DPR. 7. Jg. 1961. 
7. no. 78. p.)

KULTURÁLIS JAVAK VÉDELME

A z  UNESCO és az olasz kormány megállapo
dásának eredményeképpen 1961 márciusában 
megkezdte működését Rómában az International 
Centre fór the Study of the Preservation and Resto— 
ration of C ült ural Property ( Nemzetközi Központ 
a Kulturális Javak Védelmének és Restaurálásának  
"Tanulmányozására) nevű nemzetközi szerv. A  
Központ céljai a  következők:

a kulturális javak védelmével és restaurálásá

val kapcsolatos tudományos és technikai problé
mákra vonatkozó dokumentumok gyűjtésé, nul- 
mányozása és  terjesztése;

az erre a  területre vonatkozó korszerű ismere
teket tartalmazó müvek közzététele*

a védelem és restaurálás problémáira vonatko
zó kutató munka elősegítése és összhangba ho
zása;

tanácsadás és javaslattétel a  kulturális javak 
vedreimére és restaurálására vonatkozó általános 
és Speciális kérdésekben;

a kutató tudósok és technikusok képzésének  
előmoz ditása.

A  Központ már eddig is közzétett néhány mun
kát, illetve cikket. Ezek: International inventory of 
rruseum Laboratories and restoration workshops 
( Múzeumi laboratóriumok és restauráló műhelyek 
nemzetközi jegyzéke) ; Climatology in museums 
( Múzeumok klimatológiája) ; "The conservation of 
murai paintings in different countries -  report on 
the situation ( Falfestmények védelme a különböző 
országokban. Helyzetjelentés) .

A  Központ fenntartásában ez idő szerint az a— 
lábbi államok vesznek részt: Ausztria, Belgium, 
Bulgária, Ceylon, Dominikai Köztársaság, Egye
sült A rab  Köztársaság, Gabon, Ghana, Hollandia, 
Izrael, Jordánia, Jugoszlávia, Lengyelország, Li
banon, Libia, Marokkó, O laszország, Románia, 
Spanyolország, Svájc, Szudán. ( Unesco B. Libr. 
15. ved. 1961. 5. no. 293-294. p.)

KÖNYVTÁRHASZNÁLAT  
OLVASÁS KLEM ZÉS

A  SERDÜLŐ IFJÚSÁG OLVASÁSI SZOKÁSAINAK 
VÍZ S G-ÁLATJA

EYHLIK, F.: Kectou? ,Aneb nekolik 
póznámék o dospxva jle l m ládezi• *  Ctenar,
9 .ro ó • 1961, 9 -no. 194-196.pQ

Nem olvasnak? Avagy néhány megjegyzés a 
serdülő I f jú s á g ró l.

Ma a lelkiismeretes és felelősségteljes 

könyvtárosok jóval alaposabban foglalkoz

nak a serdülő ifjúság olvasásával, mint ré

gebben. A  mai ifjúság szellemileg fejlettebb, mint a régi, érdeklődése sokrétűbb; ezért 

az olvasásnak igen nagy jelentősége van. Ám a megfigyelések azt mutatják, hogy az

<bó^




