
LENGYEL PERSPEKTIVIKUS M ÁSODFOKÚ BIBLIOGRÁFIA

A  Könyvtári Figyelőben már több alkalommal beszámoltunk egyes országok olyan 

másod fokú  bibliográfiáiról, melyek a könyvtárakban, tudományos intézményekben fo

lyó irodalomkutatásokról adnak számot. (KF. 5. évf. 1. sz. 1959. 61-62. p.; 7. évf. 9. 

sz. 1961. 626-627. p.) Ezeket "perspektivikus másodfokú" bibliográfiáknak neveztük a- 

zért, mert az általuk regisztrált tételek nem megje lent  bibliográfiákat reprezentálnak, 

hanem olyan bibliográfiai összeállításokat, melyek esetleg k é s ő b b  m eg je len n ek  (pl. 

a KP.1959-es 1. számában ismertetett szovjet kiadvány jelzi a te rveze tt  megjelenés 

időpontját) vagy csak jegyzék, kartoték formájában, az illető kön yv tá rban ,  vagy tu

dom ányos  in tézményné l  á l l an ak  r e n d e lk e z é s r e .

A z  alábbiakban a varsói Nemzeti Könyvtár Tudományos Tájékoztató Osztálya ál

tal kiadott ilyen kurrens "perspektivikus másodfokú" bibliográfia 20. füzetéről számo

lunk be.
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B ib liotéka Narodowa, Zaklad Infcnnacju 
Naukowej.

^arszawa.

20•z s s e • 1901. 43 p*

A  füzet 28 könyvtár és egyéb tudo

mányos intézmény által beküldött címanya

got öleli fel; 373 tételt tartalmaz a lengyel 

Nemzeti Bibliográfia ( Przewodnik Bibliogra- 

ficzrry) szak be osztása szerint. Nem tartal

mazza azonban a Központi Tudományos Műszaki és Gazdasági Tájékoztatási Intézet 

( ez az utóda az átszervezett Központi Tudományos és Műszaki Dokumentációs Inté -  

zetnek) által készített bibliográfiai összeállításokat, tekintettel arra, hogy átszervezés 

miatt nem érkezett be a Nemzeti Könyvtárba az Intézettől jelentés. Viszont sok orvosi 

bibliográfiai összeállítást közöl a Központi Orvostudományi Könyvtár jelentése nyomán.

A  kiadvány előszavában felhívást intéz a könyvtárakhoz, hogy az 1961. év má

sodik felében elkészült, illetve az 1962. év első felére tervezett bibliográfiák, illetve iro

dalomkutatások címét, várható terjedelmét és szakjelzetét 1962. januárjának első hetében 

jelentsék. _____________________________________________________________ ____________________

A Z  ANGOL KÖNYVTÁRAK ÉS A  HUMÁN TERÜLETEN FOLYÓ
KUTATÁSI MUNKA

A z  Angol Tudományos Akadémia nemrég tet

te közzé jelentését annak a vizsgálatnak e -  

redményérol, amelyet a Rockefeller Alapítvány 

támogatásával erre a kérdésre vonatkozóan 

folytatott: mennyiben áll a szükséges anyagi fedezet azok rendelkezésére, akik a humán 

és társadalomtudományok területén kívánnak kutatómunkát végezni- *

Research in the humanities and 
fehe 3ocÍal Sciences. = Libr. Áss. Rec.63. 
vol.1961. ll.no. 380-381.p.

A humán és a társadalomtudományok terén 
folyó kutatómunka. -  Az Angol Akadémia a 
könyvtárakkal is foglalkozó jelentésének 
ismertetése.

A  jelentés először általánosságban megállapítja, mennyivel kevesebb anyagi fede

zet szolgál a  humán és a társadalomtudományok terén folyó kutatómunka támogatására, 

mint a természettudományok céljaira, ahol szinte semmi komolyabb kutatóterv végrehajtás
*  R esearch  in the Humanities and the S oc ia l S c ien ces . Report of a Su rvey by the British A cad on y , 

1958-1960. Oxford University P ress , London, 1961.
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sáról nem keU -  fedezet hiányában -  lemondani. Majd részleteiben is kitér a hiányos

ságokra s ezeket a következőkben jelöli meg:

a jövedelmi adó törvény jelen formájában nem nyújt lehetőséget a humán területen 

folyó kutatás megfelelő támogatására, ezért megváltoztatása kívánatos;

hiányzik egy olyan állami szerv, ami jogosult volna a támogatás nyújtására, ezért 

a természettudományi és ipari kutatást irányitó hivatal ( Department on Scientific and In- 

dustrial Research) párjaként, ennek sürgős felállítására van tehát szükség;

a támogatás ne szorítkozzék csak az egyetemeken folyó munka előmozdítására; 

fedezetet kell előteremteni a fontosabb kutatási eredmények közzétételének és a 

folyóiratok kiadásának költségeire;

a tudományos társaságok mind kevésbé tudják ellátni a nemzeti művelődés előmoz

dítása céljából elengedhetetlen tevékenységüket; támogatásra van tehát szükségük hiva

tali helyiségeik, könyvtá ra ik  fenntartására, személyzetük fizetése, folyóirataik közzété

tele és tudósok vendégül látása céljaira.

Külön fejezet foglalkozik a kön yv tá rak  kérédésével. A  fedezet hiánya s a kur

rens munkák folyamatos ellátásának szüksége megakadályozza, hogy távlati tervként a 

kutatómunkákhoz szükséges nagyobb gyűjteményeket alakíthassanak ki. Veszélyt rejt ma

gában, hogy sok forrásanyag egyedül a British Museum könyvtárában található meg. Más 

központokban is egy-egy problémával kapcsolatos teljes gyűjtemények kialakítására van 

tehát szükség.

A  kötelespéldány megőrző könyvtáraktól eltekintve, a leggazdagabb anyag az egye

temi könyvtárakban, a tudományos társaságok könyvtáradban és bizonyos mérétékig a 

közművelődési könyvtárakban található. A  National Centrai Library-re (Országos Közpon

ti Könyvtár) vár az a feladat, hogy ennek a szétszórt anyagnak teljes felhasználását 

biztosítsa. Ennek ellátása végett azonban nagyobb költségvetési keretre van szüksége.

A  közművelődési könyvtáraknak is nagyobb anyagi támogatásra van szükségük, 

hogy gazdag helytörténeti, kézirat- és egyéb gyűjteményeiket felhasználhassák és to

vábbfejleszthessék. Egyes minisztériumok is a maguk nemében páratlan gyűjteménnyel 

rendelkeznek, amiket -  mivel nem tudnak róluk -  nem használnak ki eléggé a kutatók.

A  könyvtárak egyébként leginkább a következő szükségletek biztosítása végett 

szorulnak erőteljesebb anyagi támogatásra: a nyitvatartás meghosszabbítása, alkalmasabb 

épületek emelése, több fénymásoló berendezés beszerzése, több katalógus, bibliográfia, 

mutató készítése. Rámutat ezenkívül a jelentés a személyzet létszámának elégtelenségé

re és arra, hogy az idősebb könyvtárosoknak meg kell a lehetőséget adni több kutató-  

nap igénybevételére és tanulmányi utazások tételére.

A  természettudományos és műszaki könyvtárak rendelkeznek már a ” ministor of 

Science” személyében és az "Advisory Council on Scientific Policy" révén érdekeiket 

képviselő szószólóval és tanácsadó szervvel. Ehhez hasonló pozíciójú képviselőre és i— 

lyen tanácsadó szerv felállítására van a humán és társadalomtudományok terén is szük

ség. Ez a -  megfelelő anyagi alappal rendelkező -  szerv irányíthatná a könyvtári állo-
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mányok felmérő munkáját, ez adhatna, tanácsot arra, hogyan lehetne az állománygyarapí

tás, könyvfelhasználás, épületek és személyzet terén javulást, illetve fejlődést elérni, ho

gyan lehetne a párhuzamosan végzett felesleges munkafolyamatokat kiküszöbölni, s a 

meglévő országos könyvtá r i  együttműködést  hat ékonny a b b á  tenni, illetve kibovi- 

terű. ( B Z ) ____________________________________________________________________ ___

ILLEGÁLIS LENGYEL PERIODIKUMOK 
BIBLIOGRÁFIÁJA

A. Lengye l Tudom ányos Akadém ia Történ e
ti In tézete összeá llíto tta  azoknak a folyóiratok
nak é s  ú jságoknak központi cím jegyzékét, ame 
lyeket a  fas iszta  m egszá llás  alatt adtak ki Len
gye lo rszágban  a  különféle illegá lis  s ze rveze tek . 
A  katalógus 1085 periodikum címét tartja ny il
ván, am elyeket a különböző lengye l archívumok 
őriznek  te ljes  sorozatban  v a g y  szó rván y  szám ok
ban. Kb, 10Ö olyan periodikum adatait is  közli 
a  cím jegyzék, am elyekből edd ig egyetlen  p é l
dányt sem lehetett felleln i. Lengye l történészek  
és  bibliográfusok vé lem énye szerin t ö s szesen  
mintegy 1500-ra tehető a z  ebben az  id ő sza k 
ban megjelent illegá lis  periodikumok száma. En
nek kb. egyharmad r é s z e  jelent meg nyomtatás
ban, a többi különféle sokszoros itás i e ljárással 
készült. ( ZbJ. Bibi. 75.Jg. 1961. 9,no. 426-427. 
P.)

k o n g r e s s z u s o k  k i a d v á n y a i n a k

NEM ZETK Ö ZI BIBLIOGRÁFIÁJA

A  Brüsszelben székelő Union of Inter
national Associations (Nemzetközi Egye
sületek Szövetsége) segélyt kapott a Na
tional Science Foundation-tói a nemzet
közi összejövetelek, kongresszusok, kon
ferenciák, szümpoziumok jegyzőkönyvei 
és jelentései havonkénti bibliográfiájának 
közzétételére. (Címe: Bíbliographie Cou- 
rante des Documents, Comptes Rendus et 
Actes des Réunions Internationales -  
Bibüographícal Current List of Papers, 
Reports and Proceedings of International 
Meetings.) 1957-ig visszamenőleg évi bib
liográfiában foglalják össze az ilyenfajta 
kiadványokat. A z  évi bibliográfia kb. 200 
lapnyi terjedelmű lesz, ehhez járul még 
majd a mutató. ( Scientific Information 
Notes. 3. vol. 1962. ő. no. 10. p.)

A  FORDÍTÁS! M UNKA SZUBVENCIO
N Á L Á S A  A Z  USA-bán

A  National S c ie n c e  Foundation ( O rszágos  
Term észettudom ányi A la p ) 30 500 dollár s e 

gélyt nyújtott a  S pec ía l L ib ranes A ssoc ia tíon  
(S zak k ön yv tá rosok  S zö v e ts é g e ) fordító k ö z 
pontjának, mely a  ch icagói John C rerar Libra- 
ry - bán működik. A  központ -  a z  Am erikai E- 
gyesü lt Á llam ok kereskedelm i minisztériumának 
technikai szo lgá lta tások  irodájáva l kötött meg
állapodása alapján -  megkapja mindazt a bel
ől di és  külföldi korm ányszervtől szárm azó s 

k ö zzé  nem tett fordítást, amelyet a  technikai 
szo lgá ltatások irodája folyamat osan összegyű jt. 
A z  S L A  fordító központja a fordításokat mik
rofilm v a g y  fotókópia alakjában árusítja. ( In
formation Bulletin. L.C. 20. vo l. 1961. 38.no. 
559. p.) .

* *
Az Amerikai Egyesült Államok Egyesí

tett Kiadvány- Kutató Központja ( U. S.
Joint Publications Research Service) éven
ként mintegy' 13 500 lapnyi Szovjetunióból 
és 48 000 lapnyi Kelet-Európából szárma
zó társadalomtudományi anyagot fordittat 
le. Abból a célból, hogy ez az anyag a 
lehető legtöbb egyletenü és tudományos 
könyvtárba eljusson, három tudományos 
társulat, illetve alap (National Science 
Foundation, a Joint Committee of the Slav- 
ic Studies és Sociai Science Research 
Council és az American Council of Leamed 
Societies) az előfizetési cLij kétharmad ré
szét megtéríti.

A  fordításokat az előfizető könyv-tárak
hoz kéthetenként küldik szét. ( Scientific 
Information Notes. 3. vol. 1961. 5. no.
5-6. p.)

A Z  INDIAI DOKUMENTÁCIÓS 
FOLYÓIRAT T A G O R E -SZÁ M A

Az Indiai Szakkönyvtárak és Dokumen
tációs Központok Egy-esülete ( Indián Associ- 
ation of Speciai Libraries and Information 
Centres) a Rabindranath Tagore-centenári
um alkalmával hivatalos közlönyének, az 
IASLIC Bulletinnek soron lévő egész szá
mát (6. vol. 1961. 2. no.) a nagy iró emlé
kének szenteli.

A  cikkek sorát Tagore müveinek és a 
vele foglalkozó irodalomnak bibliográfiája 
zárja le.
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