
sa, a. közgazdaságtudományban kérdéscsoportjának osztályozásában is. A  cseh

szlovák javaslatot a Bizottság vitaalapként elfogadta, s a nyugati szakértők v é 

leményének birtokában remény van rá, hogy ebben a kérdésben a következő il

lés döntést hozhat*

A  napirend többi pontjában szereplő néhány kérdés megvitatására (néző

pont szerinti al osztás ok, politikai gazdaságtan rendszerezése) részben az idő 

rövidsége miatt, részben pedig, mivel a Bizottság szovjet tagjának részvétele nél

kül eredményes döntéshez nem lehetett volna jutni, nem került sor.

A  Bizottság Örömmel üdvözölte, hogy röviddel ezelőtt az Ossz-szövetségi 

Könyvkamara kiadásban megjelent az Egyetemes "Tizedes Osztályozás rövidített 

orosz kiadása, egyúttal annak az óhajának adott kifejezést, hogy a FID C/3 Bi

zottság munkájában a szovjet tag delegációja is rendszeresen vegyen részt, hogy 

a jövőben lehetőség nyíljon arra is, hogy az ETO szovjet kiadásaiban megjelenő 

jelzetek a FED C/ 3 munkájával Összhangban legyenek.

A  FED C/ 3 prágai ülésszaka jó légkörben folyt le. A  viták élénkek vol

tak. A z ülés konstruktív voltára jellemző, hogy a határozatok egyhangúlag szület

tek. A  331 Munka szakcsoport átdolgozásának befejezésén tuimenőleg konkrét e- 

redménynek kell tekintenünk, hogy az Egyetemes Tizedes Osztályozás átdolgozá

sának üteme a kelet-nyugat folyamatos és rendszeres együttműködése következ

tében meggyorsuló bán van és remény van arra, hogy a szovjet és népi demok

ratikus országok további rendszeres közreműködésével sikerül a decimális rend

szer használhatóságát rövid időn belül jelentősen megjavítani.

Következő Ülését a FID C j3 Bizottság f. év októberében Stockholmba kí

vánja összehívni.

A Z  " EXTENSIONS AMD CORREGTIONS" UJ FÜZETE

Megjelent az "Extensions and Cor- 
rections to the UDG” legújabb száma 
(Series 5, No. 1*), mely az 1962. ja
nuár 1. - junius 30. között elfogadott 
uj jelzeteket tartalmazza és néhány 
említésre méltó, fontos terület változá
sáról tudósit.

A z . aposztróf , érvénye - be
osztási helye a 4/6 Éxtension szerint 
a közelmúltban változott meg - újabb 
területre terjed ki, nevezetesen a 
329.1/.6 Politikai pártok... , 667.6 
Mázolási technika.,, , végül a 669 
Kohászat.,. szakokra, illetőleg 

osztályra.

A  most megjelent Éxtension a 3, 
és 6, főosztályok egyes területein je
lentős változásokat eredményezett. A  
C/3 bizottság évek óta folyó vitájára 
tettek pontot a legújabban módosított 
szakszámokkal a 32 Pol it ika, Á l 
lamtan osztályban. A  korábbi tár
gyalások menetét az érdeklődők figye
lemmel kísérhették a Könyvtári Figye
lő, A  Könyvtáros és a Magyar Köny\ 
szemle hasábjain. Ha a mostani meg
oldás, - a jelenleg érvényesnek elis
mert jelzetek - nem is nevezhetők 
minden tekintetben kifogástalanoknak
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és véglegeseknek a további mödositá* 
sokhoz alkalmas alapot nyújtanak* Ki
sebb változásokat találhatunk az 533 
(Aerodinamika) alosztályban, a 620. X 
(Anyagvizsgálat) szakban, valamint a 
65/69 osztályokban. lényeg i változá

sok vannak a 621.3 (Elektrotechnika) 
szákban. Itt a *Q-ás korlátozottan kö
zös alosztásokban, a 621.384.6 (R é 
szecske-gyorsítók. . . )  és a 621.385 

(Elektronikus, kisülési készülékek..; ) 
területén teremt rendet a Módosítás*

A  "DK MrrmiOUMOEN" Co FOI/YÓIRAT1 HAT 
( Bibliográfiai áttekintés)

DK-MIOTEXLimCKN.
Attoschuss für Kiáss iá ikat Ion. lm Deut- 

achen No r me nau ss chúss (DNA)«
Berlin , 1(1956)-

025©45*001.43(083©4)(Q5)
“ 69 (7.Í2!
1. Jg. 1956* 1—6© No® 24 pc %
2. Jge 1957© 1—6. No. 52 P© T.
5© Jg© 1958. X—6. No. 24 p©
4. Jg. 1959° 1-6. No. 24 p. T.
5* Jg. 1960. 1—6 c Nűt 24 Pc T,
£< Jg* 1961* 1—6® NO* 24 T-:

i
FXLL, Karit Zum Frochoinen dér 

DK-Mittellungeru a DK-Mitt* X. Jg.1956© 
1 © no* 2"3» lev©

A DK-MItteilungen c« fo ly ó ira t megin
dulásakor,* ( 7 . 22}

4
Verzelchnis dér deutschen BK- 

m tarbeltero «  DK—Mitt. 2© Jg. 1957© 1® 
no© 5-7© p.

A* TSHO német munkatársainak Jegyzéke 
-  szakterületenként© -  Az 1957c Januári 
helyzete ( 7 *22}

Ip e b s o n a l íá I

2
HOBES* Franzi Zum 80© G>eburte- tag von Cári Walther© Tersuch eiaer Por- sonaXbibliographia. « DK-Mitt© 2© Jg. 195?o 1* no. lf 3-4* P® Ülusztr.

Cári Walther [a FID tiszteletbeli tagja] 80© születésnapjára© - Müveinek bib- 
liográfiája* (1.19) (1*95)

(7.22)

1
Verzeiohnis dér deutseben PZ-Lüt- 

orbeitor. Stand Mars 1959* *  DK-Mitt. 4. 
Jg° 1959© 2o no. 5-7© P©

Az ETO német munkatársainak Jegyzéke -  
szakterületenként. — A z 1959© márciusi 
holyzet* (7 ©22)
1$4721

(ÉRTEKEZLETEK j

FXLLp Kari® Cári Walther zum Ge« 
dachtnls* s* DK—Mit t © 5©  J g ©  1960. 6 e i iO a  
21-22© p.

5a r l Walther [a  FID t i s z t e le t b e l i  tag - 
emlékezet©. -  Nekrológ* /*

1S4691?

SCSDCHMANNs Bí[ artin] sC00—SA tzunr in London. « DK-Mitt© 5© Jg* 1960*4.no*
15© p®

A FID Központi Osztályozó B izo ttságá
nak (CCC) ü lése Londonban — 1960. Jun*

(7© 22) (10*6)
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