
Röviden

30 éves a. Verseghy Könyvtár

30 évvel ezelőtt, 1934-ben dr. Ba
logh Béla és felesége kezdeményezé
sére társadalmi Összefogással megala
pították a szolnoki Városi Könyvtárat, 
a Verseghy Könyvtár elődjét. A z  év
fordulóról Szolnokon a könyvtárosok 
barátságos ünnepséggel emlékeztek 
meg*

A  Könyvtártudományi és Mód
szertani Központ ebből az alkaloidból 
üdvözli a Verseghy Könyvtár dolgo - 
zóit, munkájukhoz sok sikert' kíván*

A  Council on Library Resources 
2000 dolláros segélyt adott az angol 
Könyvtáros Szövetségnek, azzal a 
megbízással, hogy tanulmányozza az 
Egyesült Királyságban, Európában és 
az Amerikai Egyesült Államokban fo
lyó könyvtártudományi és dokumentá
ciós referáló és bibliográfiái tevékeny
séget. A  Szövetség a munka irányí
tását a L ib ra ry  S c i e n c e  A b -  
s t ra c ts j  főszerkesztőjére, H. Ailan 
W h a t le y -  re bizta. A  vizsgálat cél
ja az, hogy megállapítsa, milyen eljá
rásokat alkalmaznak a jelentős könyv

tártudományi és dokumentációs referá
ló és bibliográfiai intézmények az a- 
nyaggyüjtésben, feldolgozásban és ki
adványaik terjesztésében. Megvizsgál
ják azt is, hogy milyen a szolgáltatá
sok felhasználása.

Valószínű, hogy a vizsgálat ered
ményeképpen több javaslat születik 
elsősorban a különböző kiadványok 
szerkesztőinek együttműködésére és 
a szolgáltatások hatékonyságának nö
velésére vonatkozóan. (CLR Recent 
Developments 1963* 111. no.)

A z  International Association of 
Techmcal University Libraries (LATUL 
- Műszaki Egyetemi Könyvtárak, Nem
zetközi Szövetsége) 1963 március 18- 
19— én vitatta meg 1963/1964. évi prog

ramját. A  programpontok között a kö
vetkezők szerepelnek:

telexszabályzat és telexcirajegyzék 
készítése;

a kurrens könyvtári folyóiratok tar-
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falmának elemzése annak szemmel 
tartásával, miként lehetne a könyvtár
szervezet, igazgatás és felszerelés 
u] módszereivel foglalkozó uj folyóira
tot közzétenni;

könyvtártudományi kutatás, leltár 
és kiértékelés;

a fénymásolás szabványkérdései 
és ára;

a nemzetközi könyvtári feldolgozó 
eljárások tárgyában tartandó szeminá
rium;

a műszaki egyetemek programjá
nak kölcsönös cseréje. (FID News B» 
13. voL 1963. 7. no. 29-30. p j"

A z International Federátioo of 
Translalors (F fT -  Fordítók Nemzet
közi Szövetsége) 1963 aug. 31 - 
szept. 7-én tartotta a jugoszláviai 
Dubrovnikben 4. kongresszusát. A  
kongresszus időpontja egybeesett a 
25 ország fordítóinak egyesületeit ma
gában foglaló szövetség fennállásának
10. évfordulójával. A  program többek 
között az alábbi pontokból állt: irodal
mi fordítás, szerzői jogi kérdések, mű
szaki és tudományos fordítás, fordító- 
képzés* terminológiai kérdések. (FID 
News B. 13. vol. 1963. 7. no. 30. p.)

ANGLIA

A z angol Library Association 3 
tagú delegációt küld 1964-ben a kul
turális csere keretében a Szovjetuni
óba. ( Liaison* 1963. junu 42. p.)

A z angol egészségügyi minisadéri- 
um által kiadott " kórházi építkezések1* - 
szabályzatban (" Hospital Building Note 
10 " )  ^ könyvtár a 300-800 ágyas ke
rületi általános kórházak a laph e ly i 
s ége in ek  sorában szerepei. A z elő
írás értelmében a könyvtárnak: három 
helyiségből kell állnia: egy-egy szol
gái az orvosi és. á&oió il

letve a betegek olvasóterméül, egy pe
dig a raktár céljaira. A  helyiségek el
helyezése olyan legyen, hogy a könyv
tárosok mindegyiket ki tudják szolgál
ni, ne essenek messze a kórtermektől 
és a lifttől, hogy a járó betegek köny- 
nyen megközelíthessék. A  betegek 
könyvtárának állománya ágyanként leg
alább 3 könyvet tartalmazzon. (Liaison.
1963. jun. 42. p.)

A z „ angol Library Association tag
jainak száma az 1949. évi 9500-ról 
1962-ben 14 600- ra növekedett.(Liaison*
1963. jun. 37. p.)

Angliában már mintegy 70 közmű
velődési könyvtár nyújt könyvtári szol
gáltatásokat börtönök, javítóintézetek 
a büntető intézetek -  190 közművelő
dési könyvtár pedig mintegy 730 kór
ház számára. A  Kent Courrty Library 
egymaga 69 kórház könyvtári ellátásá
ról gondoskodik. (Liaison. 1963. jun.
43. p.)

Angliában hozzávetőlegesen 150 
közművelődési könyvtár több mint 300 
mozgókönyvtára bonyolítja le a távolé- 
so falvak és városrészek körryvellátá- 
sái* ( Liaison. 1963. jun, 44* p.)

HOLLANDIA

Könyvtáros és dokumentáló-isko
lai alapot létesítettek Hollandiában 
1962 decemberében. A z  alap célja: a 
közművelődési—, szak—, tudományos 
és egyéb könyvtárait és dokumentá
ciós központok dolgozói szakképzésé
nek elmélyítése; előadók képzése; a 
vizsgák országos szintű szervezése; 
az előadók tájékoztatási anyaggal var-, 
ló ellátása. A z első tanfolyamokat e — 
lőreíáitetóan 1964 szeptemberében 
fogják szervezni Amsterdamban és 
Grcaraingenben. ( Scieht. Inform. Nőies. 
5p vol. 1963* 3a n& ' 3.
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SZOVJETUNIÓ

1963 junius 11-én a Lenin Könyv
tárban olvasói értekezletet tartottak a 
"Himija" cimü referáló folyóirat és az 
" Ekszpreszsz—Infontiacija,,, c. tájékoz
tató kiadvány megvitatására. A z érte
kezleten több mint kétszázan vettek 
részt; számosán elismerően nyilatkoz
tak a tájékoztató kiadványokról és ob
jektívon bírálták e kiadványok hiányos
ságait, (Szov. Bibiiogr. 1963. 4/80/. no. 
115. p.) "

1963 április 10-én Leningrádban 
tartották a leningrádi Városi Tanács 
Végrehajtó Bizottsága mellett működő 
kulturális igazgatóság könyvtári taná
csa orvosi szekciójának ülését. A z 
ülésen az ETO és a szovjet osztályo
zási rendszer "O rvostudom ány" 
szakcsoport felépítéséről és módszer
tani elveiről, valamint a szovjet osz
tályozási rendszer •• O fta lmológiaM 
szakcsoport gyakorlati felhasználásá
ról szóló előadásokat hallgatták meg.

A z  értekezlet résztvevői arra a 
következtetésre jutottak, hogy a szov
jet osztályozási rendszer alkalmazása 
az orvostudományi szakkönyvtárakban 
kétségtelenül nagyobb előnnyel jár, 
mert az ETQ nem felel meg a modem 
orvostudomány helyzetének és módszer 
tani színvonala is nagyon alacsony, 

Leningrád orvostudományi könyvtá
rai szekciójának tanácskozása a kö
vetkező határozatot hozta:

helyesebbnek tartják, ha az orvos- 
tudományi szakkönyvtárak a szovjet 
osztályozási rendszert használják;

a Szovjetunió Művelődésügyi Mi
nisztériuma Könyvtári Tanácsához az
zal a kéréssel fordulnak, hogy a Szov
jetunió Minisztertanácsa rendeletileg 
tegye kötelezővé az uj szovjet könyv
tári és bibliográfiai osztályozási rend
szer használatát az orvostudományi 
szakkönyvtárakban;

az Orosz Szocialista Szovjet •Köz
társaság Művelődésügyi Minisztériuma 
kiadói kollégiumánál szorgalmazni kell

a szovjet osztályozási rendszer táb
lázatainak kiadását, bevonva ebbe a 
munkába az orvostudományi szakem
bereket és az orvostudományi szak- 
könyvtárakban dolgozó könyvtárosokat;

a sajtóban rendszeresen "meg kell 
jelentetni cikkeket az uj szovjet osz
tályozási rendszer bevezetésével szer
zett tapasztalatokról, (Szov. Bibiiogr, 
1963, 4/80/, no, 128, "pl]

1963 május 14-21, között Moszk
vában rendezték meg a mezőgazdasá
gi kutató intézetek könyvtári dolgozó
inak értekezletét, amelyet az Össz- 
szövetségi Mezőgazdasági Akadémia 
Központi Mezőgazdasági Tudományos 
Könyvtára (VASzHNJL) hívott össze. 
A z értekezleten 158 mezőgazdasági 
szakkönyvtár 180 képviselője volt je
lein. A  résztvevők megvitatták a mező
gazdasági szakkönyvtárak feladatait a 
mezőgazdasági tudomány és termelés 
fejlesztésére kidolgozott tervek meg
valósításának segítésére.

A  résztvevők még a következő 
kérdéseket vitatták meg: a könyvállo
mány gyarapítása, a könyvtárak mód
szertani segítése*

A  résztvevők egyöntetűen annak 
az óhajuknak adtak kifejezést, hogy 
az Ossz- szövetségi Könyvkamara ki
adásában megjelenő tematikai kata
lógusokat  sziikebb témakörök sze
rint jelentesse meg. Ez megkönnyítené 
a szakkönyvtárak munkáját* ( Szov, 
Bibliogr. 1963. 4/80/„ no. 130. pl)*

A  Szovjetunió Állami Tudományos 
Műszaki Könyvtára (a  Groszudarszt— 
vennaja pubiiesnaja naucsno-tehni- 
cseszkaja bibliotéka) 1962-ben a 
könyvtárba érkezett könyvek és folyó
iratok, szabványok és szabadalmi leí
rások propagálása céljából 144 alka
lommal rendezett kiállítást. A  kiállítá
son 15 488 könyvet és folyóiratot mu
tattak be.

A  vállalati irodalom propagálása 
érdekében 72 kiállítást rendeztek, a- 
hol 74 078 prospektust, katalógust ál
lítottak ki. Ezeket a kiállításokat
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16 345 fő látogatta meg, és a kiállított 
anyagból könyvtárközi kölcsönzés ut
ján 10 649 prospektust, illetve kataló
gust kölcsönöztek ki. (Tehrúcseszkie 
Biblioteki SzSzSzR 1963. 5/17/. no* 
37. p.)

USA

A  Council on Library Resources 
és az Old Dominion Foundation ösz- 
szesen 16 000 dolláros segélyt nyúj
tott egy könyvtári vegyes bizottság
nak, hogy behatóan tanulmányozza a 
kérdést, miként lehetne New York vá
ros könyvtárainak együttműködését a 
lehető legeredményesebbé tenni. A  
v í z sgálat célja az alábbi pontok tisz
tázása:

1* mit várnak New York lakói a 
könyvtáraktól most és a jövőben;

2* hogyan lehetne ezeket az igé
nyeket a legeredményesebben kielégí
teni ;

3. a könyvtári szolgáltatások fon
tossági sorrendje;

4. hogyan lehetne az állam és 
New York város könyvtárainak háló
zatát kiépíteni;

5. Mennyibe kerülne ennek a há
lózatnak a működése. (CLR Re cent 
Developments 1963- 113l“no.)

A  Columbia Egyetem könyvtáros 
szakja 1963 május 7-én ünnepelte 
fennállásának 80. évfordulóját. A  ju
bileumi ünnepség ugyan kicsit korai 
volt, tekintettel arra, hogy 1883 május 
^-én Melvü Dewey még csak megér
kezett Columbiába, s a körryvtároskép- 
^és csak 4 évvel később, 1887 janu
árjában indult meg.

A z USA első könyvtáros főiskolá
ján az első év 20 hallgatója közül 17 

& híres intézmény sok ki- 
váló könyvtárost neveit, hallgatója volt 
e'  ̂ amerikai nemzeti könyvtár igazga

tója, az Amerikai Könyvtáros Egyesü
let sok volt elnöke, professzorok és 
az amerikai könyvtáros-világ sok ki
válósága. (Libr. J. 88. vol. 1963. 2. 
no. 2477. pTJ

A  Kongresszusi Könyvtár felvilá
gosító Irodája olyan üdvözlő lapokat 
árusít, amelyek részint az intézmény 
életének jeleneteit örökítik meg, ré
szint ritka könyvek eredeti illusztrá
cióinak másolatai. (Eredeti cim: LC 
greeting cards in stock. LC Inform B. 
22. vol. 1963. 39. no. 524-525. p.)

De nemcsak az amerikai Kong
resszusi Könyvtár, hanem a Sarka-  
di Járási K önyv tá r  is " k épes  
l e v e le ző la p o t  kész í te t t  felnőtt, 
illetve gyermek kölcsönzőjéről. A z 
500-500 darab fényképes levelezőlap 
nyomdai előállítása 327 forintba került, 
a két - később is felhasználható - 
klisé elkészítésének költsége pedig 
220 forint volt* A  képeket a Magyar 
Távirati Iroda fotószolgálatának felvé
telei közül választották ki. A  levele
zőlapokat meghívók, visszahívó leve
lek céljára és más fontos közlésekre 
használják fel** (A  Könyvtáros. 14. 
évf. 1964. X. S 2 .  56. p . )

Az Amerikai Dokumentációs Intézet
26. évi közgyűlését 1963. október 6- 11- 
ig tartotta Chicagóban. A  gyűlés té
mája " Automatizálás és tudományos tá
jékoztatás1' • A z értekezleten megtárgyal 
ták az automatizálás rendszeresített és 
kísérleti módszereit, valamint a termé
szettudomány, jog és ügyvitel területé
re vonatkozó tájékoztatás kérdéseit, az 
információ elkészítéséioi kezdve a fel- 
használásig. (LC Inf. B. 22. voi. 1963. 
24. no. 279-260. p.)
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