
A Z  AMERIKAI SZABVÁNY SZÖVETSÉG 

1964 ÉVI KÖNYVTÁRI ÉS DOKUMENTÁCIÓS 

VONATKOZÁSÚ PROGRAMJA

[ American Standardé Aaaociation .]  
Z53 Goxnialttee piaca a o t lv lt le s  fó r  >64 • *  
3q£» In fora* Kötés* vo l* X963-X964* 6*

A  New York Public Library -  a 

National Science Foundation anyagi 

támogatásával — segítségére van az

American Standards Association 

( Amerikai Szabvány Szövetség)

Z 39 ■ bizottságának a könyvtári szabványok létrehozására irányuló munkásságá

ban. A  Z 39 bizottság az 1964. évre a következő terveket irányozta elő:

!• A z  American Standard Basic Criteria fór Indexes ( Mutató-készítés ét

lap elveinek amerikai szabványa) revíziója.

2, A z Aunerican Standard Reference Data and Arrangement of Periodicals 

(Folyóiratok referensz-adatainak és elrendezésének amerikai szabványa) revizi—

3* A  Draft Standard fór the Transliteration of Modern Russian I/etters ( Mo

dem orosz betűk transziiterálásának szabvány-tervezete) kidolgozásának folytar- 
tása*

4* A  referátum-készítés szabványának végső kidolgozása.

5* Kereskedelmi szabvány katalógus kidolgozása.

6. A  könyvtári és dokumentációs munka azon nemzetközi szabványterveze

teinek áttekintése, amelyeket az American Standards Association- nak megküldték.

A  megfelelő nemzetközi konferenciákon való részvétel.

A  Népművelési Intézet 1964 őszén körülbelül 700 oldalas Kórus  tö r té 
neti  B ib l iog rá f iá t  ad ki. A  bibliográfia az 1863-tól napjainkig eltelt száz 
esztendő magyar kórusmozgalmának a különböző sajtótermékekbenf folyóiratok
ban, gyűjteményes kiadásokban megjelent k ö z e i  t í z e z e r  adatát tartalmazza 
betűrendes sorrendben,

A  bibliográfiához név— földrajzi és Időrendi mutatót készítenek. Külön mu
tató tartalmazza a dalosegyesületek történetére, a dalosünnepekre, hangverse
nyekre, életrajzokra és a kóaismozgalorn külföldi kapcsolataira vonatkozó ada
tokat^

A  bibliográfia ára előreláthatólag 40 Ft, körül lesz.
A z Intézet Zenei Osztálya kéri azokat az intézményeket és személyeket, 

akik a bibliográfiára igényt tartanak, jelentsék be igényüket, hogy a kiadványt 
megfelelő példányszámban állíthassák elő.

ója.

NÉPMŰVELÉSI INTÉZET ZENEI OSZTÁLYA 
Budapest, 1. Corvin tér 8.
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Röviden

A művelődésügyi miniszter 
1201964. (M. K. 12.) KM  számó 

u t a s í t á s a
a közkönyvtár! munkakörök képesítéshez

kötéséről cs a könyvtáros szakoktatásról szólj
148 1062. (M. K. 15.) MM számú utasítás 

módosításáról

A 148/1962. (M. K. 15.) MM számú utasítást — a pénz- 
ügy-miniszterrel, valamint a közkönyvtárak íőfeíünyelet! 
hatóságaival cs a Szakszervezetek Országos Tanácsával 
egyetértésben — az alábbiak szerint módosítom.

1. Az utasítás 2. §-ánnk (2) bekezdésében foglaltak 
lyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Középfokú könyvtárosi szakképesítés: tanítóképző 
intézet népművelő-könyvtáros szakán szerzett oklevél# 
vagy középiskolai végzettséget cs a könyvtárosképzö szak- 
tanfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány.”

2. Ez az utasítás a közzététel napján lép hatályba,'

Molnár János s. Jc.» 
miniszterhelyettes

■ ■ m.

1963 folyamán az alábbi államok 
kérték nemzeti tagként való felvételüket 
a FID-be:

MAROKKÓ ( Centre Universitaire 
de la Recherche Scientifique de 
l’Université du Maroc. 70 Avenue 
Abderrahmeui Amnegai, Rabat,)

URUGUAY ( Biblioteca Nációnál, 
Centro de Documentación Científica 
^ecrüca y Bconómica. Acévedo 1475, 
Monfevideo.)

KUBA ( Comisión Nációnál de la 
Academia de Ciencias de la Republí— 
ca de Guba, Instituto de Documenta- 
oion e Információn Científica y 'Técnica. 
Capítolio Nációnál, La Habana.)

Ezzel a nemzeti tagok száma har
minchatra emelkedett.

A  KGST Tudonáryos és Műszaki 
Kutatások Koordinálására Alakult Á l
landó Bizottság ,1963. április 5- 11- én 
Moszkvában tartotta harmadik üléssza
kát. A  konferencia tárgyalási anyagá
nak egyik pontja a tudományos és mű
szaki tájékoztatási anyag cseréjének 
megszervezése volt a tagállamok kö
zött. Ennek a cserének az állandó mun
kacsoport által javasolt módon való 
megszervezését az állandó bizottság 
elfogadta* A z állandó tájékoztatási mun
kacsoport 1963 május 21-j 31- én Bu
karestben folytatta a tudományos és 
műszaki együttműködés terén való e- 
gyüttniiködés megváló sitása kérdései
nek megvitatását. ( Akt. Probl.,Inform 
Dók. 1963. 2. no. 40. p.)

26 ország részvételével szerkesz
tik Párizsban, illetve a nyugatnémet - 
országi Kasselben, a Zeneműtárak 
Nemzetközi Szövetsége és a Nemzet
közi Zenetudományi társaság vegyes 
bizottságának égisze alatt, a " Zenei 
forrásmüvek nemzetközi leltára"-t 
( Repertoire International des Sources 
Musicales - International Ihventory 
of Musical Sources.)

A  30 kötetnyire tervezett bibliog
ráfiából, - amely az 1800-ig megje
lent zenemüveket foglalja magában, - 
eddig kettő jelent meg, a harmadik
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most van sajtó alatt* A z Amerikai E~ 
yesült Államok részéről mintegy 150 

intézmény szolgáltatja a szerkesztő- 
bizottság rendelkezésére zenemű-ál
lományának címleírásait*

A  Council on Library Resources 
a Music Library Associaiion ilyen, i- 
rányu munkásságának támogatására
1961-ben 13 200 dollár, 1963-ban 
pedig 27 300 dollár segélyt adott. A  
bibliográfia kiadásának költségeire 
ezen felül 1960- bán és 1961-ben 
már 24 000 dollár segélyt folyósí
tott̂  közvetlenül a Zeneműtárak Nem
zetközi Szövetségéhez. ( CLR*Reeent 
Develop. 1963. 97. no.)

Megkezdte munkáját az Internatio- 
nales Institut fúr Erziehungsplanung 
( Nemzetközi Nevelésügyi Tervező In
tézet) . A z Unesco 12. közgyűlésének 
határozatával létrehívott intézet veze
tősége 1963, szept. 18-án ült először 
össze. A  vezetőség 11 tagból fog áll
ni, eddig 6 személyt neveztek ki, köz
tük Nikolasz K. G oncsarovo t ,  a 
Szovjet Neveléstudományi Akadémia 
helyettes elnökét és a Szovjet Peda
gógia c. lap kiadóját. A z 5 további 
tag különböző nemzetközi szervezete
ket fog képviselni.

A z intézet feladata: világszinten 
biztosítani a pedagógiai és a gazda
sági tervezés szintézisét. Munkájának 
keretében a nevelésügy, a gazdasági 
élet és a fejlesztési kérdések vezető 
szakemberei fognak közreműködni: ta
nácsaikkal segíteni fogják Afrika, Á - 
zsia és Latin—Amerika népeit, hogy 
meggyorsítsák gazdasági és társadal
mi fejlődésüket, a nevelésügy tervsze
rű irányításával*

Az utóbbi időben egyre inkább 
előtérbe lép az a felismerés, hogy a 
nevelésügyi beruházásoknak komoly 
gazdasági jelentősége van. Sürgős 
szükség van olyan szakemberek kikép
zésére, akik kellő műveltséggel és 
szaktudással rendelkeznek, hogy átve
gyék a gazdasági és társadalmi hala
dás és a helyi intézmények megerősí
tésének irányítását. (BuB. 15. Jg. 1963.
10. no. 479-480. p.) ’

A z amerikai és európai biológiai 
folyóiratok szerkesztői - az együttmű
ködés megjavítása és tapasztalatcse
re végett - 1964 májusában konferen
ciára jöttek össze az Amerikai Egye
sült Államokba (Áron Arbor, Michi- 
gam) . ( Scient. Inforrn. Notes . 5. vol.
1963. 5.no. 4.p.)

1964-re és a követteső néhány 
évre előirányzott nemzetközi értekez
letek:

International Data P r o c e s 
s ing C on fe ren ce  (Nemzetközi A -  
datfeldolgozó Konferencia) New Or - 
leans, 1964. junius; Philadelphia, 1965. 
junius; Chicago, 1966. junius

FID/TD (Dokumentálok képzé
se ) .  konferencia, Varsó, 1964. junius.

IF L A - T a n á c s ,  ülésszak, Ró
ma, 1964. szept. 13-18.

International Study Con
fe ren ce  on C lass i f ica t ion  R e 
search  ( Osztályozás-kutatás tárgyán 
bán tartott Nemzetközi Tanulmányi Kon
ferencia) Helsingor ( Dánia) Í964. 
szept* 14- 17.

FID, konferencia , Hága, 1964. 
szept* 21-26'*

A f r o -S c a n d in a v ia n  L ibrary  
C on fe rence  ( Afro-Skandináv Könyv
táros Konferencia) , Afrika, 1964,

Documentation R esea rch  
and T ra in in g  Centre ( Dokumentá
ciós Kutatási és Képzési Központ) , 
szeminárium, Bangalore (India), 1964, 
dec.

S p e c iá l i s t s  Meeting on L i- 
b rar ies  and Documentation 
( Könyvtári és Dokumentációs Szak
emberek Konferenciáj a ) , Dél— Sz aha - 
ra (Afr ika) , 1964.

Int ernational Pub i ishers  
A s s o c ia t i o n  ( Könyvkiadók Nemzet
közi Egyesülete), kongresszus, Wash
ington, 1965. május 30 -jun. 5.

International Pederat ion  
fór Information R rocess in g  
( Nemzetközi Tájékoztatás^ Feldolgozási 
Szövetség), kongresszus, New-York, 
1965 május.
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International A ssoc ia t ion  
oi A g r i c  ült ural L ibrarians and 
Documentalists KMezőgazdasági 
Könyvtarpsok és Dokumentálok Nem
zetközi Szövetsége ) ; konferencia, Wash
ington, 1965* okt. 5-7,

FID, konferencia, Washing

ton, 1965. okt* 7-16.; Hága, 1966.; 
Tokyoi 1967.

International A ssoc ia t ion '  
of T echn ica i  Un ivers i ty  L ibra- 
r ies  (Műszaki Egyetemi Könyvtarak 
Nemzetközi Szövetsége ) f munkabizott
ság-konferencia, London, 1967.
( Scient+íinform. Notes 6. voJU 1964. 1* 
no, (s- IQ.p.X

M Ű S Z A K I  F E J L E S Z T É S

A  National Science Foundation 
megbízást adott annak a kérdésnek 
tisztázására, fel lenne-e állítható o- 
lyan központ, amely dokumentációs cé
lokra szolgáló, gépi feldolgozásra al
kalmas szövegek gyűjtésével és előál
lításával foglalkozik. A  vizsgálat so
rán többek között ezekre a kérdések
re ken választ találni:
1) milyen kereslet mutatkozik a kutatók 

részéröl géppel feldolgozható szöve
gek iránt?

2) milyen mennyiségben áll jelenleg ren
delkezésre olyan tudományos szöveg
( ideértve a referátumokat, mutatókat és 
cimjegyzékeket is), amely közvetlenül 
elektronikus számológépbe adagolható, 
akár kis költséggel ilyenné alakítható?

3) mik az ilyen szövegek szerzői és tu
lajdonjog i megkötöttségei?

4) milyen problémák merülnek fej akkor 
ha egyik gépi adagolásra alkalmas ar- 
nyagot más gépi adagolásra alkalmas 
sá akarnák ától aki tani?

5) milyen szükség mutatkozik további ar- 
nyagnak kézi, vagy automatikus utón 
történő gépi feldolgozásra alkalmassá 
tételére?

6) milyen költséget igényelne egy ilyen 
központ felállítása?

( Scient* Inform. Notes. 5.voi. 1963. 5.no.
Lp̂ 5

netové válnék, hogy a tudományos fo
lyóiratok közzétételével egyidöben 
mutatójuk és referátumaik is külön 
megjelenhessenek. E célból a folyói
ratcikkeket - gépi feldolgozásra al
kalmas formában - mágneses szalag
ra kívánják rögzíteni, hogy a tipográ
fiai szerkesztés, a fontosabb adatok 
kiválasztása és az adatok keresése 
- ugyanazon kódolás utján - egyide
jűleg mehessen végbe. ( Sci. Inform. 
Notes. 5. vol. 1963. 1. no. 8, p.)

A  kartotékokat ma már külön
böző formában gyártják és úgy van
nak megszerkesztve, hogy a kívánt 
cédulát a lehető legkönnyebben meg 
lehessen* találni* A z utóbbi időben 
nagyon gyakran használnak villany 
meghajtású forgó, patemoster-szerű 
kartotékokat. Ennek a rendszernek 
további fejlesztése a cédulák automa
tikus kikeresése. Ilyen rendszerű kar
toték a Sax- Freilassing, amely na
gyon sok minderre felhasználható és 
az az előnye, hogy olcsó. ( Tech. 
Autómat. Admin, 4. roc. 1964. 2. 
no. 46. p.)

*«+*+**+*+

A  CouncJl on Library Resources 
A  National Science Foundation megbízást adott olyan olcsó, hordozha-

megbizásából olyan eljárás kidolgozá- tó berendezés kialakítására, amely a
sa folyik, amelynek sikere esetén le- mikrofilmek olvasásán felül arra is fel-
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használható, hogy vele a kiválasztott 
mikroképekrol nagyított papir-másola- 

ké szítsunk. A  jelenleg kapható i- 
r n jellegű berendezések nem hordoz
hatóak s áruk 600 dollár körül mozog, 
A z a készülék, amelynek munkamo - 
delijét már bemutatták a Council- nekt 
aktatáska nagyságú súlya kb. 6 kg, 
ára pedig - attól függően, mily meny- 
nyiségben fogják előállitani - 100-200 
dollárra fog rúgni* Egyelőre 7 db—ot 
állítanak elő belőle s ezeket Wash
ington nagy könyvtáraiban normális ü- 
zeni körülmények között fogják kipró
bálni .. A  berendezés 16 mm-es mik
rofilmek és mikrocsíkok 3x5-tői 5x8 
hüvelyk ( 1 hüvelyk- 2.54 cm) méret
ben való olvasását teszi majd lehető
vé. A  nagyítás aránya, mind a képer
nyőn, mind másoló síkon 13:1 - 24:1- 
re lesz beállítható. ( Scient. inf. Notes
6. vol. 1964. 1  no, l i - 12. p.)

Telefon helyett elektromos író be
rendezéssel közvetítik a könyvtári korty 
vek címét, jelzetét az olvasószolgálat 
és a raktár között a varcouveri köz
művelődési könyvtárban. Emeletenként 
egy—egy, a raktárban pedig egy ké
szülék működik* A  kért könyv adata
it speciális golyóstolial kell a felvevő 
tömbre irri, a másolat egyidejűleg je
lenik meg a raktári készüléken. A  be
rendezést különböző rendeltetésű fény 
és hargjelző eszközök egészítik ki.
( Canad. Libr. 19. vól. 1963. 6. no. 
418-419. ~pT}

**********

A  drezdai Műszaki Egyetem 
Könyvtára - fényképészeti üzemének 
tehermentesítésére — 1964. jan. 1—tői 
reprodukciós készüléket áüitott fel a 
folyóirat- olvasóteremben. Ennek segít
ségével az olvasók maguk készíthet
nek mikrofilm- másolatot az egyáltalán 
nem, vagy csak rövidebb időre köl
csönözhető folyóirat- és olvasótermi 
irodalomról. A  szükséges filmet a 
könyvtár pénztáránál lehet megvásá

rolni. A  készülék máris nagy népsze
rűségnek örvend. ( Mitt. Wiss. Bibi. 
DDR. 2. lg. 1964. 2. no. 17. p.)

**********

A  L ib ra ry  Journal 1963. de
cember 15-i száma (88. vol. 22. no. 
4835. p.) érdekes hirdetést közöl.
Bgy cég olyan hangszalagokat ajánl 
megvételre iskolák és könyvtárak szá
mára, amelyek 9-12. osztályba járó 
tanulóknak szóló tájékoztatást tartal
maznak a könyvtári anyag és segéd
eszközök használatára. A z egyik 
hangszalag pl. a cédulakata lógus, 
a másik a T O -o s z t á l y o z á s ,  a har
madik a s e g é d k ö n y v e k  és en c i 
k lopéd iák, a negyedik a fo lyó ira 
tok használatának módját, hasznát hir
deti. Olyan is van közöttük, amelyik 
kimondottan csak a nevelőknek szól 
( "The teacher and the library") s 
az iskola és a könyvtár együttműkö
désének fontosságára hívja fel a fi
gyelmet. A z egyes hangszalagok ját
szási ideje 15 perc, ára 7 dollár.

A z Illinois-i Egyetem egyik tagoza
ta segélyt kapott a National Science 
Foundation-tói az egyetemi könyvtár 
munkafolyamatai gépi adatfeldolgozó be
rendezésen történő elvégzésének prog
ramozására, kísérletezésére és kiérté
kelésére. Ez a munka tulajdonképpen 
annak a kísérletnek folytatása, ami ed
dig ugyanezen az egyetemen a Council 
on Library Resources támogatásával az 
uj könyvtári anyag gépi feldolgozására 
irányult. ( Sci. Inform. Notes. 5. vol. 
1963. 1. no. 9. p.)

A z American Federation of In
formation Processing Societies ( Tá
jékoztatási Anyagot Feldolgozó Egye
sületek Amerikai Szövetsége) olyan 
tájékoztató irodát állított fel, amelyben 
a tájékoztatás területén dolgozó ma
gánszemélyeket és hivatalokét a sxér- 
mológép- berendezések technológiája
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körébe vágó pontos szakszerü fel
világosítással látják el. A z  elektroni
kus számológépek 75 kiváló tudósa, 
nyújtja' szaktudását az iroda rendelke
zésére. ( Sci. Inform Nőies. 5. voL 
1963. 3. no. 2. p.)

A  zürichi Robinco A . Gr. cég
1963-bein mutalta be a brüni néniét- 
közi ipari vásáron ADREMA rendsze 
rü sokszorosító gépét. A z  ADREMA. 
gépeket különöböső típusban gyárt
ják az egyszerű asztali j modell éktől

kezdve az összetett önműködő gépe
kig, amelyekhez még különböző ré
szeket lehet szerelni. A z  ADREMA 
30 villany nyomtatógép modell példá
ul óránként 4800 másolatot készít és 
egy modemül j  berendezett munkaaszta
lon lyukkártyák rendezésére is alkal
mas. A z  ADREMA 40 óránként 5200 
példányt készít. Ezeknek a gépeknek 
az az előnye, hogy különböző alkat
részek hozzászereiésévd alkalmas 
lyukkártyák rendezésére, és az el
készült nyomtatványok tetszés s ze 
rinti négyságokra való szélvágására. 
(Mech. Autómat. Admin» 1963. ll.no)

A t /Tudományos és Műszaki 'Tá
jékoztatás szerkesztősége keresi a 
M,.ü s z a k i  K ö n y v t á r o 
s o k  ' T á j é k o z t a t ó j a  
1954. és 1955. teljes évfolyamait, va
lamint az 1961 évi 1. és 1962. évi 2. 
számait. Kérjük olvasóinkat, hogy a- 
mermyiben ezeket fel tudják ajánlani, 
juttassák el a lapokat az alábbi cím
re: Országos Műszaki Könyvtár Mód
szertani Osztálya, Bp. VUL Muzeum- 
u. 17.

A N G L I A

A z angol Ldbrary Association 
rrult év októberi vezetőségi ülésén ha
tározatot hozott, melyben sajnálatát 
fejezi ki a délafrikai Könyvtáros E - 
gyesület döntése miatt, miszerint kü
lön könyvtáros egyesületet kell lét
rehozni a ” nem- európai” könyvtáro
sok részére. Bár egy-egy felszólaló 
tartózkodásra intett, a többség kije
lentette, hogy az angol Könyvtáros 
Egyesület — lévén a leghaladóbb és 
felelősségteljesebb az összes könyv
táros egyesületek között -  alapvető 
elvi kérdésnek tekinti az ügyet és 
mindent elkövet, hogy a faji megkü
lönböztetést a könyvtárügy területén 
seholse vezessék be.

A  Könyvtáros Egyesület határo

zata nyomán egyes délafrikai körze
tek könyvtárosai tiltakoztak egyesü
letüknél a megkülönböztető intézkedés 
ellen. ( Liaison. 1963. nav. 73. p.)

A z  angol iskolások fele használja 
a közművelődési könyvtárakat, de az 
iskola elhagyása után két évvel, ke
vesebb mint ötödé marad könyvtári 
olvasó. Ennek okát abban látják töb
ben, hogy keveset foglalkoznak az if
júsággal, akik a felnőtt könyvtárakban 
elhanyagoltnak érzik magukat. A z an
gol Könyvtáros Egyesület felhívja a 
könyvtárakat helyi konferenciák ren
dezésére a kérdésben érdekelt intéz
ményekkel közösen. ( biaisoru 1963. 
Apr.)
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A z angol Könyvtáros Egyesület e- 
gyik értekezletén megvitatásra került, 
hogy az Egyesület folyamodjék-e címe
rért, vagy sem* A z ellentétes vélemé
nyek elhangzása után végül is az dön
tötte el a kérdést, hogy a felmerülő 
költségek megközelítették volna a 400 
fontot, igy az értekezlet 26:15 arány
ban a címer ellen szavazott ( Liaison. 
1963. aug. 60. p.)

**********

Valószínűleg meghívást kap Man
chesterbe egy leningrádi könyvtáros 
csoport, hogy a két város közötti könyv
tári kapcsolatot megteremtsék. 'Tervbe 
vették kiállítások rendezését, kölcsönös 
tájékoztatást és könyvtári anyagok cs e 
réjét is. ( Liaison. 1963. aug. 60. p.)

* * * * * * * * * *

Angliában a múlt évben meg
tartották a NATO országok könyvtáro
sainak katalogizálási konferenciáját.
A  konferencia első napján a katalo
gizálás különböző szempontjaival, /má
sodik nap pedig az uj osztályozási 
rendszer alkalmazásának problémáival 
foglalkoztak .

A  vita során számos problémát 
sikerült közös erővel megoldani, így 
a konferencia eredményesen zárult. A  
konferencia teljes anyagát egy későb
bi időpontban nyilvánosságra hozzák.
( Liaison. 1963. aug. 57.p.)

A z Angol Könyvkiadók Egyesüle
te a könyvtárakhoz intézett körlevelé
ben jelzi, hogy 1963-64-ben a könyv
árak átlagosan 10 %-kal fognak e - 
melkedni. A z iskolakönyvek ára kb.
8,5 %-kal emelkedik. ( liaison. 1963. 
Apr.)

FÜLÖP-SZIGETEK

A  Fulöp- szigetek Nemzeti Könyv
tára 1962-ben saját ui épületébe köl

tözött. A z épületet azon a helyen e- 
melték, ahol Dr. Rizalt, a Fülöp- szi
getek nemzeti hősét, a spanyol ható
ságok annak idején kivégeztették. A  
második világháború előtt a könyvtár 
állománya kb. 800 000 kötetet tett ki. 
A  háború végeztével ebből mindössze 
40 000 könyv maradt meg. Még szo
morúbb sors érte a világháború alatt 
a 70 00Q kötetes Filippiniana- gyűjte
ményt, mert a háború pusztításából 
mindössze 3300 könyv menekült meg 
belőle. ( ir.C. Inform. Bull. 1963. 42. 
no. 570. p.)

I N D I A

Indiában feláilitották a Braille- 
könyvek Nemzeti Könyvtárát Dehra 
Dun-ban. A  kezdő állomány 6000 kö
tet. A  könyveket postán is díjmente
sén kölcsönzik. ( Inform. B. Read. Mát,
5. vol. 1963. 1. no. 13. p.)

J A P Á N

Annak az 50 kötetes könyvaján
déknak viszonzásaképpen, amelyet 
Magyarország küldött a Japán Nem
zeti Országgyűlési Könyvtárnak (jegy
zékét 1. Indo- Pacif. Exch. Newsl. 
1962. 14. no.), a Japán Nemzeti 
Könyvtár 23 kötet angol nyelvű, Ja
pánról szóló könyvet küldött ajándék
ba a magyar követségnek. A  különfé
le szakterületekhez tartozó könyvek 
a budapesti Országgyűlési Könyvtár 
állományába fognak kerülni. ( NaJU Diet 
Libr. Newsl. 1963. 17. no. 7. p.)

K U B A

A  Kubai Köztársaság kormánya 
1963. aug. 1-én ratifikálta a nemzetkö
zi kiadványcserére vonatkozó két egyez
ményt. A z egyezmények 1964. aug. 1- 
én lépnek érvénybe. ( Bibliogr, Doc. 
Term. 3. vol. 1963. 6. no. 143. p.
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U S A

A z American Chemical Society kiadvá
nyai, az 57 éve megjelenő Chemical Abst- 
racts 1963 november 25- i számában a 
három milliomodik referátumot tette köz
zé. 32 év kellett az egymilliomodik,
17 év a két milliomodik és 8 év a há
rom milliomodik szám eléréséhez.

A  szerkesztőség kb. 500 tagból 
álló személyzete mintegy 100 ország 
kereken 10 000 műszaki kiadványát 
dolgozza fel. A z  utóbbi 25 év során 
közzétett referátumok százalékos aráry- 
számából az tiinik kis hogy a kémiai 
kutató munka publikációja a Szovjet
unióban és Japánban egyre növekszik, 
míg az Amerikai Egyesült Államokban, 
az Egyesült Angol Királyságban és 
Németországban csökkenő tendenciát 
mutat. A  referátumok eredetének szá
zalékos megoszlását a következő táb
lázat mutatja:

/ 1938 1963

USA 27,7 25,3
Szovjetunió 11,1 23,0
Németország 
(NS^K NDK) 18,7 6,8
Egyesült Angol
Királyság 14,1 13,2
Japán 4,4 7,6

Legnagyobb előretörés a fizikai 
kémia (beleértve az atommag- kémiát) , 
a szervetlen és a bio-kémia területén 
Tapasztalható.

A  Chemical Abstracts 1907 ja
nuárja óta közzétett köteteinek száma 
- a mutatókkal együtt — több mint 70 
lábrryi ( 21.34 m) fdtyópolcot tölt be. 
A z utolsó ötéves kumulatív mutatója 
magába véve is annyit tesz ki, mint 
az egész Encydopaedia Britannica. 
A z 1963-ban megjélért 26 kötet kb. 
170 000 referátumot tartalmaz; előál
lítása 4,5 millió dollárba kerül.( Libr. 
J., 89. vqI» 1964. 3. no. 597-598. p.^

A z American Bocumentation ina- 
titute 1963 októberében Chicagóban 
tartott konferenciája előtt -  kísérletkép
pen -  szétküldte a részvételüket be

jelentők számára mindazokat az előa
dásokat, amelyek a konferencia prog
ramjában szerepeltek. A z  előadás szö
vegéhez kérdőíveket is csatoltak, a - 
meiyeken a részvevők azt juttathattak 
kifejezésre, melyik szerzővel, milyen 
kérdést kivannak megvitatni. A  beér
kező válaszokat feldolgozták l s az il
lető s z e r z ő k h ö z  juttatták, majd az 
értekezleten - az egyes kérdéseknek 
a szerzőkkel való megvitatása végett - 
kis munkacsoportokat alakítottak ki.

így nem is  került  sor  az 
e lőadások  m egtartására , hanem 
k i zá ró la g  csak  a problémák meg
tá rg ya lá sá ra .  A z  előadások szöve
gének gyors közzététele a legkorsze
rűbb eljárások igénybevételével tör
tént: l yu k s za la gon  gépelték Őket; 
a lyukszalag automatikus betűszedést, 
mutató zást és szóelemzést tett lehető
vé. ( Scient. Inform Notes 5. vol. 1963.
5. no. 9. p *

»++***#*>%

A z amerikai National Library aí 
Medicine ( Országos Orvostudományi 
Könyvtár) megbízást adott az orosz, 
kínai, japán és szláv nyelven megje
lenő biológiai-orvostudományi irodalom 
fordítására, e területen megjelenő mun
kák referátumainak elkészítésére, és 
az orvostudományi és biológiai szov
jet kutatóintézetek névjegyzékének ösz- 
szeállifcására. ( Scientific InformuNotes.
5. vöt. 1963. 5. no. Jl-i -ia .p .l

A  Special Libraries Association 
( Szakkönyvtárosok Szövetsége) 1970- 
re négy cél elérését tűzte maga elé:

1. legalább 30 QOO-re kell emelni 
a könyvtárosok és tájékoztató szak
emberek számát;

2. a kutatószervek, főiskolák és 
tájékoztató szervek tisztáiban legyenek 
a szakkönyvtárosok tevékenységének
j elentőségével;

3. a szövetség tartozik minden 
szükséges szekunder, bibliográfiai, 
kiadvány és szolgáitatáLs ( mint ami
lyen pi. a Eorditó Központ) működé
sét előmozdítani, uj szervek létesíté
sét támogat rá;

4. aktív kutató program készítése
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az uj eljárásoknak megfelelő tájékoz
tatási teehnlkák kiértékelésére és ter
jesztésére. ( Sói, Inform. Notes. 5. vol. 
1963, 2, no. 3. p.)

+++*****%*

A  Special Libraries Association 
mintegy 800 miiből álló osztályozási 
rendszer és tárgyszójegyzék gyűjte
ménnyel rendelkezik*A National Scien
ce EouncLation most segélyt nyújtott an
nak a kérdésnek i a kivizsgálására, mi
képpen lehetne ennek a gyűjteménynek 
körét kibővíteni és az anyagának fel
használásával történő szolgáltatásokat 
tökéletesíteni.. A  segély felhasználásá
val a munka három területen folyik:

1) az eddigi gyűjtemény állomá
nyát - vétel és adomány ut
ján - gazdagítják; az egyes 
tételekről fénymásolatokat és 
nűkrofilm-másolatokat készíte
nek; az áUomány körét bibliog
ráfiák, számológép - kódok és 
programok utján szélesítik;

2) elkészítik az USA különféle 
könyvtáraiban alkalmazott osz
tályozási rendszerek nyilván - 
tartását; az SLA állományának 
kritikai értékelését adják; meg
állapítják, melyek azok a szak
területek, ahol osztályozási 
problémák várnak megoldásra;

3) az SLA eddigi kölcsönző te
vékenységén felül felvilágosí
tó és tanácsadó szolgáltatást 
is rendszeresítenek. ( Scient.

Inform. Notes 5. vol. 1963. 5. no. 8.p)

A  Kongresszusi Könyvtár k ö z 
ponti kata lógust  ájULit össze mind
azokról a negatív mikrofilm alap-pél
dányokról, amelyeket amerikai könyv
tárak és mikrofilm-másolatokat készítő 
vállalatok könyvekről, folyóiratokról, 
más nyomtatott anyagról és kéziratok
ról készítettek, ill. szándékoznak ké
szíteni. A  központi katalógus ezen fe
lül a pozitív mikrofilmekről, valamint 
mikrokártyákról és egyéb mikrofonná - 
tumokról szóló adatokat is tartalmazni 
fogja. A  központi nyilvántartás utján

el akarják kerülni, hogy az eactig sű
rűn előforduló párhuzamos mikrofelvé
telek a jövőben is megismétlődjenek.
( L * C , Inform. Bull. 22. vol. 1960. 44. 
no* 593- 594. p.)

15 millió dollár segélyt nyújtott a 
Ford Alapítvány az United Negro Col
lege Pund ( Egyesített Néger Faisko
lai Alapítvány) számára abból a cél
ból, hogy addig is, amíg megszűnnek 
a tisztán fehérek, illetve négerek szá
mára fenntartott főiskolák, a négerek 
magasabb fokú oktatási intézményei 
lépést tudjanak tartani a többi hason
ló intézmény fejlődésevei, ( library 
Journal 88. vol. 1963. 18. no. 3815.p.)

Quincy Mumford, a Kongresz- 
szusi Könyvtár igazgatója tiz napos 
látogatást tett 1963 október hó folya
mán Japánban* 1962 tavaszán Dr. 
Susuki, a japán Páriáméit! Könyv
tár igazgatója töltött hosszabb időt az 
Amerikai Egyesült Államokban. En
nek a látogatásnak volt viszonzása 
Qu. Mumford japán útja. ( National 
Diet Library Newsletter 1963. 18. no.
10-11. p.

*»+*+++*++

Még a legnagyobb elővigyáza
tosság és legkorszerűbb biztonsági 
intézkedés sem elegendő könyvtári 
és levéltári tolvajlások megakadályo
zására. Néha viszont olyan helyen 
bukkan fel az elcsent köztulajdon, 
ahol legkevésbé gondolná az ember.

A  Georgetowiv i Egyetem Könyv* 
tárának vezetője iskolai archívumok
ban anyagot keresett az egyetem fenn
állása 175. évfordulójának megünnep
lése alkalmával rendezendő könyv- 
kiállitás számára. A z egyik iskolában 
tekintete egy kis poros, régi, fekete 
kötésbe kötött könyvecskére esett.
A  könyv 1648—1651 között irt angol 
politikai és vallási brosúrák gyűjtemé
nye volt. A  közelebbi vizsgálat során 
megállapította, hogy a munkát 1847 el
lőtt lopták el 28 más kötettel együtt a 
British Muaeum- ból, ahova HL György
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király adományaként került, mint annak 
a nagyobb gyűjteménynek egyik köte
te, amelyet egy könyvkereskedő 1640— 
1663 között gyűjtött össze. A  köny - 
vet -  azonosításának megtörténte utáA 
- azonnal visszajuttatták jogos tulaj
donosának, a British Museum - nak.

Egyszerűbb utón jutott vissza az 
Amerikai Egyesült Államok Országos 
Levéltára birtokába az a polgárJnáboruk 
idejéből származó három levél, amelyet 
egy éve loptak el több más levéllel e~ 
gyíitt. Egy kéziratgyiijtőnek ajánlották 
fel megvételre -  aki gyanúsnak találva 
őket -  felhívta reájuk a nyomozó ható
ság figyelmét. A  levelek azonosítása 
és birtokosának megállapítása igen gyolc
sán megtörtént. ( Libr. J, 88.vök 1963* 19. 
no. 4186. p.)

A z Ulrich*s Periodicals Direo - 
tory ( Ulrich-féle Folyóirat Cimjegy - 
zék) uj kiadását International Perio
dicals Directory címen most készíti 
elő a RJR. B ow k er  Company. A  két 
kötetes munka e l s ő  része a terme - 
szettadományos, műszaki és orvostu
dományi periodikumokat fogja felölelni 
s 1964 végén jelenik meg* A  második 
rész a művészeti, humanisztikus, tár- 
sadalomtudományi, valamint az üzleti 
élet körébe vágó folyóiratcímeket tar
talmazza: ezt 1965-ben teszik közzé.

Mindkét kötet mind belföldi, mind 
külföldi vonatkozásban lényegesen több 
folyóiratot fog tartalmazni. ( Libr. J. 89. 
vol. 1964. 3. no. 597. p.)

*«***#*-»*«

A z American Booksellers A s- 
sociation (Amerikai Könyvkereskedők 
Szövetsége) javaslatára 100 idegen 
ország államfője kap az Amerikai B- 
gyesült Államoktól 105-105 műből álló 
kis könyvtárat ? A  cél az, hogy általa 
a külföld bepillantást nyerjen az ame
rikai életb e. A  müvek ossz ©válogatása 
az amerikai könyvtermés utolsó három 
évéből úgy történt, hogy inkább az ame
rikai szellem sajátosságét, semmint gaz
dasági élete és műszaki fejlettsége 
nyer általuk kifejezést. Tárgy szerinti

megoszlásuk: az amerikai élet: 24 mii; 
művészet: 14 mű; életrajz: 23 mű; re
gény: 27 mű; történelem: 17 mii. ( lábr. 
J» 88«vol« 19.no, 4l84,p.)

***+%*+*'*"*

A  medellini ( Colombia) Inter- 
American Lábrary School ( Amerikai 
Államok Közötti Könyvtáros Iskola)
-  a Rockefeller Foundation segélyé
nek felhasználásával - a latin-ameri
kai államokban folyó k ö n yv tá ro s -  
k é p z é s  jelenlegi állapotának felmé
rését végzi.

A  felmérés során azt is meg 
kívánja állapítani, milyen közvetlen 
intézkedésekre van szükség ahhoz, 
hogy a földrész könyvtárosszükség- 
latét 10 évre biztosíthassák. A  kér
dés tanulmányozásával párhuzamosan 
könyvtárigazgatók és könyvtárosok 
számára három szemináriumot rendez
nek. A z első szemináriumot 1963. 
nov, 4— 10-ig tartották. 0 Se jent. In - 
form Notes. 5. val. 1963. 5. no. ll.p .

A z  American Society fór En- 
gineering Edueation ASEE ( Amerikai 
Műszaki Oktatási Egyesület) és a Mű
szaki Könyvtáraik Bizottsága felhívást 
adott ki műszaki könyvtárakról szóló 
előadások összeállítására az évi 
ASEE Konferenciára. A  konferen
cián — mely 1964. jun. 22—26—an 
lesz -  megbeszélésre kerül a műsza
ki könyvtárak jelen és jövőbeni mű
ködése, az oktatásban vállalt szere
pe, a mérnökök szakirodalmi tájéko
zottságának hiánya és a megnöveke
dett lehetőségek következtében vár
ható változások. (Spec. labr* 54.vol. 
1963. 10. no. 655. p.)
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