
Röviden

Nikolaj S z e rg e ev ,  a Szovjet Tu
dományos Akadémia Tájékoztató Inté
zete Elektrotechnikai Tájékoztató Osz
tályának titkára jelenleg az UNESCO 
Könyvtári, Dokumentációs és Levéltá
ri Osztályán a Bibliográfiai, Dokumen
tációs és Kiadványcsere Részleg veze
tőjeként működik, Szergeev 1961—1962— 
b en mint dokumentációs szakértő az 
Egyesült Arab Köztársaságban dolgo
zott, ( B.Unesco Bibi, 18. vol. 1864.
3. no. 139, p.)

* m

Az UNESCO 30 képből és magya
rázó szövegből álló álló filmet készítte
tett az iskolai könyvtárak szerepéről és 
fontosságáról a gyermekek nevelésében. 
A  filmet elsősorban az UNESCO által 
rendezett konferenciákon fogják bemu
tatni, de korlátozott példányban a könyv
táros képző iskoláknak, valamint egyéb 
a kérdés iránt érdeklődő intézmények- 
n ek is rendelkezésére áll. Részletesebb 
felvilágosítással az UNESCO Könyvtári, 
Dokumentációs és Levéltári Osztálya 
szolgál. ( B.Unesco BibL lo.vol. 1964.
3.no. 150.p.)

m m

A. svéd kormány 2,492.000 svéd 
koronát juttatott el az Unesco-nak az 
afrikai leányok és asszonyok oktatá
sának fejlesztésére. A z Un esco és a

svéd kormány közösen programöt dol
gozott ki az adomány felhasználásáról. 
E program keretében többek között bib- 
liobuszt fognak 3 évig üzemben tartani 
Kenyában, Tanganyikában ás Ugandá
ban. ( Ba Unesco Bibi, 18*vol, 1964. 
2 .no, 1 0 1 - 1 0 2 .p*

o »

Az elkövetkező évek FID-konfe
renciáinak színhelye:

1965 - Washington, 1966 - Hol
landia, 1967 - Tokió. ( FID News B.
13. vol. 1963. 7. no. 29. p.)

■ «a.

A- Barcelonában tartott Nemzetkö
zi Bibliofillal Kongresszuson megala
kult a Bibliofilek Nemzetközi Szövet
sége. A  szövetség célja: a különböző 
országok bibliofiljei közötti kapcsolat 
megteremtése, nemzetközi összejöve
telek, kiállítások rendezésének meg
könnyítése, A  szövetség évkönyvet, 
folyóiratot fog közzétenni s ezen fe
lül a bibliofillá. körébe vágó monográ
fiákat is Szándékozik publikálni. ( Libri.
14. vol. 1964. l.no. 86-87.p.)

m *

Az Atomenergia Európai Közössé
gének " I sp ra "  nevű közös kutatóköz
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pontja. (Olaszország) 1963. május 28- 
30-án 90 szakember részvételévé] 
nemzetközi konferenciát tartott a lyuk
szalag dokumentációs célokra történő 
fel has znáiása tárgy ában. (PED News 
B. 13. vol. 1963. 7, no. 29. p.)

m m

1963- máj* 27.-én Milánóban tar
totta első, alakuló közgyűlését a PÉP

( Pedération Internationale des P h o  
nothéques - Ilanglemeztárak Nemzet
közi Szövetsége), Pedórov-nak,az 
AIBM ( Association Internationale des 
Büüothéques Musicales ) elnökének veze
tésével. A  Szövetség célja többek közt 
a hanglemeztáros hivatás kialakítása 
és a hanglemeztárak nemzetközi együtt
működésének elősegítése. ( B.Bibl, Pr.
9. ann. 1964. 2. no. 69. p.)

A n g l i a

Sok könyvtáros szerint felesleges 
volt a North-Western Polytechrüc Lib- 
rary School legutóbbi vizsgálódása 
a férjes asszonyok könyvtárosként 
való alkalmazásával kapcsolatban, mi
vel az eredmény szerintük előrelátha
tó volt. Mégis, ha csak arra gondo
lunk, hogy a felmérés során számos 
magánvélemény vált közismertté, már 
ezt is bizonyos eredménynek tekint
hetjük.

A  könyvtáros-szakma létszámhi
ánnyal küzd. Ennek egyik állandó oka 
az, hogy a női könyvtárosok férjhez- 
menetelük után megválnak foglalkozá
suktól.

Sok könyvtárosnő panaszolja, hogy 
a könyvtárosok alkalmazásánál előny
ben részesítik az egyedülálló nőket. 
Ez a megkülönböztetés onnan szár
mazik, hogy némely családos könyvtá
rosnő nemcsak a saját, hanem csa
ládtagjainak betegsége miatt is hiány
zik. Hasonló problémát okoz a sza
badságolások beosztása, mert a csa
ládosok kötve vannak bizonyos idő
szakhoz ( iskolai szünidő stb^.

Született már olyan javaslat, hogy 
részmunkaidőben alkalmazzanak csa
ládos könyvtárosnőket olyan könyv
tárakban, ahol legnagyobb a munkát- 
erőhiány, pl. gyermekkönyvtárakban.
Ez átmenetileg jó megoldás lenne, de 
kettős hátránnyal is jár.

Egyrészt így olyan vélemény ala
kulna ki, hogy egyik gyermekkönyv
tárban sem szükséges egésznapos 
munkaerő,* másrészt igy számítani kell

arra is, hogy a férjek munkahelyvál
toztatása sokszor a könyvtáros-fele
ségeket is hasonló lépésre kénysze
ríti.

A  kérdést tehát nem lehet úgy 
eldönteni, hogy férjes asszonyokat 
nem szabad könyvtárosként alkalmaz
ni, de ez a megoldás csak akkor 
célszerű, ha nem vet fel még több 
problémát, mint amennyit megold. Az 
elemzés remélhetőleg néhány hasznos 
javaslatot eredményez a kérdés ren
dezéséhez. ( Eibr. World. 65.vol. 1964. 
766.no. 337.p.)

Egy angol közművelődési könyv
tár v gyermekosztálya a gyermekolva- 
sok rendszeres olvasáshoz és rend
hez szoktatása érdekében azoknak 
a gyermekeknek j akik egy hónapon 
keresztül időben visszaszolgáltatják a 
kölcsönzött könyvet és értelmesen be 
tudnak számolni utolsó olvasmányuk
ról, a kínai könyvisten képével dí
szített jelvényt ad ajándékba. ( ‘Liai
son. 1963- Sept, 63. p.)

Az angliai Islington egyik közmű
velődési könyvtárában kísérletképpen 
televíziót állítottak fel, melyen főként 
az ismeretterjesztő müsorszámokat, 
de zenei és egyéb kulturális műsoro
kat is közvetítenek. A  könyvtár ve
zetősége arra számit, hogy sok o- 
iyan televiziótulajdonos is résztvesz
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majd az adásokon, akik otthon - 
családiasaik eltérő Ízlése miatt - 
nem nézhetik az ismeretterjesztő mű
sorokat.

A  kísérlet egy évig tart, ezután 
döntenek, hogy a többi islingtoni 
könyvtárba is bevezetik-e a televí
ziót.

( Libr, World. 1964.6ö.vol. 767.no. 
373. p.)

Idézet egy angol könyvtári bizott
ság egyik tagjának beszédéből: ” Ha 
azt kéri az ember, hogy ugyanakkora 
összeget fordítsanak uj könyvtár épí
tésére, mint amennyit egy-egy uj úszó
medence létesítésére szoktak fordíta
ni, akkor a hangulat rögtön jegessé 
■válik.” * * * + *

Egy másik idézet: ” Mielőtt vala
mely könyvtár működésének eredmé
nyességét vizsgálnék, előbb szólal
tassuk meg olvasóit, Mert mi mindig 
hajlamosak vagyunk reá, hogy töké
letesnek tartsuk könyvtárunk tevé
kenységét, az olvasóknak azonban 
gyakran más a véleményük.”

Ismét más: ” Legelső szem pontunk
ra ak mindig annak kell lennie: előse
gítjük-e valamely újításunkkal az ol
vasószolgálatot. Ha. pl. a könyvtár 
eredményesebb működése érdekében 
foto- könyvkölcsönzés-regisztráló be
rendezést állítunk be, de ezzel csök
kentjük a felvilágosító munkát, alckor 
újításunk az olvasószolgálat rovásá
ra történt.” ( Liaison. 1963. Oct. 65,p.)

A u s z t r á l ia ,

Az Ausztráliai Nemzeti Könyvtár 
30 magnószalagot kapott, melynek a- 
nyagát John Mereditn gyűjtötte Auszt
rália különböző részein. A  gyűjtemény 
énekekből, emlékezésekből, mesékből, 
szavalatokból' áll, többnyire olyanok e

lőadásában, akik még visszaemlékeztek 
az 1880-as és 1890-es évek esemé
nyeire.

A z Ausztráliai Nemzeti Könyvtár 
2275 darab 1715- 1789 között publi
kált francia pamfletét szerzett meg.
Ez kiegészíti az 1962-ben vásárolt 
nagy gyűjteményt a francia forrada
lom korából. (Austr. Libr. J. 12. vol. 
1963. 2. no, 93. p.)

m m

Nyugat-Ausztráliában a Battye 
Könyvtár őrzi a gyárak, cégek, vál
lalatok archivális anyagát. Legutóbb 
egy 1829-ben alapiteji cég archív-a- 
nyagát, levelezését, jelentéseit stb. 
kapta meg. (Austr. Libr. J. 12. vol, 
1963, 2. no. 71. p.)

A u s z tr ia .

Az Osztrák Nemzeti Könyvtárban 
1964. jón, 2. és ápr. 10. között könyv
tárosképző tanfolyamot tartottak, a kö
vetkező tárgyakból: könyvtártörténet, 
könyvnyomtatás, Írás, könyvtártan, 
bibliográfia,, tudomány rendszertan, aka
démiák története, nyelvek ( áttekintés) , 
könyvillusztráció, ex-libris, könyvkö
tés, dokumentáció, könyvkereskedelem, 
alkotmánytan és jog. ( Biblos. 13. Jg. 
1954. 1. no. 13. p.)

Dánia

Helsingor- bán  ̂Dánia) szeptem
ber hó folyamán: ” Az osztályozás 
szerepe az ismeretanyag és tájékoz
tatási anyag terjesztésében. A  gya
korlat és a jelentkező irányzatok kri
tikai kiértékelése” témakörben tar
tanak munkaértekezletet 60 meghí
vott résztvevővel. Az értekezlet egyik 
védnöke a National Science Foun
dation, szervezője a koppenhágai Dán 
Dokumentációs Központ, ( ScI.Inform. 
Nőies, 6.vol. 1964. 2.no. 15,p.)
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EYariciaQrszá.g

Egy 1964. jan. 9-i rendelettel négy uj 
központi kölcsönző könyvtárat hívtak 
létre Franciaországban, Ezzel a fran
cia falusi lakosság könyvellátását vég
ző ilyen könyvtárak száma 28—ra emel
kedett, ( B.Bibl, Fr« 9, ann, 1964, 3. no. 
151- 152.“ £ .y

A  Francia Könyvtárosok Egyesü
lete kis- és középnagy könyvtári szek
ciója 1964. máj. 10-én Párizsban kon
ferenciát rendezett a fiatalkorúak ol
vasásáról ( az olvasás nevelő hatása, 
az ifjúsági könyvtár szervezete, a 
fiatalok aktív részvétele a könyvtár é- 
letében s hasonló témákról.) Educ.
Bibi. 1964. 9.no. 54. p.)

0 m

A  párizsi Bibliothéque National-bán 
játékkártya kiállítást rendeztek. A z tor
szág több könyvtára bocsátotta ebből a 
célból rendelkezésre játékkártya állo
mányát. A  kiállítás anyaga öt évszázad 
játékkártyáját foglalta magába. Sikerült 
egy játékkártya készítő üzemet is fel
állítani, a régen használatos eszközök
kel felszerelve. A  Lilié-i Levéltár által 
kiállított, 1382-ből származó szöveg ta
núsága szerint a torony őröknek a koc
kán felül tilos volt a kártyával való 
játszás is, amiből a kártyajáték elter
jedésére lehet következtetni. A  kiállí
tás anyagát 94 lap terjedelmű kataló
gus ismerteti. ( B.Bibl.Fr, S.vol. 1963.
11. no. 438. p.)

A  párizsi Orvostudományi Fakultás 
Könyvtára ( Bibliothéque de la, Faculté 
de Medicine de Paris) - főként saját 
állományára támaszkodva, de a Biblio— 
théque Nationale és néhány vidéki 
orvostudományi könyvtár anyagát is 
felhasználva - orvostudományi köny
vekből és tárgyaikból kiállítást rende
zett, A  kiállítás anyaga az orvosi

könyvek XV. században való feltűné
sétől kezdve napjainkig hiánytalanul 
szemléltette ennek a tudományágnak 
fejlődését. A  kiállítás anyagát 102 lap 
terjedelmű katalógus foglalta jegyzékbe. 
( B.Bibl. Fr. 8 .vol. 1963. ll.no. 439-440.p.j

Ghana

Nemzeti  Könyvtár.  A  ghanai 
kormány felhívta a Ghanai Könyvtári 
Tanácsot Nemzeti Könyvtár létrehívá
sára. A  tanácsnak ebben a munkájá
ban egy technikai tanácsadó bizottság 
fog segítséget nyújtani. A  bizottságban 
a Ghanai Egyetemi Könyvtár, a Nkrumah 
Egyetem Könyvtára, a Ghanai Tudomá
nyos Akadémia Könyvtára, az. Orvosi 
Kutatóintézet Könyvtára, a Közigazga
tási Intézet Könyvtára vezetői, a köz
művelődési könyvtárak igazgatója és 
az Országos Levéltár vezetője foglal
nak helyet.

Nemzetköz i  gyerm ekkönyv
vásár, Ai- Hasson asszony, a ghanai 
Parlament tagja, helyettes nevelésügyi 
miniszter, 1963. november 8-án ünnepé
lyesen megnyitotta az Accrái Központi 
Könyvtárban az első afrikai gyermek- 
könyvkiállitásí. Különböző országokból 
kb. 50 kiadó mintegy 5 000 könyvet 
mutatott be a kiállításon, amelyre első

sorban a pedagógusokat, szülőket és 
gyermekeket hívták meg. Két héten át 
naponta több mint 600- an látogatták a 
kiállítást. A  kiállított könyvek kataló
gusát tájékoztató könyvként megküld
ték valamennyi iskolának. ( B.Unesco 
Bibi. 18. vol. 1964. 3. no. 150. p.)

India.

A  12 éve it=-,rehivott Delhi Közmű
velődési Könyvtár 1962-1963. évi mű
ködéséről szóló beszámoló a könyvtár
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fejlődéséről tanúskodik. A  185.000 kö
tetes állományú, könyvtárba. 55.000 
Hallgató iratkozott be, a kölcsönzések 
száma naponta átlagban 6501 mii. A z 
ifjúsági részleg, ahol az angol köny
veket Hindi annotációval látták el, 
nagy közkedveltségnek örvend.

1962— 63-ban több uj szolgálat in
dult. A  Braille könyvek osztályán 500 
könyv áll a 150 olvasó rendelkezésé
re. Két Braille Írógéppel és egy spe
ciális duplikátorral is gyarapodott a 
Braille gyűjtemény. Letéti könyvtár van 
a központi fogházban, aHol a napi köl
csönzések száma átlagban kb. 150 
könyv. A z 1071 lemezből álló hang- 
lemezgyüjteményb en közel 5000 volt 
a beiratkozott kölcsönzők száma.

Ezen kívül a Delhi Közművelődé
si Könyvtár gyermek— és ábécés köny
veket ad ki : 36 ilyen mű jelent meg 
eddig.

A  könyvtár ki akarja terjeszteni 
szolgáltatásait a kórházak betegeire is.
( B. Unesco Bibi. 18.vol. 1964. 3. no. 
151.p.)

M a g y a r o r s z á g ;

Az osztrák könyvtáros folyóirat 
Hir- rovatában Bolyai János születé
sének 160 éves jubileumáról s az 
ebből az alkalomból megjelent "Biblio- 
graphia Bolyaiana 1831—1960'1 cimen 
a Széchényi Könyvtár és a Műegye
temi Könyvtár közös kiadásában meg
jelent bibliográfiáról ad hirt. ( Biblos.

1 2 . Jg. 1963. 3. no. 106. p.)

A  Bibliofillá c. olasz könyvtudomá
nyi folyóirat már többször tett említési 
Magyarország kulturális tevékenységé
ről, különös tekintettel a kiadói munká
ra. Most beszámol az olasz müvek 
magyarnyelvű kiadásáról. Dante mü
veit a Helikon kiadó jelentette meg 
művészi kiadásban. A  kötetnek nagy 
sikere volt az 1962—es könyvhéten is, 
Dante müveinek fordítását, amely jelen
tős felkészültséget igénylő vállalkozás,

a legjobb magyar fordítókra ( Babits, 
Csorba, Jékely, Weöres) bízták. Szép 
számban terjesztették a többi olasz 
klasszikus müveit is, mint pl. Bocca
ccio, Ariosto, Tasso, Leopardi, Man- 
zoni, stb. könyveit.

De a magyar közönség ugyanakkor 
érdeklődik a legjobb kortársirók alko
tásai iránt is. A  legnagyobb nép szerii- 
ségben felerészben a Párduc, fele
részben Malparte:Kaputt  c. müve 
osztoznak, az utóbbi most érte el má
sodik kiadását. Quasimodonak , ké
vé ssel a Nobel-dij megszerzése után, 
lirai verseket tartalmazó antológiája 
jelent meg; ezenkívül nagy sikert arat
tak könyveikkel Moravia,  Prat öli ni 
és Calvi  no.

Megjegyzi a cikkíró, hogy a magyar 
kiadók érdeklődését az olasz irodalom 
iránt az olasz kiadók is viszonozzák.
A  sok magyar versfordítás közül, a- 
melyek az utóbbi időben jelentek meg 
Olaszországban, kiemelkedik az Um- 
berto A lb in !  gondozásában megjelent 
Józse f  Attila kötet. Magasra értékel
ték a Mario de Michel i  összeállítá
sában megjelent A  XX. s z á z ad  ma
gyar  k ö l t é s z e t e  c. antológiát is.
( La Bibliofilja. 65. vol. 1963. 3. no.
329. p.)

A  lipcsei Börsenblatt magyar hí
rei keretében közli: 1963. okt. végén 
műszaki könyvnapokat rendeztek szer
te az országban. Kö, 2 0 0  nagyüzemben; 
az egyetemeken és a műszaki taninté
zetekben kiállításokon mutatták be a 
műszaki könyveket. A  műszaki kiadók 
ebből az alkalomból 25 uj müvet je
lentettek meg.

*  *

John 3teinbeck amerikai iró egy
hetes látogatáson Magyarországon 
járt.

# *

A  Corvina 1963-ban összesen 
150 munkát adott ki idegen nyelven.
30 külföldi kiadóval tartott fenn bará
ti kapcsolatokat. ( Börsenblatt. Leipzig.
130.Jg. 1963. 49.no. 848.p.)
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Az Országos Műszaki Könyvtár 
és Dokumentációs Központ 60 oldal 
terjedelemben kiadta a Könyvtár által 
1964. évre e lő f i z e te t t  kurrens 
külföldi periodikus kiadványok jegyzé
két. A  jegyzék betűrendben sorolja fel 
mintegy 2 0 0 0  folyóirat óimét - eseten
ként alcimét - megjelenési helyét és 
könyvtári helyrajzi számát. (A csere 
és ajándék utján beérkező folyóiratok 
nem szerepelnek a jegyzékben,)

Az értékes tájékoztató - az imp
resszum tanúsága szerint - 325 pél
dányban készül.

Ném et D em okraiikus K ö z tá rs a s á g

A  Kommission für Benutzungsfra- 
gen ( Könyvtárhasználati Szakbizottság) 
1954. jan. 13-14-én Halléban tartott 
ülésén a következő kérdéseket beszél
ték meg:

1. Könyvtárközi kölcsönzés szabály
zata.

2. Könyvtárhasználat keretszabály
zata.

A  könyvtárközi kölcsönzés a regi
onális központi katalógusokon alapszik, 
NDK szinten a Deutsche Staatsbiblio- 
thek . a központ. A  közművelődési 
könyvtáraknak a könyvtárközi kölcsön
zésbe való bekapcsolása szükségessé 
teszi egy, valamennyi részivevő könyv
tárt feltüntető jegyzék összáLlitását, Va
lamely könyvtárnak a könyvtárközi 
kölcsönzésbe való bekapcsolásához 
az illetékes minisztérium beleegyezése 
szükséges. A  KŐ- és Szakiskolaügyek 
Államtitkársága mellett működő Tudó - 
raányos Könyvtárügyi Tanács időköz
ben elfogadta az ülésen megtárgyalt 
szabályzat-tervezetet. A  tudományos 
könyvtárak könyvtárhasználati keret- 
szabályzata kötelező az Államtitkár
sághoz tartozó valamennyi tudományos 
könyvtár számára, Ennek alapján kell 
kidolgozniok - sajátosságaik figyelem- 
bevételével - saját könyvtárhasznála
ti szabályzatukat. ( Mitt. Wiss. Bibi.
DDR. 2. Jg. 1964. 3. no. 27. p.)

Az NDK egyetemeinek kari és in
tézeti könwtárairól 1962-ben elsoiz-

ben készült statisztikai felmérés. A  
hét egyetemnek összesen 736 kari 
és intézeti könyvtára van, együttesen 
5 C70 875 kötet állománnyal. A  könyv
tárak és az állomány megoszlása a 
7 egyetemen a következő:
Humboldt Egyetem, Berlin 159 intézeti 
kvt, 1 359 445 kötet,
Kari Marx Egyetem, Lipcse 133 inté
zeti kvt, 1 287 641 kötet 
Martin Luther Egyetem, Halle- Wittenberg 
94 intézeti kvt, 727 350 kötet 
Briedrich Schiller Egyetem, Jena 99 
intézeti kvt, 635 363 kötet 
Egyetem, Rostock 6 8  intézeti kvt,
334 360 kötet
Ernst Moritz Arndt Egyetem, Grreifswaid 
59 intézeti kvt, 376 374 kötet 
Műszaki Egyetem, Drezda 124 intézeti 
kvt, 350 336 kötet

Az 1962-ben újonnan beszerzett 
kötetek száma 171 852 volt. 604 175 
kötetet kólesöneztek ki.

A  kari és intézeti könyvtárakban 
Összesen 369 könyvtári munkaerő dol
gozik, közülük 134-nek van könyvtá
rosi végzettsége, ( Zbh Bibi, 77, Jg.
1963. 10. no. 470. p.)

a m

Befejeződtek a lipcsei Vakok Köz
ponti Könyvtára épületének 1961-ben 
megkezdett bővitési munkálatai. 1963. 
októberben átadták rendeltetésének az 
uj 9 emeletes épületet, amelyben a 
nyomda és a könyv- és folyóiratkiadó 
is helyet kapott, A  könyvtárnak 94 dol
gozója van, állománya 14 900 kötet 
Braille-Írásos könyvből és 56 0 0 0  hang
szalagból áll. Az évi kölcsönzések szá
ma kereken 33 000 könyv és 200 000 
hangszalag. Az uj épület az állomány 
további növelését és az olvasószolgá
lat kíszélesitését teszi lehetővé. ( Mitt. 
Wiss. Bibi. DDR. 2. Jg. 1964. 3.no. 30.
P-) ’

• B

1963 a Deutsche Bücherei gyara
pítási politikájára nézve igen eredmé
nyes volt, A  Nemzeti Könyvtárba, a- 
lapitása óta, most érkezett be a leg
több bibliográfiai egység. A z összes



gyarapodás 92 000 kötet volt. A z előző 
évi 73 074 kötethez viszonyítva, mely 
már ugyancsak jelentős emelkedést 
mutatott az előző évhez képest, 18 926 
kötet volt a többlet, ami 125,9 százalék 
emelkedést jelent. Ezeknél a számoknál 
nem vették figyelembe az 1963, jul. 1- 
tol bevezetett második feldolgozó sza
lag adatait és a jövőben sem fogják 
ezeket az összesítésekbe beszámítani. 
Különösen Örvendetes és értékes a 
beszerzett nyugatnémet nyomtatványok 
számának emelkedése. Ezenfelül a 
Deutsche Bucherei 12 173 szabványt,
43 000 szabadalmi leírást és 879 ké
peslapot, filmet és hanglemezt szer
zett be. ( Bibliothekar. Berlin, 18. Jg. 
1964. 3. no. 32CK p.)

a a

A  Deutsche Bücherei, eleget téve 
az algíri, Egyetemi Könyvtár újjáépí
tését előmozdító nemzetközi bizottság 
felhívásának, megküldte a könyvtárnak 
a "Deutsche Bücherei 1912 bis 1962"
c. jubileumi kiadványát, a "Jahresver- 
zeichnis des deutschen Schrifttums”-t 
ós más bibliográfiai kiadványokat. 
Eelajánlotta ezenkívül, hogy duplum- 
anyagából szívesen küld további mun
kákat az újjáépülő könyvtárnak, ( Eör- 
senblatt. Leipzig, 130.Jg. 1963. 47,no,
813*p *)

■» m
A  lipcsei Borsenbiatt 1963. évi 

utolsó számában bejelenti, hogy a 
lap kiadását 1964. jan. 1-től a Var
ia g für Buch-und Bibliothekswesen- 
től a Eachbuchverlag ( Leipzig) ve
szi át* E változással is a szakmai 
intézményekkel akar a lap minél szo
rosabb kapcsolatot kiépíteni, a ma
gasabb kultúrpolitikai célok és na
gyobb gazdasági hasznosság érde
kében,

( Borsenbiatt. Leipzig. 130. Jg.
1963. 51/ 52- no. 890, p.)

m m

A  Kiéli Egyetem Világgazdasági 
Intézetének igazgatója, Erich Schnei -

der professzor meghívására, Horst 
Kunze  professzor, a Deutsche Staats- 
bibliothek főigazgatója és Helmut 
Rötzsch,  a Deutsche Bücherei fő
igazgatója resztvettek az intézet 50 
éves fennállása alkalmából 1964. feb
ruárban rendezett ünnepségeken. ( Mitt* 
Wiss. Bibi. DDR* 2* Jg. 1964. 3. no. 24.
p O

© H

A  Staatssekretariat für das Hoch- 
und Pachschulwesen 1963, december
ben egy hetes tanfolyamot rendezett a 
tudományos könyvtárak igazgatói szá
mára* A  tanfolyamot a Humboldt Egye
tem "Hermann Duncker" üdülőjében, 
Wendisch- Kietz- ben tartották. 2 6- an 
vettek részt az egyetemi, főiskolai és 
tartományi könyvárakból, valamit 1 a 
Deutsche Staatsbibliothekból és a 
Deutsche BüehereibŐl* A  tanácskozá
sokon a népgazdaság tervezésének és 
vezetésének uj gazdaságos rendszeré
ből a könytárügyre háruló feladatok 
és a tudományos könyvtárak dokumen
tációs és tájékoztatási munkájával kap
csolatos problémák szerepeltek. ( Mitt, 
Wlss* Bibi. DDk. 2, Jg. 1964. l.no.
1— 2.p.)

a a

1964* február 27-én olvasói gyű
lést rendeztek a Deutsche Staatsbib- 
liothekban, amelyre a kémikusokat és 
Nagy-Berlin kémiai üzemeinek képvi
selőit hivták meg. Werner Dube he
lyettes főigazgató bevezetőben a gya
rapítás, a szakirodalom feltárása és 
az olvasószolgálat egyes kérdéseiről 
szólott. A z ezt követő vitában, amely 
főleg a természettudományi és műsza
ki folyóiratok beszerzése és haszná
lata körül folyt, különösen a berlini 
könyvtárak Összehan golt folyóiratbe
szerzésének fontosságát hangsúlyoz
ták, A  résztvevők javaslatait és bí
rálatait a főigazgatóság megvizsgál - 
ja és intézkedéseiben tekintetbe fog
ja venni. A  jól sikerült rendezvény 
az olvasótermek és katalógusok meg
tekintésével zár tilt. ( Mitt* Wiss. Bibi. 
DDR. 2*Jg. 1964. 3*no. 28.p.)
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Svájc

A  svájci könyvié raK orosz könyv
állományának központi katalógusát, 
amelyet 1957—ben hívtak létre s a 
genfi Bibliothéque Publique et Uhi- 
versitaire- ben szerkesztettek, áthe
lyezték a berni Schweizerische 
Landesbibliothek— ba. A  svájci köz
ponti katalógushoz csatolt nyilván
tartás igy kedvezőbb körülmények 
között tud választ adni a hozzá ér
kező kérdésekre, A  bejelentéseket 
a jövőben a berni nemzeti könyv
tárnak kell megküldeni. ( Nachr. V3B- 
SVP» 40. Jg. 1954. 2 no. 45.p.)

Svédország

A  Stockholmi Városi Könyviár a 
szocialista országok gyermekköny- 
veiből kiálütást rendezett, amelyet 1964, 
járt. 20-án Harst K unze  professzor, 
a Deutsche StaatsbibKothek főigazga
tója nyitott meg. ( Miit. Wiss. Bibi. DOH. 
2* Jg. 1964. 3. r*o. 32-33* p.)

Szoyj etunió

Vilniusban 1963. december 27-én 
tartották a köztársaság könyvtárosai
nak és a tájékoztatási dolgozóknak 
értekezletét* ,Az értekezlet napi
rendjén a tá jék o z ta tá s  g é p e s í 
té sének  k é r d é s e  és a tudomá
nyos-kutató és kísérletező munkáik
1964—65* évi terve szerepelt* A  kér
dés előadja A* K a n c le r i s z ,  a Lit
ván SzSzR tudományos- műszaki tá— 
tájékoztad és propaganda intézet kere
tén belül működő, a tájékoztató munka 
módszertanával és gépesítésével fog
lalkozó osztály elnöke volt. A z elő
adást követő vitában a hozzászólók 
megelégedéssel nyilatkoztak az Inté
zet munkájáról, és több javaslatot ter

jesztettek elő a könyvtárak  és  
tá jékoz ta tó  in tézm ények  mun
kájának ö s s z e h a n g o lá s á ra .

A z értekezleten elfogadott hatá
rozatban javasolják az üzemeknek, 
szervezeteknek és tudományos könyv
táraknak, hogy terjesszék ki tudomá
nyos-kutató és kísérlett munkájukat 
a tá jék o z ta tá s  f e l d o l g o z á s á 
nak, tá ro lásának  és  v i s s z a  - 
k e r e s é s é n e k  g é p e s í t é s é r e  . A  
köztársaságban már kb 200 üzemben 
és vállalatnál működik telex. Azt 
tervezik^ hogy 1964* első felében te
lex gépek működnek majd a Litván 
SzSzR nagyobb tudományos könyv
táraiban és a tájékoztató központok
ban. A z  értekezleten elfogadták azt 
a javaslatot is, hogy 1964 májusáig 
kidolgozzák a tájékoztató és könyv
tári bibliográfiai munka gépesítésének 
kérdéseivel foglalkozó konferencia 
programját.
í Naucs.Tehn. ünform. 1964. 2.no.65- 66*p*) 

• m

A  Szovjetunió könyvkiadás tekinte 
lében az első helyen áU a világon. 
1918—1961* években a Szovjetunióban 
1 669 OQO könyvet és brosúrát adtak 
ki 25 milliárd példányban. Ebben az 
időszakban az irodalom a Szovjetunió 
népeinek 39 nyelvén és 49 más nyel
ven jelent meg*

1962-ben 79 100 könyv és brosú
ra jelent meg 1 248 800 OOO példányban.

A  folyóiratok 1962-ben 89^ 000 COO 
példányban, a napilapok 16 900 000 000 
példányban jelentek meg. ( 5zov, Knizsru 
'Torg. 1963. 5uio.)

© 9

A  szovjet fordítóirodák vezetői 
1963. julius 27-én Moszkvában kon
ferenciát tartottak. Azt a kérdést be
szélték meg, miképpen lehet — a fe
lesleges ismétlődések megakadályozás 
sa és a fordított anyag minél széle
sebb körű rendelkezésre bocsátása 
végett — munkájukat összeegyeztet
ni. ( FTP News B« 1964. 4.no. 14.p.)



Tanfianyika.
Tangany ikában törvény jelent meg 

könyvtári tanács léi^ehiva sáról. A  ta
nács egyik fö feladata, hogy a helyi 
hatóságokat könyvtárak létesítésére 
buzdítsa, amire egyébként ezeket egy 
korábbi könyvtári törvény már felhatal
mazta. A  tanács székhelye a üar es 
Salaam-i Központi Könyvtár uj épü
letében lesz. A z épület tervét most ké
szítik. A  Központi KÖnytárat a város 
közművelődési könytárává és a part
vidék regionális könyvtárává építik ki. 
A  Dar es Salaam -i Egyetemi Könyv
tár mellett a jövőben ez a könyvtár is 
köteles példányt fog kapni minden T f j v  
ganyikában megjelent sajtótermékből.
(B. Unesco Bibi. 18. vök 1964. 3. no. 
150-151.' p.)

Uj Zéland

A z Uj Zélandi', Szabványügyi 
Intézet szabályzatot adott ki a tájé
koztató jellegű folyóiratok fedőlapjá
nak és belső elrendezésének ajánlott 
gyakorlatáról. A  szabályzat nagy se
gítséget nyújt a tudományos és mű
szaki kiadványok szerkesztőinek és 
cikkíróinak, bár az általános jellegű 
és irodalmi folyóiratok szerkesztőinél 
néhány javaslata nem talá’í kedvező 
fogadtatásra. A  javaslatok többségé
nek elfogadása azonban mégis sokat 
segít ajz Uj Zélandi periodikumok 
siralmasan alacsony bibliográfiai szín
vonalán és könnyít a katalogizálók 
irheiru ( New Zealand Libr, 27.vol. 

1964. 2.noT)

U S A

A z Amerikai Egyesült Államok! 
1963. évi könyvtermés©; 25.784 mii, re
kordtelj esitmény. Ez tizennyolc száza
lékkal haladja meg az 1962. évi 
21 * 904 müvet.

Az 1963. évi 25 784 mü nem tar
talmaz bizonyos kiadványfajtákat: állam
igazgatási kiadványok, periodikumok,

utánnyomások és a 49 oldalt meg nem 
haladó füzetek. A  25 784 mü közül 
19 057 újonnan megjelenő mü, 67 27 pe
dig már megjelent müvek uj kiadása.

Az előző évihez képest különösen 
az " általános müvek” / Tü 000-099/ mu
tatnak ugrásszerű, 65 százalékos növe
kedést. A  Publishers? Weekly megjegy
zi, hogy ezen belül is különösen a 
bibliográfiákba könyvtárügyi és 
k ibernetikai  müvek számának emel
kedése figyelemreméltó.

Emelkedett a kiadott müvek száma 
egyéb szakterületeken is.. ( A  követke
ző felsorolásban a számok az előző 
évihez viszonyított százalékos emelke
dés1 mutatj ák )

nyelvek 47 %
oktatás 38 %
kereskedelem 31 %
természettud. 26 %
műszaki könyvek 24 %
költészet és dráma 24 %
vallás 23 %
jog 21 %
társ. tud* 21 %
kö zgaz daságtan 21 %
irodalom 20 %
sport és szórakozás 19 %
háztartás 18 %

Egyedül a zene i  könyvek száma 
csökkent az előző évihez képest.

( Libr.Jj, 89.vol. 1964. 3.no, 584.p.) 

* «

Az Amerikai R.R. Bowker Com- 
pajrry kiadásában megjelent a FOreign 
Affairs / Bifoüography 1952- 1962” (Kül
ügyi Bibliográfia 1952-1962) c. munka,

A z utóbbi 10 év külügyi kérdések
kel foglalkozó publikációi közül mintegy 
10 000 könyvet ölel fel 30 nyelvterü
letről ez a hatalmas munka. Tartalmi 
tekintetben 3 főterület munkáit foglal
ja magában:

Általános nemzetközi kapcsolatok 
( ezen belül: általános müvek, politikai 
tényezők, -- társadalmi, művelődési és 
vallási tényezők,, — földrajzi, faji és 
népességi tényezők,, - gazdasági ténye
zők, - nemzetközi jog, - nemzetközi 
szervezet és igazgatás, - háború és 
béke kérdései) ;
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a világ folyása 1914 óta (általá
nos kérdések:, — az első vUágháboru,
- a két háború közötti időszak, - 

a IL világháború, - a háború utáni vi-
lág);

földünk egyes országai kontinen
senként ( ezen belül: nyugati félgömb, — 
Európa, - Ázsia és Csendes Óceán 
térsége, - sarki tájak, - -Afrika,)

A  bibliográfiában szereplő címle
írások a munka szerzőjének nevét, a 
könyv elmét, a kiadói, a kiadás évét, 
az oldalszámot tartalmazzák, annotá
cióval ellátva, amely gyakran kimerítő 
kritikai szemlévé szélesedik, Egy bizo
nyos problémakör területéről a köny
vek megtalálását szel "csoportosítások, 
alcsoportok és utalók könnyítik meg.
Ez a kötet a már régebben megjelent 
három kötet folytatása.

Ugyancsak a cég kiadásátoan meg
jelent a wPooks in Print 1963 "című 
munka, mely mintegy 1400 cjzaköine- 
rikai kiadó hozzávetőlegesen 1630Ö0 
könyvét tartalmazza, külön szerző-és 
külön cim- mutatóval. A  szerzőn és címer 
kívül szerepel még a kiadás éve, ára, 
a kiadó, a kötés stb. Külön kötet szol
gál az említett műben felsorolt köny
vök közötti tárgy szerint való eligazo
dáshoz. Ennek cime: M Subject Guide 
to Books in Print 19637 A  könyvek a 
tárgymutató bán a Kongresszusa Könyv
tár tárgyszavai szerinti csoportosítás-' 
bán szerepelnek. 24000 szak—kategó
ria és sok ezer utaló könnyíti meg 
benne a könyvek megtalálását,

A  National Peder ütion of Science 
Abstracting and Indexing Services 
( Természetűxdományi Referáló és Mu— 
tatózó Központok Országos Szövetsége) 
bejelentette szervezetének ujjáalakitá-
aát. ( Sci.&iform.Notes. 6.vök 1964. 2. 
no % “3-4. p.)

A  Liibrary Journal 1964, 9. számá
ban (1930. p. ) közölt híradás szerint 
egy stílszerűen Troika Anniversary 
Toumak nevezett körutazás keretében

kiadókból, könyvtárosokból és tudósok
ból álló amerikai csoport látogatja meg 
a fennállásának 600. évét ünneplő 
lerakói Jagelló Egyetemet, a Szovjet 
Tudományos Akadémia 250, évét ünnep
lő könyvtárát és a 150. évi jubileumá
hoz elérkezett Szaitiikov— Scsedrin 
Könyvtárat. ( X/ibr, J. 89.vol. 1964, 9.no# 
I930.p.)

9 m

Az American Institute of Physics 
Documentatjon ,Newsléttér c  ̂ lapja 
( 4̂ _ vou 1963. 3. no. i.p. J folyóirat- 
mutatók lélautomatikus eljárással való 
összeállításának módszeréről számol 
be. eljárás kiír,dúló pontja e g y e t 
le n  alap címleírás mind-a tárgy-, 
mind a névmutató számára. A  mu
tatók szerkesztése és nyomtatása a kö
vetkező elemek, ill. berendezések fel
használásával történik: gépelt EAM 
(Electronic Accounting Machine -elek
tronikus számológép) -kártyák, xerox 
kártyar- sokszorosító.

Az eljárást az American Instítute 
of Physics kiadásában megjelenő több 
folyóirat mutatójának készítésére hasz
nálják.

* a

Az ALA  bejelentette: a keleti és 
nyugati part két elemi iskolájának 
( Plainview, N.Y,, i Richland Wash ) a 
Knapp- alapítványb ól olyan magas ösz- 
szeget juttat, hogy a holnap iskolái" 
elnevezésű program szemléltető köz
pontjaivá legyenek kialakíthatók. Ben
nük az iskolák vezetői, a könyvtáro
sok, a tanárok és az érdeklődő lai
kusok megfigyel hetik majd az iskolai 
nevelésbe belekapcsolódó könyvtári  
program hatását. A z iskolákat ultra
modem Iskolai és könyvtári felszere
léssel latiák el. ( L. C.Iraorai.B. 22.vol. 19 63 
25.no. 298.p.)

9  0f

Az ALA Lűbra.ry T ech n o logy  
P ro jec l  szerve a Cpuncil on ibib- 
rarv Resources 66.994. dolláros se-



gelyével kézikönyvet állit össze a. 
kutatóanyagok másolási eljárásairól*
A  kézikönyv - amely könyvtárosok, 
levéltárosok, tudósok, dokumentálok 
stb. használatára készül - többek 
között nyomtatott és kéziratos anyag 
mikrocsik - és mikrofilm- másolatai
nak készítési módját, a másoló be
rendezések ismertetését fogja tartal
mazni. A  segédkönyv közzétételét 
1966-ra tervezik* ( L.C.Inform.B. 23.vol.
1964. 10.no. lia.p.V

Az amerikai Kongresszus 1964. 
évi költségvetésében 450.000 dollárt 
szavazott meg a National Agricultu- 
ral Library ( Országos Mezőgazdasá
gi Könyvtár) uj épületének tervezési 
és élőkészitéei költségeire. A  Belts- 
villeben (Maryland) felépülő könyv
tár építkezési költségei kb. 6 780 OOO 
dollárra fognak rúgni. A z  1 2X2L OOO 
kötetet kitevő állomány ezidőszérinti

elhelyezése nem kielégítő. ( Sci. _In- 
form. Notes. 6. vől. 1964. 2. no. 4. p.)

A  New York Public I/ibrary erede
ti zenei kéziratok és más zenei anyag 
mikrofilm- másolatainak gyűjtését kezd
te el most épülő uj zenei osztálya szá
mára. A z óriásinak ígérkező gyűjtemény, 
amely a nemrég el hiányt nagy olasz kar
mester, Toscanini nevét fogja viselni, 
a következő *o»*©kat lesz hivatva szol
gáira:

1/ biztosítani, hogy a világon szét
szóródott anyag New York-bán rendel
kezésre álljon;

2/ könyvtáraknak mikrofüm-másola
tok szolgáltatása hiányzó anyagok pót
lására;

3/ a világ nagy zenemüveiből ha
talmas mikrofilm alappéldány-tár kia
lakítása.

A  zeneműtár megindításához kb.
25 000 dollár szükséges. ( Libr. J. 89. 
vol. 1964. 5.no. 1052.p.)

MEGJELENT
AZ U J  K Ö N Y V E K  CIMTJ 

AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIAI FOLYÓIRAT

Október  ̂közepén indult meg a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
valamint az Állami Könyvterjesztő Vállalat közös kiadásában az 11 Uj könyvek” 
című havonta k é t s z e r
megjelenő kurrens ajánló 
bibliográfia. Tájékoztatá
sul itt közöljük az első 
szám bevezetőjét.

A® „TTj Könyvek* szerkesztői munkája szerve® folytatása 
a KMK és az AKV Könyvtárellátó osztálya által 1959 óta 
folytatott könyvajánló tevékenységnek. Idők során egyre 
sürgetőbbé vélt, -hogy a rendelőjegyzéken szereplő minősítő 
betűjeleket szövegesen is Indokoljuk, s ezzel a könyvtárak 
beszerzését, olvasószolgálatát, irodalompropagaaidóját egy
aránt. hatékonyabban segítsük.

Az előzetesen készülő, könyvtári szempontokat, figyelembe 
vevő annotációk lehetővé teszik az eddigi jelölési rendszer 
egyszerűsítését A továbbiakban mellőzzük a szakszervezeti 
letéti állomány betűvel jelzéssel) való kiemelését ki
terjesztjük viszont a minősített könyvek ajánlását a városi, 
valamint a gyermekkönyvtárakra. Ennek megfelelően ki
adványunk első számától kezdve a következő minősítő je
löléseket alkalmazzuk:

A. , ®  falusi könyvtárak részére törzsanyag
B. , =  városi, szakszervezeti könyvtárak részére törzsanyag
a. , — falusi könyvtárak részére javasolt
b. , =  városi, szakszervezeti könyvtárak részére javasolt

=* gyermekkönyvtárakba Is beszerzendő.
A  minősítés részletesebb indokolása az annotációk végén 

Iá megtalálható. Itt utalunk arra is, hogy a B-vd (b-vel> 
jelölt könyvek mind a városi, maid a szakszervezeti, avagy 
csak a szakszervezeti könyvtárak részére ajánlottak. A szö
veges minősítést az olvasókra vonatkozó ajánlás egészíti kL
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