
gáltatni, utóbbi esetben a küldemény portómentességet élvez, az 1943* aug.4.~i 

rendeletben megállapított feltételek között,

5.szakasz. A z  állandó ellenőrzést a köteles példány beszolgáltatás álla

mi főfelügyelője végzi; az ő feladata az 1943. jun. 21.-i törvény 12. és 13. sza

kaszában megállapított peres eljárás megindítása^ M A)

FINNORSZÁG ELSŐ KÖZPONTI KÖNYVTARA

JÍRVELIH. lim it La premiere 
bib liotheque Central© £in lan d a ise • »  B. 
üneaco B ib i*  18* vol* 1964* 2* no* X05-
106* p*

Az e lső  központi könyvtár Finnország- 
toan. (J .4 )

A z  1960. márc. 1.-én létrehívott Észd< 

Karélia a legfiatalabb finn tartomány. 

Székhelye, Joensuu, az egyetlen na

gyobb város (30.000 lakos) a 21.000

km^ területű9 204.000 lakosú tartomány

ban* Ebben a városban akarják felállítani Kelet-Finnország egyetemét s sikkor 

a központi könyvtár -  legalább is kezdetben - az egyetemi könyvtár funkció - 

ját fogja betölteni. A  városi könyvtár 1962-bén lett központi könyvtárrá, mind

azokkal a funkciókkal, amelyeket a többi skandináv országban a központi könyv

tárak gyakorolnak: kölcsönzés - főleg nevelő céllal - elsősorban saját állomá

nyukból, másodsorban más könyvtárakéból (szükség esetén külföldről) a fa

lusi könyvtáraknak, helyi szerveknek, iskoláknak; a helyi kiadványok gyűjtése; 

évenként egyszer a tartomány könyvtárosainak összehívása.

A  Finnországban tartományi könyvtárnak nevezett központi könyvtárak 

hálózatát az 1962. ápr. l.- i törvénnyel hívták létre. Eddig 10 városi könyvtár 

kérte a kormánytól központi könytárrá szervezését* Joensuu az első és eddig 

egyetlen, amelynek kérését teljesítették. (M Á )

PERIODIKUMOK UJ KÖZPONTI K ATALÓ G U SA  

A Z  NDK- BÁN

Dér StandortkataXog dér In  dér  
D32R vorhandenen Bestande an Zeitungén und 
Z e itsch riften  aus dér Z e it  vor 194$. *
B ib lio tbek a r. B é rű n *  18* Jg* 1964. 3«&o« 
3X6* p.

Az SDK könyvtárainak és levé ltára inak  
központi Xelőhel^r^X lvéntartása (k a ta ló 
gusa) az 1 9 4 5  e lő t t  m egjelent új ságokr ó l  
és fo ly ó ira to k ró l*  ^ y

A. lipcsei Kari Marx Egyetem zsur

nalisztikái fakultása megkezdte az 194 5 

előtt megjelent használaton kivüli újsá

gok és folyóiratok központi lelőhely-

nyilvántartásának elkészítését. A  je

lenleg 7000 címből álló címjegyzék cédulakatalógus formájában már rendelkezés

re Au a fakultás archívumában.



A  katalógus az NDK 160 könyvtárának és levéltárának állománya alapján 

készül. 194:5 után megjelent újságokat csak akkor vesznek fel, ha megjelené

sük időközben megszűnt. A  folyóiratok közül a nagyobb közönségnek szóló, 

publicisztikai jellegűeket veszik  fel, nem veszik  fel a természettudományos, mű

szaki és  speciális szakfolyóiratokat. Nyilvántartja a katalógus a népszerű tu

dományos folyóiratokat, a honismeret, történelem és általános érdekű közgaz

daság területéről. Ugyancsak felveszik a címjegyzékbe a szakszervezeti és 

üzemi lapokat. A  katalógus betűrendes.

A  katalógus több puszta címjegyzéknél. Használhatósága növelésére az 

alábbi adatokat is felveszik: címváltozás, alcím, közreadó, kiadó, kiadás helye, 

megj el éné s mó dj a. (M Á )

KÜLÖNLEGES KÉPZETTSÉG Ű KÖNYVTÁROSOK 

A  VTLÁG-KIÁULITÁSON

Grazit to laerlcan Ubrary A z  A L A  20 000 dolláros se-
socl&tlon to aid sta££lag o£ TLibrary/TJSA*

He cent Leve lop* gélyt biztosított a New-Yorki VUágki-
1964. 124. no. [1] p* 0 ,7  ^

ALA segély a New Yorfc-1 T ilá gk iá llitó a  állítás nLlbrary/USA” pavillon sze- 
Llbraiy/ÜSA p av illo n ja  személyzetének k i-  '
képzésére. (1 .7 ) mélyzete kiképzésének céljára

(4 .4 ) _
Ez az adomány, amely 20 ösz

töndíjat tesz ki, annak az 55 000 dolláros adománynak kiegészítésére szolgál, 

amelyet a magánipar, a könyvtáros-szövetségek és egyéb magán-, köz-, és 

állami források juttatnak erre a cé lra  Összesen 200 000 dollárra lesz szük

ség ahhoz, hogy 288, 111. még ennél is több hivatásos könyvtáros kiképzésé

nek költségeit fedezni tudják. Hyen létszámú személyzetre van ugyanis szük

ség annak a könyvtári kiállításnak üzemben tartására, amely áss 1964. április

tól októberig és 1965—ben ugyanerre az időszakra nyíló billió-dolláros kié Hí— 

táson működik.

A z  ország minden részéről erre a célra kiválasztott könyvtárosok New- 

Yorkban két hetes intenzív kiképzésben részesülnek. A  kiképzésben a követ

kező területek szerepelnek: a " Ldbrary/ U SA” pavillon működése elvi alapjai

nak megismerése, az elektronikus adat-feldolgozóberendezések és a könyv

tári műveletekhez alkalmazott technikák ismerete és jelentőségük a könyvtárak 

működése terén. A zt remélik, hogy ez a kiképzési idő és a vásár alatt szer

zett tapasztalat mind a személyzet tagjainak, mind pedig a emélyzet munka

adó—könyvtárainak hasznára fog szolgálni.

A  "Library/ U SA " pavillon kb. 700 négyzetláb területet foglal el.. Benne 

ilyen részlegek  szerepéinek; felvilágosító— szolgálat, számológép- és  közlőbe-
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