
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
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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.


