
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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rendezések osztálya, - korszerű gyermekkönyvtár és felnőttek céljaira szol

gáló olyan olvasóterem, amelyik a Rehér Ház újonnan összeállított könyvgyűj

teményeinek pédányait tartalmazza, A z  Univac 490 Reál-'Time Computer Sys

tem fog tájékoztatást adni olyan tárgyak területén, amelyek a paviiion jelmon

datának: n nagyságra törés” tárgykörébe vágnak; ez a terület a nemzet törté

nelmének és fejlődésének széleskörű áttekintését fogja magában foglalni.

KÖNYVTÁRI ELŐADÁSOKAT MINDEN EGYETEMI 

HALLGATÓ S ZA M A R A

LÁGY JONES,V irg in ia  EducafcionaX 
axcfeange• ■* Libr* J« 68 • v o l• 19&3•
ELŐ • 3170* 3^-69 • P»

Oktatásügyi csere* -  A tanitókepso- és 
tanárképző Intéz etek b a l l  gátéi i s  h a llgas
sanak könyvtárügyi előadásokat!
4a3374 ( i - l )  í 9*8*

A  könyvtárosiskolák egy idő óta 

tisztában vannak vele, milyen nagy je

lentőségű dolog az, ha hallgatóik a 

szorosan vett könyvtárügy területén kí

vül eső, de vele kapcsolatban álló tu

dományszakokba is betekintést nyernek, Á  kÖnyvtárosj elöltek tehát -  érdeklő

désüknek megfelelően -  más előadásokat is hallgathatnak. így pl, az olyan nö

vendék, aki főiskolai könyvtárban szeretne elhelyezkedni, a magasabb fokú ok

tatás körébe vágó kollégiumokat, a közművelődési könyvtár iránt érdeklődő pe

dig államtudomáriyi és közigazgatási előadásokat vehet fel szaktárgyai mellé.

Sajnos, nem mutatkozik ugyanilyen megértés a rokon szakok részéről a 

könyvtárüggyel szemben. Nagyon ritkán fordul csak elő, hogy más szakos 

egyetemi hallgatók (cönyvtárosszafcos előadásokat is hallgatnak. Pedig az lenne 

a helyes, ha a főiskolai hallgatók kivétel nélkül valamennyien betekintést nyer

nének a bibliográfia és az irodalomkutatás, valamint a tömegtájékoztatás alap- 

studiumaiba. Ezen felül a humán föszaku hallgatók könyvtártörténeti, a társa

dalomtudományi és természettudományi hallgatók pedig a társadalomtudomány és 

al természettudományok irodalmára vonatkozó előadásokat is hallgathatnak, Ugyan

így az angol és amerikai irodalommal foglalkozó diákok a gyermekirodalom 

történetét is tanulmányoz hatnák.

Legnagyobb mérvű együttműködésre azonban az oktatás, a nevelés terén 

lenne szükség, A  könyvtárosiskolák itt is megtesznek minden tőlük elhetőt,

A zok  a növendékek uh, akik iskolai könyvtárosok kívánnak lenni, három cso

portba tartozó előadásokat hallgatnak:

l/ általános jellegű könyvtárügyi előadásokat, mint pl, állománygyar api- 

tás, f elvi lágositó szolgálat, bibliográfia, könyvtárigazgatás, katalogizálás, könyv- 

történet, könyvtártörténet, kutatási eljárások, tájékoztatás;
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