
Röviden

A  csehszlovák-szovjet baráti társaság háza a Népnevelési és tájékozta
tási megbízotti hivatallal együttműködésben 1967, március 22-24-én  f1A  szovjet 
könyvtárügy 50 éve" címmel szemináriumot szervezett. A  szeminárium keretén 
belül a következő előadások hangzottak e l:

1. A  szovjet könyvtárak szervezete. Előadó dr. Ján Lehky, a Szlovák 
Pedagógiai Könyvtár igazgatója.

2. A  szovjet könyvtárak irányítása kérdéséről Vlasta Kál in  óvá, a Nép
nevelési és tájékoztatási megbízotti hivatal könyvtári főfelügyelője szá
molt be.

3. A  műszaki könyvtárak és a tudományos, műszaki és gazdasági tájé
koztatási rendszer kialakulása a Szovjetunióban címmel Jozef Hajdú — 
sek  tartott előadást. •

A  szeminárium alkalmával a szovjet könyvtártudományi irodalomból és a 
legújabb szovjet irodalomból kiállítást rendeztek, amely a szovjet könyvkiadás 
sokrétű tevékenységét szemléltette. ( Knihovnik, 12. roc. 1967. 5. no. 162. p.)

1967. január 13-án a Szovjetunió 
Minisztertanácsa mellett működő tudo
mányos és műszaki állami bizottság 
tudományos tanácsa " A  tudományos 
és műszaki tájékoztatás1' címmel ülést 
tartott. Az ülésen megvitatták és elfo
gadták a Tanács folyó évi és a jövő 
évre összeállított munkatervét. A  ta

nácskozáson meghallgatták az .Állami 
Tudományos Műszaki Könyvtár tudo
mányos és bibliográfiai osztálya ve
zetőjének A.M. Kacsinszkijnak "A  
tájékoztató-bibliográfiai szolgálat,T cí
mű előadását. ( Naucs. Tehru Inform. 
Szerija 1. Org.Meto<^ inform. F£abotU, 
1^67. o*no, 37,p.)

Madridi tudományos körökben nagy a felháborodás. Jules Piccus profesz- 
szor, az amerikai Massachusetts Egyetemen a román nylevek tanára, nemrég 
két régóta eltűnt Leonardo-kéziratot fedezett fel újra a Spanyol Nemzeti Könyv
tár kézirattárában. A  felfedezés körülményei nyilvánvalóvá tették, hogy a kézi—
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rattár kincseit, amelyek a maguk teljességében még távolról sincsenek feltárva, 
felelőtlenül kezelik. A  mintegy 30 ezer kézirat katalogizálása évtizedeket fog 
még igényfoevenm. Az anyag poros polcokon és ládákban van egy neoklasszi
kus palota négy helyiségében.

1953 és 1965 kozott négy könyvtáros, Páter Lopez de Toro vezetésével, 
2824 kéziratot katalogizált. Ez az anyag 8 kötetben jelent meg, a 9. kötet ez 
évben fog megjelenni. Az eltűnt és újra felfedezett Leonardo-kéziratokról Pic- 
cus professzor, a kézirattár és a könyvtár vezetőinek tudta nélkül mik rom ás ola
hot készíttetett s az University Press of Massachusetts-nek azt az ajánlatot tet
te, hogy adja ki a kéziratos köteteket luxus fakszimile kiadásban, angol fordí
tással és részletes kommentárral. Csak amikor 1967 februárjában Piccus pro
fesszor a könyvtár igazgatója elé terjesztette a kiadás szerződését és Miguel 
Bordonau a spanyol kormány nevében ezt alá is irta, indult meg a sajtó-táma
dás, amely a felelősek azonnali elbocsátását követelte. A  spanyol közoktatás- 
ügyi miniszter erre a szerződést annulálta és megbizta a spanyol "Taurus kia
dót, h o g y  spanyol bankok segítségével készitse elő a Leonardo-kéziratok fak
szimile kiadását. ( Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. Frankfurt aJVI.
23.Jg. 1967. 41.no. 1046-1048.p.)

12 000 könyvet találtak az állás
nélküli 47 éves Rónáid Cawthome 
sheífieldi ( Anglia) lakos házában. A  
könyvek közül mintegy 6 400 darabot 
hely'beli könyvtárakból " kölcsönzött

ki" 15 év leforgása alatt. A  lopás 
alapos gyanújával letartóztatott egyén 
a rendőrség fogdájában könyvet kért 
-  hogy olvashasson. ("The Assistant 
Librarian. 60.voi. 1967. 6.no. 105. p.)

1969, októberében ünnepli India és az egész világ Mahatma Gandhi szü
letésének 100. évfordulóját. Erre az alkalomra ki akarják adni a Gandhi életé
re, munkásságára vonatkozóan a világ bármely részén, bármilyen nyelven meg
jelent könyvek, brosúrák, cikkek bibliográfiáját. A  bibliogiáfia a centenáriumra 
alakult Nemzeti Bizottság és az indiai Nevelésügyi Minisztérium égisze alatt, s 
Y * M. MüLay, a k alkut táti Nemzeti Könyvtár igazgatója vezetésével készül, egy 
"Tanácsadó Bizottság segítségével, amelynek elnöke M, C. Chagla nevelésügyi 
miniszter, alelnöke R. R. Diwakar, a Nemzeti Gandhi Alapítvány elnöke, titkára 
Muiay, s tagjai S. R. Ranganathan professzor, B. S. Kesavan, az Insdoc igaz
gatója és K. Swaminathan, Gandhi Összes müvei kiadásának főszerkesztője.

A  szóban forgó biobibliográfiában Gandhi müvei nem szerepelnek, ezek
ről külön bibliográfia készül Uj Delhiben, az Indiai "Tájékoztatásügyi Minisztérium 
előkészítésében.

A  biobibliográfia a kalkuttai Nemzeti Könyvtárban készül, a Gandhi cente
náriumot előkészítő Nemzeti Bizottság finanszírozza és kb. 500 000 rúpiába fog 
kerülni.

Ilyen nagy vállalkozás csak nemzetközi összefogással készülhet fel, Mu— 
lay Igazgató személyes levélben kérte fel 7 5 ország nemzeti könyvtárainak igaz
gatóit a közreműködésre. Sok helyről kapott már pozitív választ, A  párizsi Bib— 
iiotheque Nationale már el is küldte a katalógusaiban Gandhira vonatkozó cédu
lák fénykép-másolatát. A  kalkuttai Nemzeti Könyvtár és az Indiai Központi Re
ferens z— Könyvtár személyzete kidolgozta és a "Tanácsadó Bizottság elé terjesz
tette a bibliográfia gyűjtőkörének limitálására vonatkozó javaslatát. ( Bibliographie. 
Documentation, Terminologie, 7,vol. 1967, 2. no. 36-37.p.)
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A  Sheffield University Postgraduaie Schooi of Librarianship - az Office 
of Scientífic and 'Technical Information szubvenciójával -  programot dolgozott ki 
a következő kérdések tanuimányozására: 1/ a könyvtárakban és tájékoztatási 
intézményekben végzett munka különböző ágai és e munkára alkalmazott személy
zet képzettsége; ennek alapján táblázat készítése a személyzet különbozŐ kate
góriáiról és azokról az ismeretekről, amelyeket a jelenlegi szolgáltatások funk
cionálása megkíván; 2/ a személyzetet hogyan kellene kiegészít éra, hogy a 
könyvtári és tájékoztató munka országosan színvonalasabb legyen; 3/ a jelen
leg oktatással és képzéssel foglalkozó Intézmények lajstromának elkészítése;
4/ az oktatás és képzés területén jelentkező szükségletek pontos meghatározá
sa, valamennyi szinten, a tanulmányi programot, a tanfolyamok Időtartamát, szín
vonalát és általános jellegét illetően. ( Bibliogr. Doc, Termin. T.yol* 1967, 2.no.
49.J3.)

A  Kiei-i Egyetem mellett működő 
Világgazdasági Intézet Könyvtára a 
Gazdaságtudományok Központi Könyv
tára státusát kapta meg, népgazdaság 
és világgazdaság profillal. A  könyv
tárnak jelenleg közel 900 OOO kötet 
könyvből, 19 OOO kurrens folyóiratból 
és évkönyvből álló állománya van.

Mostantól kezdve a különleges es rit
kább kiadvány-fajtákat is gyűjti a könyv
tár és tájékoztatási intézményt épít ki.
( Zeitschrift für Bibliothekswesen und 
Bihliographie. 14 .Jg. 1967. X.H, 56-57, 
p. ) ( Zentraibiait für Bibliotheksvvesen.
8L Jg, 1967. 3.H. 308 ,p.)

A  Bécsi Egyetemi Könyvtárban 1966-ban befejezték az 1932-ben felállí
tott s a Porosz Instrukciók szerint szerkesztett cédulakatalógusok - egy szolgá
lati és két olvasói katalógus — revízióját. Összesen 1 164 00Ö cédulát revideál
tak, a következő szempontok szerint: a 3 katalógus céduláinak egybevetése, a 
cédulák helyes besorolásának az ellenőrzése, az azonos nevű szerzők eddig 
külön- külön történő betű rendezésének a feloldása. A  revíziót a címleíró csoport 
végezte; hetenként 3- 4 félnapra a könyvtárban dolgozó könyvtárostanulókat osz
tottak be melléjük segítségül. A  munkacsoportokat félnaponként váltották. A  mun
ka 11/2 évig tartott. ( Biblos. 15. Jg. 1966. 312-313.p. ) ( Zentraiblatt für Bib- 
liothekswesen. 81. Jg* 1967. 5.H.)

A  berlinî  Német Művészeti Akadé
mia mellett felállított Munkásdal- Archí
vum a Nagy Októberi Forradalom 50. 
évfordulója alkalmából két kiállítást ké
szít elő — Schwerinben és Rostockban 
-  a munkás-dal mozgalom dokumentu
maiból a MarseÜlaise-tőI napjainkig.
Az Archívum, amely 1954 óta gyűjti 
szisztematikusan a munkásdal- és mun

kás-zenekari mozgalomra vonatkozó 
eredeti dokumentumokat, képeket, fény
képeket, hangszereket, zászlókat és' 
egyéb anyagot, 45 ezer írásos darab
jával, mint szakarchivum ezen a terü
leten, egyedülálló az egész világon,
( Börsenblatt. Leipzig. 134.Jg. 1967.
18. H. 330.p.)

A  Bibliográfia Nazionale Hallana { Olasz Nemzeti Bibliográfia) előállítását 
-  két évi előkészítő munka után -  részben gépesítették: gépi utón állítják elő 
az éves köteteket. Erre a célra egy mechanográfiai intézetet rendeztek be,
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amelyet Remington szedőgéppel szereltek fel, 3 lyukkártyagéppel, elektronikus 
szelektáló géppel és tabulátorral. A  Catalogo Alfabetico Annuale 1961 lesz az 
első, amelyet ezzel a felszereléssel állítanak elő. Sajnos, az 1966. novemberi 
árvízkatasztrófakor a Firenzei Nemzeti Könyvtárbein felállított Centro Meccanog- 
rafico berendezése is súlyosan megsérült. ( Assoc. Ital. Bibi. Boll. d’Inform. 6. 
ann. 1966. 129-134. p.) ( Zenlralblatt für Bibliothekswesen. 81.Jg. 1967. 5.H. 310.
a - )

Komoly sikere volt a. Párizsban 
1967. április 8-án tartott "Marxista 
kört̂ ’vnap " -  nak, amelyet különben a 
Francia Kommunista Párt Központi Bi
zottsága és francia kiadók évenként 
megrendeznek. Május 12-én vásárt 
rendeztek marxista könyvekből, amely

a Nagy Októberig Forradalom 50. évfor
dulójának jegyében állott és mintegy 
megnyitója volt a Franciaországban eb
ből az alkalomból rendezendő ünnepsé
geknek, ( Börsenblaft. L/eipzig, 134. Jg. 
1967. 17JrL 317,p.j

A  pozsonyi Egyetemi Könyvtár és Csehszlovákia Állami Könyvtárának 
közös munkaértekezletén a könyvtárügy területén kialakítandó együttmüködés 
kérdéseiről tanácskoztak. Az első ilyen jellegű tanácskozást 1965-ben rendez
ték meg Prágában Csehszlovákia Állami Könyvtárában. Az ez évi tanácskozá
son elfogadott határozatok alapján az együttműködést a következő területeken 
kívánják megvalósítani: a központi könyvtárak feladatainak körülhatárolása* az 
állománygyarapítás koordinálása, együttműködés a könyvtár tudományi bibliog-  

, ráfiai munkában valamint a külföldi kapcsolatok kiépítése. Mindkét fél a Matica 
slovenska közreműködésével részletesen kidolgozza az együttműködés koncep
cióját, a részletes tervet és a munkamegosztás módszereit. ( Knihovnik. 12. 
roc. 1967 . 5. no, 164 . p .)

Drezda városközpontjának újjáépí
tése keretében ebben az évben hely
reállítják az 1945 februárjában elpusz
tult és azóta ideiglenes helyiségekben 
működő Drezdai Városi és Megyei 
Könyvtár központjának épületét. A  
könyvtár előreláthatólag még ez év 
végén beköltözhet uj helyiségeibe. Ez

zel Drezda a város szivében újból 
teljesít ők ép es könyvtárhoz jut, modern 
szabadpolcos olvasóval, gazdag refe
rense-anyaggal és folyóiratánománnyal, 
nagy zenei könyvtárral, gyermekkönyv
tárral és ifjúsági részleggel. ( Börserv 
blatt, Leipzig. 134, Jg. 1967. 17. H. 
306. p.) *

A  "legújabb" nyomtatott szöveg felfedezése Koreában. A  dél-koreai mű
velődésügyi minisztérium archeológusokból és történészekből álló műemlék-vé
delmi bizottsága múlt év október 14-én Kyonju^-ban (Dél-Korea) egy i.u. 7Sí
ben épült templom falazatában 20 láb hosszú tekercset talált. Az eperfarost-pa
pírból készült tekercs 12 fatáblával nyomtatott kínai szöveget tartalmaz. A  sző 
vég egy jól ismert budhista " szttra" amit a régi kínai fővárosban, Changanban 
680—704 között élt Mi 'T’ohsien fordított le szanszkritból kínaira. Mivel a nyomta
tás időpontját 704-751-re teszik, a felfedezett tekercs az eddig ismert legrégibb 
táblanyomatot tartalmazza. ( Wilson Library Bulletin. 41.vol, 1967. 8.no. 769. p.)
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