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a) ÁLTALÁNOS AUYAGí- b) FALUSI KÖNYVTÁRAK CSEHSZLOVÁKIÁBAN

1. . Program of the International 6. 
Symposium on the work of the 
libraries in the rural areas 
(Tatranská Lomnica, 28 May- 
1 June 1969.) |íartin, Matica 
slovenská, 19693 1 p,

4-5180/33
A szimpózium progranya, — Lásd 
még orosz nyelven (4-5180/66.)

-2. Zoznam'zahranienych úőastníkov 
medzinárodného sympózia.,- 
Zoznam Seskoslovenskych úcast- 
níkov medzinárodného sympózia. 
[Martin, Matica slovenská, 7.
1969J 5 p.

4-5180/34
A szimpózium külföldi és cseh
szlovák résztvevőinek névsora.

3. Beschlüsse des Internetionalen
Symposions.^Martin, Matica 
slovenská, [1969.3 1 lev.

4-5180/63
A. szimpózium határozatai. — 8,
Lásd még angol (4-5180/64) és 
francia (65) nyelven.

4. SALLAI István: Rövid áttekin
tés az európai országok falu
si könyvtárainak helyzetéről.
[Bp. 1969.] 10 lev.

4-5180/56
V ■5. Dér Citatel* über auslandische „ 

Büchereien und das Büchereiwe- y*
■ sen. [Martin, Matica slovenská] 

1969 * 10 lev.
4-5180/52

A Citatel’ a külföldi könyvtá
rakról és könyvtárügyről. - 
Lásd még orosz (4-5180/53) , an
gol (54 ) , francia (55) és 
szlovák (51) rsyelven.

IRMLER, Jáns Die Probleme ^er land— 
lichen Büchereien. (Vyd.) Ustredná 
ekonomická kntónica, Bratislava* 
[Bratislava] , 1969. 24 p. Bihliogr. 
22-23. p.

4-5180/40
A falusi könyvtárak problémái. -'
Lásd még orosz (4—5180/57), angol 
(58), francia (42) és szlovák (41) 
nyelven. (Magyar fordítása a Könyv
tártudományi Szakkönyvtárban F 4008 
számon. Rövidített szövegét a Könyv
táros 1969* 8. száma közli.)
KALIKÓVÁ, Vlastai Zuo’ Regionalpla- 
nung dér Bibliothekstatigkeit in dér 
Slowakei. (Vyd.) Ustredná ekonomická 
kniznica, Bratislava. [Bratislava], 
1969. 9 p. 1 t.

4-5180/35
A könyvtári munka regionális terve
zése Szlovákiában, - Lásd még orosz 
(4-5180/37), angol (38), francia (39) 
és szlovák (36) nyelven,
KOCH, Rudolf: The results of the sur- 
vey of locál public libraries in the 
West Slovak Region. [Martin, Matica 
slovenská, 1969.] 4 lev.

4-5180/48
A nyugat-szlovákiai közművelődési 
könyvtárak felülvizsgálatának ered
ményei. - Lásd még szlovák nyelven 
(4-5180/ 60).

KURUC, Alo;jzj Übersicht des einheit- 
lichen Netzes <|er Bibliotheken in 
dér Slowakei. [Martin, Matica slo
venská, 1968.J 8 lev.

4- 5180/12
Az egységes szlovákiai könyvtárháló
zat áttekintése. - Lásd még angol 
nyelven (4-5180/L3).

7



1 0 • MARUMIAKf Peters The develop— 
ment of lihrarianship in rural 
areas in the ŐSE. [.Martin, Ma- 
tica slovenská, 1968.J 29 lev*--

4-5180/26
A falusi könyvtárügy fejlődése, 
Csehszlovákiában. - lásd még 
francia (4-5180/50) és szlovák 
(2) nyelven. (Magyar forditása 
a Könyvtártudományi Szakkönyv
tárban F 3923 számon.) t

11. The local Public library in 
Mlyniea* (District Poprad*) 
[Martin, Matica slovenská,
1969.] 3 p.

4-5180/49
A mlynicai (poprádi járás) köz
művelődési könyvtár.

12. The community Mlyhky and its 
library. [Martin, Matica slo
venská, 1969.] 2 lev.

4-5180/50
Mlykny község és könyvtára.-

13. ' SMBSNÁ, Brigioa: We have been
building the libraries of cen
tre fór 3 years already. (Ex- 
periences from.the district of 
Dolny Kübín.) [Martin, Matica 
slovenská, 1969.] 4 lev.

4-5180/47
Már 3 éve megszerveztük a kör
zeti könyvtárakat, (Az alsóku- 
bini járás munkájából.) - Lásd 
még szlovák nyelven (4-5180/59).

14. SÍKOSA, Jozefj Von dér Arbeit 
und Problémán dér nebenberuf- 
lichen Bibliothekare. [Martin,. 
Matica slovenská, 1969.] 7 lev.

4-5180/46
A részfoglalkozású könyvtáro
sok munkájáról és problémái
ról. - lásd még szlovák nyel
ven (4-5180/61).

15. VANŐURA, Dalibor: Die Erfor- 
schung dér gesellschaftlichen 
Funktion dér Bibliotheken auf 
dem Dorfe. [Martin, Matica slo
venská, 1968.] 9 p.

4-5180/8
A falusi könyvtárak társadalmi 
funkciójának vizsgálata. - !<

16. VOKTORCIK, Emil: Agricultural 
specialista and the reading of 
agricultural literature in Slo- 
vakia. (Extract from the eval-

íjation of the results of research.) 
[Martin, Matica slovenská, 1968.]
5 lev.

4-5180/29
A mezőgazdasági szakemberek és 
a mezőgazdasági szakirodalom ol
vasása. (Egy kérdőives felmérés 
eredményeinek értékeléséből.) - 
Lásd még francia (4-5180/24) -és 
szlovák (5) nyelven.

17. ZTJFFA, Cyril: On the margin of
the research of the social func- 
tion of libraries in Slovak vil- 
lages. [Martin, Matica sloven- 
ska, 1968,]' 10 lev.

4- 5180/28
A könyvtárak társadalmi funkció
jának vizsgálata a szlovák fal- 

■ vakban. - Lásd még francia (4- 
5180/25) és szlovák (l) nyelven.

c) EGYÉB ORSZÁGOK FALUSI KÖNYVTÁRAI 
A u s z t r i a
-18. LENDL, Hubert: Die Rolle dér

Volksbücherei in dér Régiónál— 
planung lündlicher Rüume (dar- 
estellt am Beispiel österreicha). 
Martin, Matica slovenská, 1968.]- 
10 lev.

4-5180/27
A közművelődési könyvtárak szere
pe a vidéki területek regionális 
tervezésében. (Osztrák példa nyo
mán, ) - Lásd még szlovák nyelven 
(4-5180/18),

B e l g i u m
19. Organization and functioning of 

public libraries. [Ed. by the] 
Ministry of Education and Óul— 
tűre, Public Libraries Department. 
[Bruxelles] , 1966. 18 lev.

4-5180/43
A közművelődési könyvtárak szer
vezete és működése. - Lásd még 
francia nyelven (4-5180/62).

B u l g á r i a
20. Die Do^fbibliotheken in Bulga- 

rien. [Martin, Matica sloven
ská, 1969.3 11 lev.

4-5180/44
A falusi könyvtárak Bulgáriában. 

F r a n c i a o r s z á g
21. DESGRAVES, Louis: Etát de la lec- 

ture publique rurale en Francé.
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H o
22.

J u 
23.
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24.

M a 
25-

[Martin, Matica slovenská, 1968Q 
6 lev.

4-5180/9
Az olvasók könyvtári ellátott
sága Franciaország falvaiban.- 
Lásd még szlovák nyelven 
(4-5180/15).

1 1 a n d i a
WIJNSTR00M, Margreet : Public li- 
braries in the Netherlands. The 
Hague, 1966. 29-44. p. 1 t. 
mell.

4-5180/23
A közművelődési könyvtárak Hol
landiában.

N é m e t  DK
26. GÖHLER, Helmut: Zu einigen

Prebiemen dér Stellung dér ne- 
benberuflich geleiteten Bib— 
liotheken im landlichen Be- 
reich unter dén Bedingungen 
dér wissenschaftliqh-techni- 
schen Revolution. [Martin,
Matica slovenská, 1968.] 16 
lev.

4-5180/4
A részfoglalkozású könyvtáros
sal működő falusi könyvtárak 
helyzetének néhány problémája 
a tudományos-technikai forrada
lom körülményei között. - Lásd 
még szlovák nyelven (4-5180/17).

g o s z l á v i a
Das Netz dér öffentlichen Bib- 
liotheken in Slowenien. [Mar
tin, Matica slovenská, 1968.]
5 lev.

4- 5180/20
A közművelődési könyvtári há
lózat Szlovéniában. - Lásd még 
szlovák nyelven (4-5180/11).

n g y e l o r s z á g

27. SPIEGEL, Hanna: Entwicklung, 
Zustand und Perspektive des 
landlichen Bibliothekwesens in 
dér Deutschen Demokratischen 
Republik. CMartin, Matica slo
venská, 1968.] 9 p.

4-5180/22
A falusi könyvtárügy fejlődése, 
jelenlegi helyzete és perspek
tívái a Német Demokratikus Köz
társaságban. - Lásd még szlo
vák nyelven (4-5180/14).

[WOLOSZ, Ján]: The condition 
and need of study on the or- 
ganization of rural libraries 
in Poland. [Martin, Matica 
slovenská, 1968.] 8 lev.

4-5180/3
A falusi könyvtári szervezet 
tanulmányozásának jelenlegi 
állása és feladatai Lengyel- 
országban. - Lásd még szlo
vák nyelven (4-5180/19).

N é m e t  SzK

2 8 . Das landliche Büchereiwesen in 
dér Bundesrepublik Deutschland, 
[Martin, Matica slovenská,1968]
5 P.

4- 5180/21
A falusi könyvtárügy helyzete 
a Német Szövetségi Köztársaság
ban. - Lásd még szlovák nyel
ven (4-5180/10).

g y a r o r s z á g R o m á n i a
SALLAI István: Falusi könyvtá
rak helyzete Magyarországon. 
[Bp. 1968.] 18 lev.

4-5180/32
Lásd még német (4-5180/7) és 
szlovák (6) nyelven.

29. Les bibliothéques de villages 
en Roumanie. [Martin, Matica 
slovenská, 1968.] 10 p.

4-5180/31
A falusi könyvtárak Romániában. 
Lásd még szlovák nyelven 
(4- 5180/ 16).
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