
x külföldi hírek x külföldi hirek x külföldi hirek

A VILÁG KÖNYVIEKMÉSE 1967-ben -  az 
"Unesco Statistical Yearbook 1968” 
szerint -  478 000 cim volt, 18 000- 
rel több az előző évinél. Európa 
210, Ázsia 100, Észak— és Dél-Ameri- 
Ka 70, i l l ,  13, Afrika 8, Óceánia 3 
ezer kiadványt produkált. Országok 
szerinti a Szovjetunióban 74 000, az 
USA-baü 59 000 kiadvány jelent meg; 
utánuk Japán, Nagy-Britannia és az 
NSzK következik, majdnem egyformán 
30 000 címmel; Spanyolország és Fran
ciaország könyvtermése valamivel 
20 000 alatt maradt. (Bücherei und 
Bildung, 1970. 6. no.)

SZÁZ ÉVE, 1870. október 1-én jelent 
meg először a "Csitaliste”, a kons
tantinápolyi bolgár olvasókör kiadá
sában. A bolgár népkönyvtári és mű
velődési mozgalom folyóirata azóta 
többször szűnt meg és kelt más for
mában, kisebb-nagyobb szünet után, 
uj életre; jelenleg a Művészeti és 
Kulturális Bizottság orgánuma.

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM'és az 
olvasóvá nevelés kérdéseinek vizsgá
latára nemzetközi tudományos társasá
got (Internationale Forschungsgesell- 
schaft für Kinder— und Jugendlitera— 
túr) alapítottak 6 ország szakemberei 
1970. május 30-án, a frankfurti egye
tem ifjúsági irodalmi kutatóintézeté
ben tartott összejövetelükön. A tár
saság elnöke K, Doderer (NSzK), a l— 
elnöke Fr. Holeéovsky (Csehszlovákia) 
lett. -  Egy negativ esemény ugyaner
ről a területről: a "Zeitschrift für 
Jugendliteratur" tervbe vett átszer
vezése nem sikerült, a folyóirat vég
leg megszűnt. (Bibliotheksdienst,
1970. 7/8. no.)

MÁSOLÓKÉSZÜLÉK AZ OLVASÓK SZÁMÁRA. Az 
egyik hamburgi kerületi könyvtárban a 
Studentenblitz cég japán gyártmányú, 
"Ten F ifty” tipusu elektrosztatikus 
fotomásoló.készüléket á llíto tt fe l,  
amely percenként 5-6 másolatot készít, 
A4 méretben. Magük az olvasók kezelik, 
egy másolatért 30 pfenniget fizetnek. 
Karbantartásáról a cég gondoskodik, a 
könyvtárat semmilyen költség nem ter
heli, sőt havi 200 ingyenes másolat 
i l le t i  meg a könyvtárosok által vég
zett kezelési műveletek (a papir és a 
másolóiolyadéк pótlása, díjbeszedés) 
fejében. Ezt a rendszert a tervek sze
rint a többi kerületi könyvtárba is 
bevezetik. (Bibliotheksdienst, 1970. 
7/8 . no.)

A CSALÁDANYA-KÖNYVTÁROSOK helyzetét' 
szeretné rendezni az Association öf 
Assistant Librarians. Angliában a 
könyvtárosnők nagy része otthagyja ál
lását, ha férjhez megy* Jó volna, ha 
szakértelmüket félállásban kamatoztat
hatnák. Az AAL ezért felkérte a Köz
oktatás- és Tudományügyi Minisztériu
mot, á llítsa  össze a könyvtári szak- 
képzettséget igénylő, félnapi elfog
laltsággal járó állások országos 
jegyzékét.(LA Record -  Liaison,1970. 
ju l . )

KÖNYVTÁRKÖZPONTU OKTATÁSI PROGRAMMAL 
kísérletezik az USA-ban a Brown Uni
versity (Providence), a Dillard Uni
versity (New Orleans) és a Jackson 
State College. Az alsóévesek oktatá
sában -  főként a humán és a társada
lomtudományi tárgyakban -  nagyobb 
szerepet adnak az önálló olvasásnak, 
kutatásnak, igy a tanulmányi munkát 
a könyvtár használatára épitik. A 
hallgatók irányításában, a kutatási 
módszerekre és bibliográfiai techni
kára való nevelésükben szorosan 
együttműködnek az oktatók és a könyv
tárosok; a Brown Universityn igénybe 
veszik erre a célra a magasabb foko- . 
zatokra aspiráló graduált hallgatók 
segítségét is. (CLR Recent Develop
ments, 290. no.)

FŐISKOLAI KÖNYVTÁRI TÖRZSÁLLOMÁNY 
jegyzékét adja ki 1971-ben az Asso
ciation of College and Research L i - > 
braries(USA). A jegyzék előrelátha
tólag kb. 40 000 cimet tartalmaz. 
Alapjául szolgálhat egy esetleges 
"előrecsomagolt könyvtár” program
nak is, amelynek keretében a könyv
kereskedelem előre összeállítva, 
feldolgozva, katalógussal együtt 
szállítaná a törzsállományt. Mindez 
elsősorban az újonnan alapított co l- 
lege-ok könyvtárának létesítéséhez 
jelent segítséget. Jó hasznát vehe- .• 
tik azok a college-ok is, amelyeknek 
könyvtára — megfelelő létszámú és 
képzettségű személyzet, valamint kel
lő feldolgozási költségkeret híján -  
nagyon hézagos. (CLR Recent Develop
ments, 292,no.)
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MÍR a YALE EGYETEMRE IS vesznek fe l 
nőhallgatókat. "Ennek — Ír ja  tanul
mányút i beszámolójában, egyéb közlé
seihez hasonló teljes komolysággal 
Franz Steiniger osztrák könyvtáros — 
megvan a kihatása a könyvtártervezés
re is. A könyvtár bővítésénél annyi
ban számolnak ezzel a ténnyel, hogy 
külön kétszemélyes fülkékről (Doppel- 
Carrels) is gondoskodnak." (B iblos,- 
1970. 2.no.)

NEMZETKÖZI FORDÍTÁSI EGYÜTT MŰKÖDÉS 
létesült három nagy, fordításokat ké
szítő, tároló és terjesztő intézmény 
között. Ezek: a National Translations 
Center (John Crerar Library, Chicago, 
USA), a National Lending Library (Bos
ton Spa, Anglia) és a European Trans
lations Centre (Delft, Hollandia). Má
solatot küldenek egymásnak fordítá
saikból és indexcéduláikból} igy egy
részt hozzáférhetővé teszik a társin
tézmények anyagát saját működési kö
rükben, másrészt elkerülik a párhuza
mos fordíttatást. A NTC "Translations 
Register Index" c. félhavi kiadványa 
a másik két központtól kapott anyagot 
is feldolgozza, (LC Information Bulle
tin, 1970. 22.no.)

LIST 1971 címmel jelenik meg 1970 vé-„ 
gén egy uj vállalkozás, a Library and 
Information Science Today első kötete 
(a továbbiak évente követik); Paul 
Wasserman szerkeszti, a Maryland Egye
tem könyvtárosképző intézetének taná
ra. A kötet -  a kiadó (Science Asso
ciates) előzetes közleménye szerint — 
a világ különböző részein folyamatban 
levő 800 könyvtár- és tájékoztatástu
dományi kutatásról számol be} közli a 
kutatást szervező intézménynek és a 
munka vezetőinek a nevét, a munka meg
kezdésének az időpontját, je lz i a rá 
vonatkozó esetleges forrásokat, в is 
merteti a munkatervet.

AZ INFORMATIKÁT az NSzK—ban már 6 
egyetemen, i l l .  főiskolán tanítják ön
álló szakként} 1970 végéig 5 felsőok
tatási intézmény követi példájukat. 
Egyúttal országos terv keretében 80— 
100 (átlag 10 tagú) informatikai ku
tatócsoportot szerveznek az NSzK 
egyetemein és főiskoláin, az adatfel
dolgozás tudományos alapjainak tisz
tázására, az informatika mint önálló 
tudomány kiépítésére. (Bibliotheks— 
dienst, 1970. 7 /8 .П 0 .)
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