
-  6 -
\

ezt a feladatot meg tudják oldani. A járási éa kerületi könyvtárak
tó l fog függeni, hogy a javasolt szerkezeti változás rövid idő alatt 
a lehetséges eredményekhez fog-e vezetni.

A javasolt rendszabályok utján végre a közművelődési könyvtá
raknak egységes hálózata teremtődnék meg, amely biztosítaná, hogy 
a könyvet és a könyvtárakat a falun a kulturális nevelőmunka megha
tározó tényezőjévé tehetjük« A falusi könyvtárügy eddigi egészségte
lené szétaprózottsága ezáltal megszűnnék..

- Der Bibliothekar, 1955« 9«ezám. 5Î7-522.lap.

SZLOVÁKIAI ŐSNYOMTATVÁNY-BIBLIOGRÁFIA

1955-ben a pozsonyi Egyetemi Könyvtár b ib liográfia i sorozatá
ban közreadták "A pozsonyi Egyetemi Könyvtár Ősnyomtatványainak ka
talógusé"-! két.részben. A bibliográfia szerzője, Imrich Kotvan. az 
9lső részben 250 ősnyomtatványt /azaz l.^oo előtt megjelent kiad
ványt./, a néhány hónappal később közreadott második részben 211 ős- 
nyomtatványt dolgozott fe l.  Ez utóbbihoz azonban hozzátartoznak a 
duplumok is , amelyeknek címleírása - megfelelő megjegyzéssel /1.pél
dány, 2.példány/ - ismétlődik. A feldolgozó a címleírásnál a követ
kezőképpen járt e l: fe lvette  a szerző nevét, a mü elmét, a kiadás 
számát, a formátumot és azoknak az ősnyomtatványbibliográfiáknak a 
Jelét, amelyekben az ősnyomtatvány címleírása megtalálható /Hain, 
Copinger, BMC/...

Az ősnyomtatványokról szóló kisebb, részleges munkák /dr. В. 
Báleqt, M. oteíanovicova műve/ mellett Kotvan munkája eddig a leg
terjedelmesebb ilyan fajtájú b ib liográfia , amely tulajdonképpen a 
nyugatszlovákiai könyvtárak anyagát fog la lja  össze...

A szerző a Katalógushoz ir t  megjegyzéseiben "a munka je llegé 
ből folyó okokkal” indokolja azt a tényt, hogy a Katalógust két 
részben kellett kiadni. Ez a megosztottság azonban nem használ a 
tartalom áttekinthetőségének. A második rész ugyanis nem szerves 
folytatása az ősnyomtatványok szerzőiről készült betűrendnek, nem 
is más szempontból való felosztás, hanem szinte ugyanazoknak a ne
veknek, de más müveknek betürendbesorolása, ille tv e  az első rész
ben szereplő munkák további példányainak Jegyzéke... Д.Г,./
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