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DURZSA cikkében NÉMETH Endre tanulmányára hivatkozik, amely A tizedes 
osztályozás fejlődése címmel a Fővárosi Könyvtár Évkönyve 1938. évi kötetében nyert 
publikálást. E tanulmányra viszont NYIREŐ rövid cikkében nem találunk utalást, 
noha NÉMETH említett közleményében hivatkozik arra (a forrás megjelölése nélkül), 
hogy BOLYAI Farkas osztályozó rendszerére NYIREŐ István hívta fel a figyelmet. 

NÉMETH és NYIREŐ közleményei a következő szempontokból érdekesek számunkra. 
NYIREŐ — a Külföldi Technika Szemléjében megjelent cikkében —• felveti azt a 

gondolatot, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy Melvil D E W E Y az 1848/49-i szabadság
harc után emigrációba kényszerült magyarok révén szerezhetett esetleg értesülést 
BOLYAI rendszeréről. NÉMETH pedig tanulmányában közli az 1851-ben — KOSSUTH 
amerikai tartózkodása idején — született Melvil DEWEY teljes nevét : Melvil Louis 
Kossuth DEWEY, amelyet —• amint ismeretes —• még a húszéves kora utáni években is 
állandóan használt, és amelyet azért nyert, mert atyja nagy tisztelője volt a magyar 
szabadságharc vezérének. 

Űgy hisszük, e kiragadott példa egymagában is eléggé tanulságos számunkra. 
Sajnálatos, hogy saját irodalmi termelésének bibliográfiai feldolgozásával éppen 

a könyvtártudomány maradt el más tudományszakok mögött, hogy csak a matematikát, 
kémiát, mezőgazdaságtudományt vagy történettudományt említsük e helyen. Ismeretesek 
az c téren külföldi viszonylatban is fennálló problémák, amelyek J. PETZHOLDT, A. 
HORTZSCHANSKY, R. HOECKER és mások úttörő munkássága és egyes elszigetelt kezde
ményezések ellenére sem nyertek máig sem megoldást. A mi nehézségeink is számottevők 
de tervszerű és fokozatos munkával áthidalhatók. 

PÁLFFY MIKLÓS 

H Í R E K 

Iraki látogatók az Akadémiai Könyvtár
ban. Az iraki kormányküldöttség veze
tője, Taha BAKIR professzor, az iraki 
oktatásügyi minisztérium régészeti fő
osztályának vezetője és Hamadi JOUNDIS 
egyetemi tanár április 8-án meglátogatták 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyv
tárát . Megtekintették a Könyvtár Keleti 
Osztályát és érdeklődtek aziránt, hogy a 
Budapesten kutató és tanuló szakemberek 
az Akadémia Könyvtárában, illetőleg a 
budapesti könyvtárakban és múzeumok
ban mennyiben találnak az iraki, továbbá 
az arab és iszlám kultúrát ismertető 
anyagot. A beszélgetés során felvetették, 
hogy örülnének, ha valamelyik iraki szak
folyóiratba magyar tudós a magyar tör
ténet arab forrásairól írna tanulmányt. 

A látogatás főcélja a kulturális egyez
ménybe foglalt tudományos kiadvány
csere problémáinak megbeszélése volt. Az 
eszmecsere eredményeként az Akadémiai 
Könyvtár felveszi a kapcsolatot az Iraki 
Akadémiával, a Bagdadi Egyetemmel és a 
különböző kutatóintézetekkel, és meg
erősíti cseréjét a Bagdadi Régészeti Fő
igazgatósággal. A kiadványcsere célja a 
kölcsönös tudományos segítségnyújtáson 
túlmenően országaik kultúrájának meg

ismerése, illetőleg megismertetése. A csere 
keretében Irakból régészeti és művészeti 
kutatásaikat ismertető műveket, nyelvé
szeti kiadványokat, az arab kultúrára 
vonatkozó tanulmányokat és klasszikuso
kat kapunk elsősorban. Emellett természet
tudományi kutatásaik eredményeit tükröző 
kiadványaikat is elküldik. Magyar részről 
az Akadémia Könyvtára a magyar kul
túrát és életet ismertető kiadványok mellett 
a tudományos kutatások legjobb ered
ményeit tartalmazó, lehetőleg idegen 
nyelvű könyveket és folyóiratokat küld. 
E megélénkülő csere szerves részét ké
pezi majd az Akadémia Könyvtára egyre 
erősödő keleti kapcsolatainak. 

Két évforduló. (The Bookseller. One 
Hundred Years. May 3rd, 1958. — Börsen
blatt für den Deutschen Buchhandel. Jubi
läums-Ausgabe. 125. Jahrgang. 6. Septem
ber 1958.) 

Az elmúlt évben fennállásának neve
zetes dátumához érkezett el két nagy 
külföldi könyvkereskedői folyóirat : a 
Bookseller 1958 májusában megindulásá
nak 100., a Börsenblatt für den Deutschen 
Buchhandel pedig szeptemberben ünnepel
te fennállásának 125. évfordulóját. Mind-
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két folyóirat vaskos, gazdag tartalmú 
számban emlékezett meg az évfordulóról. 

A Bookseller szokásos anyagán kívül 
120 lapon rövid összefoglalását adja a lap 
basábjain 1858 és 1958 közt megjelent 
fontosabb cikkeknek, évenként pársoros 
bevezetéssel, és az egyes cikk-kivonatok 
alján a megjelenés dátumával. Ezekből 
a kivonatokból, idézetekből ugyan meg-
ismerbeti az olvasó a Bookseller tevékeny
ségét, érdeklődési körét, a hasábjain le
zajló viták lényegét, de a lap történetéhez 
csak adalékokat szolgáltatnak ahelyett, 
hogy megkísérelték volna azt egyetlen cikk
ben vagy tanulmányban összefoglalni, 
kiemelve a leglényegesebb mozzanatokat, 
és értékelve azt a hatalmas szervező és 
összefogó munkát, amit a lap évszázados 
fejlődése folyamán elért vagy igyekezett 
megvalósítani. A kezdetekről némi képet 
ad a Joseph WHITAKER, a Bookseller alapító
jának életét és munkásságát összefoglaló 
cikk (a Whitaker's Almanach megindítása 
is az ő nevéhez fűződik) s a lap történetére 
vonatkozó képanyag. 

A Börsenblatt ünnepi száma négy, tar
talmilag is elkülönülő fejezetre oszlik. 
Az első lapokon a különböző kül- és bel
földi könyvkiadói szervezetek, folyóiratok 
üdvözlő sorait közlik. 

A továbbiakban (Die Meinung der 
Praxis címmel) a Börsenblatt tevékenységét 
méltányló, illetve bíráló cikkeket közlik. 
Könyvkereskedők, kiadók, irodalomtör
ténészek, könyvtárosok mondják el véle
ményüket a lapról. 

Az utolsó rész tartalmazza a történeti 
jellegű cikkeket, tanulmányokat. Franz 
KNIPPING, a lipcsei Marx Károly Egyetem 
sajtótörténeti intézetének munkatársa, 125 
éves Börsenblatt — 125 éves német sajtó 
címmel a sajtó fejlődését vázolja 1834-től 
1958-ig ; Harry FATTTH a Börsenblatt 
hirdetésrovatáról ír kritikát ; Walter 
RICHTER gazdagon illusztrált tanulmá
nyában a Börsenblatt fejlődését a lap külső 
formájának változásában vizsgálja ; és 
végül az utolsó cilíkben Wilhelm EULE a 
folyóirat első idejéből elevenít fel egy-két 
apróságot. 

Mindkét folyóirat gazdag és változatos 
története sok sok tanulságot szolgáltat. 
A Magyar Könyvszemle nevében mindkét 
lapot üdvözöljük az évforduló alkalmából, 
és további munkájukhoz sok szerencsét 
kívánunk. 

ALBERT GÁBOR 

Francia könyvtárak tanulmányi napjai. 
A Franciaországi Könyvtárak Igaz
gatósága 1958-ban negyedszer rendezett 

tanulmányi napokat — 1949 óta — a 
francia egyetemek könyvtárosai részére. 
Két fontos téma körül csoportosultak a 
tanulmányi napok megbeszélései, a kézi
könyvek — enciklopédiák — kiadása 
Franciaországban és az egyetemi könyv
tárak bibliográfiai tájékoztatása. A négy 
ülésszak közül hármat ez utóbbi kérdés 
megvitatására szentelt a rendezőség. 

Előzetes tájékozódás céljából két kérdő
ívet köröztek a franciaországi egyetemi 
és egyetemi intézeti könyvtárak között, 
amelyek egyike a könyvtárak bibliográfiai 
felszerelésére és arra a segítségre vonat
kozott, amit ezek az olvasóknak nyújta
nak. A másik a meglevő bibliográfiai 
típusok iránt érdeklődött. 

A bibliográfiai témával foglalkozó első 
ülésszak kiterjedt az olvasókalauz szük
ségességére az olvasótermekben, majd az 
egyetemi hallgatók bibliográfiákban való 
tájékozódásának fontosságát hangsúlyozta 
és ennek feltételeit elemezte. 

A könyvtárosok feladatáról szólva a 
bibliográfiákkal kapcsolatban, előtérbe 
nyomult az a sokat vitatott kérdés, hogy 
lehet-e a könyvtárosokat az általános 
tájékoztatáson kívül egy megadott témá
val kapcsolatos bibliográfia összeállítására 
kötelezni? Franciaországban jelenleg két 
könyvtár kivételével — (a Bibliothèque de 
la Documentation Internationale Contem
poraine és a párizsi egyetem orvosi fakul
tásának könyvtára) — a könyvtárak „nem 
működnek bibliográfiai központként". Meg
állapítást nyert, hogy a könyvtárosoknak 
— elsősorban a tudományos könyvtárak
ban — rendelkezniük keU szakbibliográfiák, 
illetve tematikai bibliográfiák összeáll-
tására szükséges felkészültséggel. Igen 
fontos azonban, hogy a könyvtáraknak 
legyenek megfelelő bibliográfiai segéd
eszközeik. A dokumentációs szolgálat és a 
könyvtári munka szükségképpen kiegészí
tik egymást s nem állanak egymással 
szemben, tehát nem merülhet fel az az 
aggály, hogy egyik a másik rovására 
megy. 

A nemzeti és szakbibliográfiákkal fog
lalkozó ülésszakkal kapcsolatban megemlít -
hető a szakbibliográfiák késedelmes meg
jelenését, valamint a szláv és keleti 
irodalom bibliográfiáinak hiányosságait 
kifogásoló kritika. 

Az utolsó ülésszakon javaslat hangzott 
el a szovjet periodikák teljes angol fordí
tásainak beszerzésére és a Szovjetunióval 
cserekapcsolat létesítésére. A francia bib
liográfiai kiadványok részletes bírálata 
zárta be a tanulmányi napokat. 

SziGETHY JOLÁX 
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Nemzetközi konferencia a tájékoztatások 
gépi feldolgozása tárgyában. 1959 júniusá
ban az Unesco Párizsban nemzetközi kon
ferenciát fog tartani kb. 1500 résztve
vővel az automatikus adatfeldolgozó és 
fordítást végző gépek dokumentációs és 
tájékoztatási alkalmazhatóságának meg
vitatására. 

Több országban (többek között Angliá
ban, az Egyesült Államokban, Francia
országban, Nyugat-Németországban és a 
Szovjetunióban) megalakultak a konferen
ciát előkészítő csoportok, benyújtott dol
gozataik közül a rendezőség 66-ot válasz
tott ki. A technikai szakértők számára 
külön üléseket rendeznek, és néhány 
előadást tartanak a nem szakemberek 
részére is az automatikus adatfeldolgozó 
gépek alkalmazási lehetőségéről a tudo
mány, az ipar és a közigazgatás terüle 
tén. A konferenciával egyidejűleg Auto-
math 59 címmel kiállítás nyílik Párizs
ban. 

L G . 

Uj kutatások az osztályozás területén. 
Angliában és az Egyesült Államokban a 
könyvtárosegyesületek és dokumentációs 
szervek munkacsoportokat alakítottak az 
osztályozás új útjainak és új szakozási 
rendszerek tanulmányozására. Â csoportok 
kutatásai nem korlátozódnak a jelenleg 
használatos rendszerek tökéletesítésére. 
Tagjaik számára a folyamatos és kölcsö
nös tájékozódást és kiadványok megjelen
tetését kívánják lehetővé tenni. Szívesen 
látják külföldi szakemberek bekapcsoló
dását is. 

G. I . 

Amerikai kéziratgyűjtemények központi 
katalógusa. Az Egyesült Államok illetékes 
könyvtári szervei megbízták a Kongresz-
szusi Könyvtárt egy régen időszerű terv 
megvalósításával : egységes és már ki
dolgozás alatt levő szabályok alapján ki 
fogják adni az Egyesült Államok 75 könyv
tárában található mintegy 27 000 kéz
iratgyűjtemény központi katalógusát, még
pedig egyelőre nyomtatott cédulák for
májában. A cédulákon tehát nem a kéz
iratok maguk, hanem csak a gyűjtemények 
lesznek egységes szempontok szerint meg
jelölve, a további kutatáshoz szükséges 
valamennyi adat részletezésével. 

G . I . 

Á Nemzetközi Katalogizálási Konferencia 
előkészítése. A Könyvtárosegyesületek 
Nemzetközi Szövetsége (IFLA) 1959 júli
usában Londonban értekezletet ta r t a 
Nemzetközi Katalogizálási Konferencia 

alapos és körültekintő megrendezése érde
kében. A rendezőség a nagy konferencia 
tárgyalásainak előterébe a legfontosabb 
szerzői betűrendes katalógust kívánja he
lyezni, és a konferenciától egy olyan 
egyezmény létrehozását reméli, amely 
a betűrendes katalógusok iránt nem
zeti és nemzetközi síkon támasztott 
igényeket rögzíti. Legfontosabb tehát a 
betűrendes katalógus címszavainak és 
címfelvételi adatainak vizsgálata, és csak 
ez után lehet a váltakozó névhasználattal 
dolgozó szerzőkkel, a névtelen munkákkal, 
a kollektív szerzőjű művekkel és a sorozati 
kiadványokkal kapcsolatos problémákra 
áttérni. A vitára bocsátott kérdéseket 
hozzászólás végett még a konferencia előtt 
széles körben terjeszteni fogják, a rendező
ség máris megkezdte tájékoztató közlönyé
nek kibocsátását. 

G. I . 

Javaslat új nemzetközi egyezmény meg
kötésére. A Német Demokratikus Köz
társaság Könyvtártudományi Tanácsa 
javaslatot tett a szocialista országok közötti 
kultúregyezmények kiadványcseréről szóló 
pontjainak új egyezménnyel való helyette
sítésére. A tervezet kiküszöbölné az 
eddigi kultúregyezmények e vonatkozás
ban tapasztalható eltéréseit, és külön 
egyezménnyel egységes rendszert vezetne 
be a szocialista országok központi (állami, 
nemzeti) könyvtárai között folyó könyv- és 
folyóiratcserébe. A javaslat értelmében a 
központi könyvtárak egymásnak folyama
tosan megküldenek az országaik tudomá
nyát és kultúráját összefoglaló formában 
tükröző könyveket és folyóiratokat. Az 
egyezmény tervezetéhez az illetékes magyar 
könyvtári szervek módosító ' avaslatokat 
fűztek. Az aláírásra a tervek szerint 1959 
végén Berlinben kerülne sor. 

G. I . 

Mikrofilmek reprodukálása xerográfia út
ján. A reprodukciós technika jelentős 
állomáshoz érkezett a xerográfia új alkal
mazási módszereinek segítségével. Kifogyott 
könyvekről, ritkaságokról stb. készített, 
nehezen kezelhető és kis példányszámú 
mikrofilmeket elektromos hatás útján 
folyamatosan és a kívánt nagyságú papír
tekercsre lehet xerografikus úton átvinni. 
A papírtekercs azután az eredeti mű lap
jainak megfelelő darabokra szétvágható, 
a lapok könyvszerűen beköthetők. így 
bármilyen ritkaságról percek alatt és 
olcsón az eredetihez minden tekintetben 
hasonló reprodukciókat lehet készíteni. 

G. I. 


