
Állami, társadalmi szervekkel kapcsolat; Közéleti 
tevékenység; Tervezés; Egyesült Államok 
BECKERMAN, Edwin

Politics and the American public library : creat- 
ing political support fór library goals /  Edwin 
Beckerman. - Lanham ; London : Scarecrow, cop. 
1996. - XII, 169 p . ; 22 cm. - Bibliogr. a fejezetek 
végén.-ISBN 0-8108-3115-5

Raktári jelzet: 3-12333

A közművelődési könyvtárak vezetőinek adja át sok évtizedes tapasztalatait a szerző arról, hogyan politizálhatnak eredményesebben intézményeik érdekében.Mindezt elsősorban az amerikai közkönyvtári célok, eszközök és a huszadik századi amerikai társadalmi háttér és politikai színtér viszonylatában dolgozza ki. Fejezetek szólnak a stratégiai tervezésről, a helyi igazgatási szervekkel, hatóságokkal, hivatalokkal fenntartható viszonyokról, a helyi társadalmak érdeklődésének felkeltéséről, a közéleti szereplők figyelmének a könyvtárra tereléséről, a könyvtárak bekapcsolódásáról a vidékenként eltérő társadalmi, politikai környezetbe illetve a nagypolitikába, a kormányzati szervekkel fenntartandó kapcsolatokról, valamint az adókörzetek könyvtári el

látást is szem előtt tartó kialakításának problémáiról.
Fejlesztési terv; Fordítás; Jelentés -évi, többévi 
(forma); Könyvkiadás és könyvkereskedelem; 
Könyvtárügy; Levéltár; Nemzetközi szervezet; 
Európa

Books and archives : Interim report 1992-95 /  
... prep. by the secretariat Culture Committee, 
Strasbourg. - Strasbourg : Council of Europe Pu- 
blishing, 1996. - 106 p . ; 22 cm

Raktári jelzet: 2-10183

Az Európai Közösség országai kulturális minisztereinek tanácsa 1992 októberében ajánlásokat dolgozott ki a könyvkiadás és könyvterjesztés, az olvasás, a fordítás támogatására, illetve népszerűsítésére; 1993-ban a levéltárak korszerűsítésével, konzerváló tevékenységük fejlesztésével bővült a program. A kiadvány sorra veszi, hogy 1995 februárjáig mit tettek a különféle európai szervek e program érdekében, milyen más szervekkel (pl. az Unesco, a Soros Alapítvány) tudtak együttműködni. Minden témakörben külön gondot fordítottak a közép- és kelet-európai országok fejlődésének ösztönzésére, e
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programok ismertetése és konferenciák, szemináriumok rendezése, ösztöndíjak stb. formájában. Az 1996-1999. évi munkaterv vázlatát is közli a kiadvány.
Építési terv; Könyvtárépítés, berendezés; Könyv
tárépület

Checklist of library building design considera- 
tions /  [ed. by] William W. Sannwald fór the Ar- 
chitecture of Public Libraries Committee LAMA 
Buildings and Equipment Section. - 3. ed. - Chica
go ; London : American Library Association, 
1997. - Vili, 169 p. ; 28 cm. - Bibliogr.: p. 167- 
1 6 9 .-ISBN 0-8389-3466-8

Raktári jelzet: 4-10268

A kötet új könyvtárpületek gazdaságos működtetéséhez, illetve a már meglévő könyvtárépületek jobb kihasználásához ad segítséget azzal, hogy a szóba jöhető területeken, összességében mintegy 1500 kérdés feltevésével körülhatárolja a kritikus pontokat pl. a helykiválasztással, téralakítással, gazdasági, tervezési, építészeti kérdésekkel, a belső térszervezéssel kapcsolatosan. A könyv fejezetei: helykiválasztás, építési terv készítése, általános megfontolások a belső munkákhoz, az építészeti szempontok figyelembe vétele a hátrányos helyzetű olvasók érdekében, elektromos tervezés, technikai, műszaki berendezések kialakítása, raktározás, tárolás, biztonsági rendszer tervezése, az épület fenntartásával, működtetésével, a jó helykihasználással kapcsolatos kérdések stb. Az áüagos érdeklődésű könyvtáros is profiltálhat a könyvből, bár inkább az építészeti tervezéssel foglalkozók számára ad praktikus szempontokat.
Minerva -adatbázisokról (forma)

Complete database catalogue, 1997 : informati- 
on Solutions online, on CD-ROM, on the Web, on

paper /  [publ. by] Knight-Ridder Information. - 
Mountain View : Knight-Ridder Information, 1997. 
- X, 308 p . ; 28 cm

Raktári jelzet: 4-10349

A Dialóg szolgáltatásai 1972 óta állnak a használók rendelkezésére. Jelenleg több mint 450 adatbázis tartozik ide, a tudományok széles skáláját lefedve. Az adatbázisok minervája egyedi keresési szempontok, témakörök, az adatbázisok nevének betűrendje, a gatewayek és a CD-ROM -termékek szerint kereshető vissza.
Egyetemi könyvtár; Munkabér, alkalmazás; Pálya
kezdő könyvtáros; Pályázat -állás betöltésére 
CUBBERLEY, Carol W.

Tenure and promotion fór academic librarians : 
a guidebook with advice and vignettes /  Carol W. 
Cubberley. - Jefferson, N.C. ; London : McFar- 
land, 1996. - VI, 129 p. ; 22 cm. - Bibliogr. a 
fejezetek végén. - ISBN 0-7864-0238-5

Raktári jelzet: 3-12334

A szerző egy kisebb egyetemi könyvtárban kezdte pályáját, ahol a munkatársak előmenetelét, szakmai fejlődését nem tartották különösen fontosnak. Innen került át egy olyan nagy egyetemi könyvtárba, ahol a határozatlan idejű kinevezésnek, az előmenetelnek komoly feltétele a szakmai felkészültség bizonyítása. Kollégái aktívan részt vesznek a helyi, állami és nemzeti könyvtáros szervezetek munkájában, cikkeket publikálnak, könyvismertetéseket írnak, és sok egyéb módon bizonyítják rátermettségüket. Sokak számára kiismerhetetlennek tűntek a játékszabályok, ezért döntött úgy a szerző, hogy ír egy jó “ tankönyvet” . Nem könnyű ugyanis jól szerkesztett, tartalmas “személyi dossziét” összeállítani magunkról, amely meggyőzi a kinevezésről vagy előléptetésről döntő bizottságot alkalmasságunkról. Ezt segítendő, esettanulmányokkal illusztrálva be
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mutatja az ehhez szükséges praktikus eszközöket és dokumentumokat (szakmai önéletrajz, munkaköri leírás, munkafolyamat leírása, pályázat elkészítése, honlapszerkesztés, eló'adások készítése, szemléltető eszközök alkalmazása stb.) A fejezetek végén irodalomjegyzék segíti a további ötletgyűjtést. A könyvet jószívvel ajánlhatjuk pályakezdő, valamint “súlyosan” introvertált magyar könyvtárosoknak is, különös tekintettel az EU-hoz való közelgő csatlakozásra és az ebből adódó követelményekre.
@

Könyvtári rendszer -országos; Könyvtárügy; Könyv
tárügy története; Észtország

Estonian libraries /  editor-in-Chief Éne Riet ; 
[publ. by] National Library of Estonia. - Tallinn : 
National Library of Estonia, 1996. - 35 p. : ill. ; 
30 cm. - A Raamatukogu c. folyóirat különszáma. 
- ISBN 9985-803-59-0

Raktári jelzet: 4-10262

Angol nyelvű összefoglaló az észt könyvtárügy állapotáról, a vezető könyvtári intézményekről, a könyvtárosképzésről, a könyvtárügy irányító szerveiről, a könyvtáros egyesület működéséről, a könyvtári szaksajtó helyzetéről. Az általános történeti összefoglaló után könyvtártípusok (nemzeti könyvtár, akadémiai könyvtár, néhány egyetemi könyvtár, közkönyvtárak -  megyei, városi, gyerekkönyvtárak) szerint történik az észt könyvtári világ bemutatása a jellegzetes működési adatok, a feladatkör, a fejlesztési tervek ismertetésével.
Adatvédelem; Könyvtárosetika; Szerzői jog  
FROEHLICH, Thomas J.

Survey and analysis of the major ethical and le- 
gal issues facing library and information Services /  
Thomas J. Froehlich. - München : Saur, 1997. - 
97 p. ; 22 cm. - (IFLA publications, ISSN 0344-

6891 ; 78.). - Bibliogr.: p. 93-97. - ISBN 3-598- 
21804-4

Raktári jelzet: 2-10093

Azokkal a fontosabb etikai és jogi problémákkal foglalkozik a tanulmány, amelyek a könyvtári és informatikai szolgáltatások nyújtása során manapság szakmai dilemmaként jelentkeznek. Bár lehetetlennek tartja minden kultúrkörön, fejlettségi szinten és érdekcsoporton átívelő, részletekbe menő univerzális szakmai etika kidolgozását, rámutat olyan nemzetközileg elismert általános emberi és szakmai értékekre, melyek különböző rangsorolásban mindenütt alapjait képezhetik az adott környezetet figyelembe vevő erkölcsi-etikai cselekvési normák kialakításának. Továbbá felhívja a figyelmet a személyes értékrendek, a szakmai elvek és a szervezeti érdekek közötti konfliktusforrásokra és az összehangolás lehetőségeire. Felvázol egy etikai modellt a szakember és a használó közötti ideális viszonyra, kiemelve mindkét fél erkölcsi kötelezettségeit. A jogi kérdések közül elsősorban a szerzői és kiadói jogvédelem nemzetenként eltérő hagyományait emeli ki, és a nemzetközi szabályozás kísérleteivel foglalkozik. Kitér az újabb technika nyújtotta lehetőségek által felszínre hozott, vitás jogi kérdésekre is. Tárgyalásra kerül még az információhoz való emberi jog a határaival, vagyis az adatvédelem és a cenzúra kérdéseivel együtt.
Minerva -könyvtári -szakterületi (forma); Szak- 
könyvtár -képzőművészeti 
HILL, Thomas E.

International directory of art libraries /  comp. 
and ed. fór the International Federation of Library 
Associations and Institutions, Section of Art Libra
ries by Thomas E. Hill. - München : Saur, 1997. - 
XIII, 251 p. ; 22 cm. - (IFLA publications, ISSN 
0344-6891 ; 82.). - ISBN 3-598-21807-9

Raktári jelzet: 2-10098

306 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998 . 2.



Az IFLA Művészeti Könyvtári Szekciója 1996 elején hozzáférhetővé tette a világ jelentősebb képzőművészeti szakkönyvtárainak azóta is állandón aktualizált adattárát ttp://vaxsar.vassar.edu/ifla-idal. Ennek 1997. június 21-i állapotát tükrözi ez a könyvtári minerva. A kiadvány azon kívül, hogy kutatási segédletként használható, szolgálhatja a hasonló szakkönyvtárak közötti nemzetközi együttműködést is. Közel száz ország összesen 2780 intézménye szerepel. Az egyes tételek felépítése a következő: a könyvtár neve és címe, telefonszám, fax szám, napi nyitvatartás, éves zárvatartás, az állomány nagysága, alapítás éve, könyvtárosok neve. Intézmények és személyek névmutatója könnyíti a könyv használatát.
Használóképzés; Konferenciai anyag -nemzetközi 
(forma); Továbbképzés

Humán development : competencies fór the 
twenty-first century : papers írom the IFLA CPERT 
Third International Conference on Continuing Pro- 
fessional Education fór the Library and Informati
on Professions /  ed. by Patrícia Layzell Ward and 
Darlene E. Weingand. - München : Saur, 1997. - 
XII, 400 p. ; 22 cm. - (IFLA publications, ISSN 
0344-6891 ; 80/81.). - Bibliogr. a fejezetek 
végén. - ISBN 3-598-21806-0 
' Raktári jelzet: 2-10097

A konferenciakötet az IFLA Szakmai Továbbképzési Kerékasztalának összejöveteléről ad képet. 10 szekcióban 47 előadást foglal magában a kötet. Az elméleti kérdések az információs technika változásait és a humán erőforrásokkal (azaz a munkaerővel, személyzettel) való gazdálkodás szempontjait veszik számba az ezredforduló küszöbén. A tárgyalt témakörök: 1) a folyamatos képzés intézményi és személyzeti tervezése: 2) A továbbképzési modell;3) A továbbképzéssel kapcsolatos igények mérése;4) Használóképzés, a könyvtáros mint oktató; 5) A

képzők oktatása. Az elméleti megközelítést két műhelymegbeszélés egészítette ki a gyakorlati jellegű kérdésekről. A hazai olvasóknak talán a kelet- és közép-európai országok könyvtárosképzésével, illetve a továbbképzéssel kapcsolatos gyakorlatának megismerése lehet érdekes, de jól hasznosíthatók a személyzettel szemben támasztott elvárásokról szóló összefoglalások is.
Gazdálkodás -könyvtárban; Public relations; Tá
mogatás -pénzügyi -általában; Egyesült Államok

Library fundraising : models fór success /  ed. 
by Dwight F. Burlingame fór the Publications 
Committee of the Fund Raising and Financial De
velopment Section Library Administration and Ma
nagement Association. - Chicago ; London : Ame
rican Library Association, 1995. - XV, 95 p. ; 
23 cm. - Bibliogr.: p. 87-89. - ISBN 0-8389- 
0657-5

Raktári jelzet: 3-12335

A hét fejezetből álló könyv a pénzadományok megszerzésének és kezelésének módozatait tárgyalja. Az adományok szerepéről, történetéről és fajtáiról szóló bevezető után esettanulmányokat olvashatunk különböző típusú könyvtárakban megvalósuló akciókról, illetve folyamatos adománygyűjtési erőfeszítésekről. A szerzők, akik könyvtárukban tevékeny részesei a pénzvadászatnak, kisebb egyetemi könyvtár, közkönyvtár, megyei könyvtár, szak- könyvtár munkatársai. Az első fejezetnek már az alcíme is igen bíztató: “Egymillió dollárnyi adomány megszerzése lépésről lépésre egy kis egyetemi könyvtárban” . A kifejezetten könyvbeszerzésre létrehozott magánalapítványok gondolatának felmerüléséről és sikeres elterjesztéséről szól a North- Carolina-i Davidson College könyvtárában.A valódi sikertörténetek és praktikus ötletek tanulságosak lehetnek a hazai' könyvtárak vezetői számára is.
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Szakirodalom -képzőművészeti; Szakszótár (for
ma); Szakszótár -könyvtártudományi (forma) 

Multilingual gloassary fór art librarians : English 
with indexes in Dutch, French, Germán, Italian, 
Spanish and Swedish /  ed. by the IFLA Section of 
Art Libraries. - 2. rév., enlarg. ed. - München 
[etc.] : Saur, 1996. - 181 p. ; 22 cm. - (IFLA 
publications, ISSN 0344-6891 ; 75.). - ISBN 3- 
598-21802-8 

Raktári jelzet: 2-10049

Tizenkét évvel az első kiadás megjelenése után jelentős változtatásokkal és immár többnyelvűvé bővítve veheti kézbe az olvasó a művészeti szakkönyvtárosok IFLA szójegyzékét. Az anyagot némileg megrostálták (a rokon területek kimaradtak), összesen csak 586 angol szakkifejezés szerepel, beleértve új technológiák átvett szókészletét is. Minden tételhez csatlakozik viszont egy-két mondatos, szabatos angol meghatározás. Ezt követik hat nyugati nyelv (holland, francia, német, olasz, spanyol, svéd) megfelelő szavai, egy-egy nyelv esetében gyakran több közelítő értelmű kifejezést megadva. Az angol szinonimák utalókkal ellátva külön tételekben is szerepelnek, árnyalt, számunkra felbecsülhetetlen, megkülönböztető meghatározásokkal. A brit angol nyelv képezi a kiindulási alapot. (Szögletes zárójelben gyakran szerepelnek az amerikai változatok, kerek zárójelben pedig a teljesen megegyező értelmű, alternatív kifejezések.) A nyelven- kénti mutató a tételszámokra utal. Múzeumok, kiállítótermek könyvtárai számára, fordítás és az oktatás céljaira nélkülözhetetlen.@
Emlékkönyv -könyvtártudományi (forma); Könyv- 
történet -egyetemes; Könyvtártörténet -egyete
mes; Művelődéstörténet; Tudománytörténet 

Mundus librorum : Kirja- ja oppihistoriallisia tut- 
kielmia =  Bök- och lárdomshistoriska uppsatser 
=  Essays on books and the history of leaming =

Buch- und wissenschaftsgeschichtliche Studien /  
[Red. Pentti Laasonen, Anto Leikola, Tapio Mark- 
kanén], - Helsinki: [Univ. Libr.], 1996. - 496 p. : 
III. ; 26 cm. - (Helsingin yliopiston kirjaston julkai- 
suja ; 62.). - Bibliogr.: p. 429-475. és a fejezetek 
végén.-ISBN 951-45-7499-0 

Raktári jelzet: 4-10274

Esko Hákli irodalomtörténész, bibliográfus 1976 óta igazgatja a Helsinki Egyetemi Könyvtárat, amely azonos a Finn Nemzeti Könyvtárral. 60. születésnapja alkalmából tisztelegnek tanulmányaikkal a kötet szerzői. Elsősorban a tudománytörténet, a művelődéstörténet és ehhez kapcsolódóan az észak-európai könyv- és könyvtártörténet tárgyköreiben fogant a közel harminc írás. Ezen belül visszatérő téma elmúlt századok egy-egy könyvtárosának pályaképe, valamint régi könyvgyűjtők tevékenységének ismertetése. A huszadik századi skandináv könyvtártörténetről is kibontakozik egy mozaikszerű panoráma. Igazi csemegék is helyet kapnak a kötetben pl. a szentpétervári finn és svéd könyvkereskedelem történetével foglalkozó dolgozat, továbbá a könyvkötészetben alkalmazott “Fanfaré” díszítőstílus kései finnországi alkalmazását nyomon követő vizsgálódás. Többségükben finn és svéd nyelvűek a szövegek (angol vagy német rezümékkel), de akad néhány angolul vagy németül fogalmazott esszé is. A kötetet Esko Hákli sokirányú szakirodalmi munkásságát bemutató bibliográfia zárja.
@

Előzetes katalogizálás; Előzetes kiadványszámo
zás; Konferenciai anyag -nemzetközi (forma); 
Könyvkereskedői katalógus; Kötelespéldány; Nem
zeti bibliográfia; Franciaország, Strasbourg 

National bibliographies and books in print cata- 
logues : report, conclusions and background 
documents to the seminars held in Strasbourg 
and Frankfurt-am-Main, 26-30 June 1995 /  ed. by
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Ingo-Eric Schmidt-Braul. - Strasbourg : Council 
fór Cultural Cooperation, 1996. - 179 p . ; 29 cm 

Raktári jelzet: 4-10556

A könyves szakmák (könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvtár) bibliográfiai tájékozódásának legfontosabb kurrens eszközei álltak az Európa Tanács által 1995. június 26. és 30. között Strassburg- ban és Frankfurtban megrendezett tanácskozás középpontjában. A szeminárium háttéranyagát és jelentéseit bocsátja közre a kiadvány. A résztvevők európai körképet igyekeztek rajzolni a nemzeti bibliográfiák és a kereskedelmi forgalomban levő könyvek (Books in Print) katalógusainak kiadásáról, egymáshoz viszonyított szerepéről, nemzeti és nemzetközi összefüggéseiről. E körben olvashatunk a kötelespéldány-szolgáltatás, az előzetes (kiadói) katalogizálás és az ISBN sajátos szerepéről. Mindezek meghatározásait, funkcióit, előnyeit, fejlesztésük feltételeit, lehetséges alkalmazásait veszik szemügyre az előadások. Három fejlett állam, Franciaország, Nagy-Britannia és Németország szakemberei elemzik a náluk kialakult modelleket és gyakorlatot. Néhány periférikusabb elhelyezkedésű ország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Horvátország, Litvánia, Moldávia, Szlovénia és Oroszország képviselői helyzetjelentést adnak a náluk folyamatban levő munkálatokról és a rendelkezésre álló kurrens bibliográfiai eszközökről. Befejezésül a kötelespéldány-szolgáltatás Európai Közösségben 1992-ben végzett felmérésének adatait tudhatjuk meg, és ismertetés szól az 1992-es francia kötelespéldány törvényről.
Bibliológia; írás; Konferenciai anyag -nemzetközi 
(forma); Könyvkiadás; Olvasás 

Nouvelles technologies modeles sociaux et Sci
ences de l’ecrit : Actes du 13e Colloque Interna
tional de Bibliologie and 2e Colloque bilatéral Al- 
géro-frangais : Paris - Carré des Sciences - 23-

26 Octobre 1995. - Paris : Delagrave : SBS Éditi- 
on, 1996. - 368 p . ; 21 cm. - ISBN 2-206-0775-4 

Raktári jelzet: 2-10070

A 13. Nemzetközi Bibliológiai Kollokvium és a 2. Algériai-Francia Kétoldalú Tanácskozás együtt került megrendezésre Párizsban 1995. október 23. és 26. között. A konferencia az “Üj technológiák, társadalmi modellek és az írás tudományai” címet viselte, és az utóbbi évek kutatásainak mérlegét szándékozott megvonni e három nagy területen. A rendezvény dokumentumait és az előadások anyagát tartalmazza a kiadvány. Az előadások egyik csoportja az újfajta elektronikus eszközök társadalmi hatásaival és az ezen médiumokkal megvalósuló írott kommunikáció nyelvi, jelentéstani problémáival foglalkozik. A második taglalt témakör a bibliológiai modellek mint értelmező rendszerek legutóbbi változásai elsősorban Algériában és Kelet-Közép- Európában, valamint a cenzúra fogalmának kiterjesztései és megjelenési formái. A harmadik nagyobb tárgyalt nagyobb terület a bibliológiához kapcsolható tudományok rendszerezése, illetve az egyes résztudományok eredményei. Három magyar résztvevő, Lőrincz Judit, Rózsa György és Sebestyén György szerepel egy-egy előadásszöveggel az összeállításban.
Konferenciai anyag -nemzeti (forma); Konverzió 

Retrokonversionsprojekte - Planung und Durch- 
führung : Referate und Materialien aus einer Fort- 
bildungsveranstaltung des Deutschen Bibliotheks- 
instituts /  [Red. Kirsten Hoferer], - Berlin : Deut- 
sches Bibliotheksinstitut, 1997. - 140 p . ; 21 cm. 
- (dbi-materialien ; 155.). - ISBN 3-87068-955-2 

Raktári jelzet: 2-10067

A füzet egy 1996 októberi továbbképző tanfolyam 7 előadásának szövegét tartalmazza, amelyet az 1993- ban, a sorozat 128. számaként megjelent Retrokon-
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version c. füzet (könyvtárunkban: 3-11426) kiegészítéséül rendezett a DBI. Úgy válogatták össze az előadókat, hogy a konverzió többféle útjáról számolhassanak be: öt könyvtár megbízásos szerződés alapján végeztette el a cédulakatalógus konverzióját (három szkennelés, kettő manuális adatbevitel formájában), két könyvtár pedig “házilagosan” végezte el a munkát. Ezen belül is, minél többféle szempontból mutatták be a felmerülő feladatokat, nehézségeket és a megoldás alternatíváit: a cédulák olvashatósága, a leírásnak, a jelzetelésnek a rendszerében történt változások, egyes állományrészek speciális problémái, a konverzió lineáris (betűrend szerinti) menete vagy az anyag “rétegezése” a cédulakatalógus változásai, műfajok, nyelvek stb. szerint; a munkaszervezés fontos tényezője az anyagi fedezet, a személyi ellátottság, a munka sürgőssége stb. is. Az egyik előadó kizárólag a külső adatok (a Retro-Verbundkatalog) felhasználásának kérdéseivel foglalkozik. A csupa konkrét, gyakorlati információt tartalmazó füzet terjedelmének felét az a “szempontjegyzék” (voltaképpen: dokumentumleírási szabályzat és példatár) foglalja el, amelyet az egyik könyvtár a konverziót végző cég számára dolgozott ki.
Könyvkiadás története; Nyomdászattörténet -nem
zeti; Olaszország 
SANTORO, Marco

Storia dél libro italiano : Libro e societa in Italia 
dal quattrocento al novecento /  Marco Santoro. - 
Milano : Editrice Bibliografica, cop. 1994. - Vili, 
446 p. ; 21 cm. -(Bibliográfia e biblioteconomia ; 
47.). - Bibliogr. lábjegyzetekben. - ISBN 88-7075- 
376-X

Raktári jelzet: 2-9901

Hat nagy korszakra osztja az olasz könyvtermést, könyvkiadás történetét. Mindegyik időszak bemutatását négy részre tagolja: 1) a politikai-gazdasági

körülmények; 2) a kulturális intézmények, központok, csoportosulások; 3) a kor irodalmának fő törekvése, jelszava; 4) a könyvkiadás az egyes (a politikai széttagoltság miatt nem egyformán fejlődő) regionális központokban (Róma, Milánó, Bologna, Nápoly stb., s a régebbi korszakokban Velence, Firenze is).
Könyvtártan (forma); Könyvtártudomány 
SOUMINE, Giovanni

Introduzione allo stúdió della biblioteconomia : 
Riflessioni e documenti /  Giovanni Solimine. - 
Roma : Vecchiarelli Editoré, 1995. - 304 p. ; 
21 cm. - (Bibliográfia, bibliologia e bibliotecono
mia : Collana di Testi e Studi ; 1.). - ISBN 88- 
85316-49-2

Raktári jelzet: 2-10068

Ezt az átfogó könyvtártudományi bevezetést azon egyetemi előadásai anyagából állította össze a szerző, melyeket Viterboban, a Tusciai Egyetem Kulturális Javak Megőrzésének Fakultásán tartott 1992 és 1994 között. Bőségesen idéz hosszabb szöveg- részleteket a könyvtártudomány klasszikusaiból, valamint a kortárs nemzetközi tekintélyektől, de sok szemelvény található az utóbbi másfél évtized olasz szakirodaimának terméséből is. E forrásokhoz fűzi megjegyzéseit, magyarázatait, töprengéseit a szerző. Az első szakasz témaköre a könyvtár meghatározása, részei, szerepváltozásai. A második rész a feldolgozó, tájékoztató funkciókkal, a harmadik a munkaszervezéssel, a szolgáltatások értékelésével foglalkozik. Mindhárom, több fejezetből álló hosz- szabb tematikai egységhez terjedelmes szakirodalmi eligazítás csadakozik.
Együttműködés -nemzetközi; Multimédia; Nemzet
közi szervezőt; Szerzői jog; Európa
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VIVANT, Michel
L’incidence de l’harmonisation communautaire 

en matiere de droits d’auteur sur le multimédia /  
Michel Vivant. - Luxembourg : Office des publica- 
tions officielles des Communautés européennes, 
1995. - IV, 102 p . ; 30 cm. - (Copyright on elec- 
tronic delivery Services and multimédia products, 
ISSN 1018-5593 ; 3.). - ISBN 92-827-0274-X

Raktári jelzet: 4-10266

Az Európai Közösség (EK) 1988-ban Zöld Könyvet adott ki „a szerzői jogról és a technológia kihívásáról” , s azóta egyre elmélyül tevékenysége ebben az

irányban. A szerzői jogok védelme globális probléma, az EK esetében viszont külön problémát jelent a dokumentumok szabad áramlásának biztosítása a tagországok között. Ennek érdekében harmonizálni kell az egyes országoknak a szerzői jogokra vonatkozó rendelkezéseit, amelyek sok tekintetben eltérnek egymástól. A tanulmány 1. részében a szerző ismerteti azokat az elveket és módszereket, amelyek alapján ezt a harmonizációt a multimédiák vonatkozásában el lehet érni. A 2. részben áttekinti azokat a direktívákat, amelyeket az EK 1991-1993 között e tárgyban kidolgozott.
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Tisztelt Kollégák, tisztelt Megrendelők!

Az Országps Széchényi Könyvtár újra indítja a külföldi hungarika bibliográfiák 
kiadását évente két kötetben:

1. M a g y a r  N e m ze ti B ib lio g rá fia . K ü lfö ld ö n  M e g je le n ő  H u n g a rik u m o k .
K önyvek, Ú j p e r io d ik u m o k . HU ISSN 1219-8536

2. M a g y a r  N e m ze ti B ib lio g rá fia . K ü lfö ld ö n  M e g je le n ő  H u n g a rik u m o k .
C ikkek. HU ISSN 1219-8544

A külföldi hungarika bibliográfiák regisztrálják a külföldön megjelent
-  magyar nyelvű,
-  a magyarországi és a külföldi magyar szerzők idegen nyelvű,
-  idegen nyelvű, magyar vonatkozású
publikációkat (könyvek, periodikumok, cikkek, ismertetések).

A bibliográfiai sorozat az 1971-1989 közötti időszakban megjelent negyedéves kur
rens hungarika bibliográfiák (Külföldi Magyar Nyelvű Kiadványok, ill. Hungarika Iro
dalmi Szemle) folytatása.
Az 1990. évi kötetek 1998-ban jelennek meg. A kurrens kötetek kiadásával párhuza
mosan az elmaradt évfolyamokat felzárkóztatjuk.

A példányszámot és az árat a megrendelők száma határozza meg:

Ezért kérjük, hogy megrendelését a mellékelt megrendelő lapon jelezni szíveskedjék.

500 példány esetén: 
egy kötet ára
mindkét kötet együtt megrendelve: 
800 példány esetén: 
egy kötet ára
mindkét kötet együtt megrendelve:

1400,-Ft + ÁFA + postaköltség 
2500,-Ft + ÁFA + postaköltség

1200,-Ft +  ÁFA + postaköltség 
2300,-Ft + ÁFA + postaköltség




