
p  I Z J 6  Z S K  R 

( 1888- 1964)

Fitz József, a Széchényi Könyvtár nyugalmazott főigazgatója, az irodalom

tudományok kandidátusa, a magyar könyvtörténet külföldön is ismert nevű kuta

tója 1964. szeptember 12-én, életének 76. évében hosszas szenvedés után meg

halt. A z  elhunytat tanítványainak és tisztelőinek nagy serege kisérte el utolsó 

útjára* A  Széchényi Könyvtár saját halottjának tekintette, nevében a ravatalnál 

Dezsényi Béla búcsúzhatta, az Akadémia Könyvtörténeti Bizottsága megbizásá- 

ból pedig Kőhalmi Béla.

Fitz József gyakorlati és elméleti téren egyaránt kitűnő szakember volt. 

Mint a Pécsi Egyetemi Könyvtárnak (1930-34) és a Széchényi Könyvtárnak 

(1934-45) vezetője a praktikusságot a modernséggel hangolta össze, olyan mun

kamódszereket valósított meg, amelyek aránylag kevés többletmunkával nagy 

mértékben javították a közönségszolgálatot. így például bevezette a katalóguscé

dulák gépi sokszorosítását, egy egész sereg uj katalógust állított fel (pl. Pé

csett cimszókatalógust, Budapesten decimálisát) •

Igaz emberségének 1944-ben sokszor adta példáját, és jórészt az ő ál

lásfoglalásának köszönhető, hogy nemzeti könyvtárunk ritkaságait a nyilasok 

nem " mentették" nyugatra. Könyvtörténeti munkásságát a fiatalabb nemzedék is 

jól ismeri egyetemi előadásaiból és tanulmányaiból, melyek még pár évvel eze

lőtt is hazai és külföldi szakfolyóiratok hasábjain sorozatosan jelentek meg. 

Müveit, különösen "A  könyv történetét", - a Hess Andrásról és a Gutenbeig- 

ről szólót azakembér és laikus egyforma élvezettel forgathatja, látszik rajtuk, 

hogy nagy olvasottságú, kiváló intenciója, sokat kutató és kitűnő stiliszta alko

tásai. Mint embert és mint tudóst egyaránt jellemzi, hogy könyveiben állásfogla

lását, véleményét senkire sem akarja ráerőltetni, hanem lelkiismeretesen felso

rolja az összes érvet, ellenérvei, és azután az olvasóra bizza az ítélkezést,

A  felszabadulás utáni években sok méltánytalanság érte, de ezek belső 

harmóniáját, a lényéből kiáradó derűt nem tudták megtörni. Munkakedvét majd

nem haláláig, betegsége elhatalmasodásáig megőrizte, sokat tevékenykedett kü

lönféle könyvtárakban, könyvtári bizottságokban és utolsó csonkán maradt müve 

( A  magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története) kéziratán.

Emlékét sokáig fogják őrizni tanítványai, munkatársai, és náluknál sok

kal maradandóbban a könyvei. Vértesy Miklós
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ISMÉT MAGYARORSZÁGON 

A  CYPRIANUS- KÓDEX

Százhetven leörül van azcUnak a kódexeknek a száma, amelyek Mátyás 

király egykori könyvtárából fönnmaradtak, Ezt a százhetven darabot azonban 

negyven különböző lelőhelyen Őrziic s nagyrészt közgyűjteményben. A  legtöbb 

Bécsben van egy helyen, az osztrák Nemzeti Könyvtárban, s utána a legtöbb 

Olaszországban, de nyolc különböző város könyvtárában. Magánkézben alig 

volt egy-kettő. Utóbbiak közül keiült árverésre egy Londonban, 1964. julius

6— án,

Ez a kódex a harmadik században élt Caecilius Cyprianus karthágói püs

pöknek (ki a latin egyházi nyelv egyik megalapzója, jeles szónok és vitatkozó 

volt) 14 értekezését tartalmazza. 1460-1470 körül készülhetett, végig egyetlen 

kéz írása olasz humanista antiqua betűkkel. A z  egyszerűbb kiállítású un. fi

renzei indafonatos díszítésű kódexek közé tartozik. Legdíszesebb ~ az itt ha

sonmásban közölt cimlapja, melynek alsó lap szél díszében Mátyás király ba

bérkoszorúba foglalt címere látható az M A (Mathias Augustus) sziglákkal.

A  szöveget, a szép, egyenletes íráson kívül nem díszíti más, mint egy- 

egy iniciálé, amelyek nagyrésze egyszerűbb, csak kettő a címlaphoz hason

ló, indafonatos díszítésű. A  címlap nagyméretű D iniciáléjában a szerző - el

képzelés utáni - félalakja kapott helyet.

Kötése XVIIL századi francia bőrkötés, de a pergamenlapok élére festett 

színes, virágniintás aranymetszés azt bizonyítja, hogy eredetileg Budán kötötték 

selyembe, vagy bársonyba, ami később elrongyolodott.

A  kódex sorsát nem ismerjük, nem tudni } mi módon, s hányadik kézből 

került az 1794-ben kivégzett francia főur ? Chrétien-QuiJLlaume de Lamoignon de 

Malesherbes birtokába, majd onnan az angol Sir Thomas Philips gyűjteményé

be, kinek örökösei most áruba bocsátották.'

'Palán nem érdektelen, hogy egyszer már,' a múlt század végén szóba 

került a kódex eladása, sőt történtek is tárgyalások magyar részről a kódex 

megvétele iránt. Csakhogy akkor nem egy, hanem két Corvináról volt még szó* 

A  másik, ugyancsak a Philips-gyűjteményben volt Corvina, egy Livius kódex, 

a 20. század 30-as éveiben - ugyancsak árverés utján -  a New-York Pub

lic Library tulajdonába került. Erről az árverésről ugylátszik hazai köröknek , 

nem volt tudomásuk. A z  idei árverésről azonban idejekorán sikerült értesül

ni, s igy a Cyprianus-kódex hosszú útja végül is hazavezetett.
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A  TÁRSADALOMTUDOMÁNYI- KUTATÁS

t á j é k o z t a t á s i  p r o b l é m á i

Rózsa György kandidátusi érte- 
kezesének legfőbb erénye, hogy a.

RÓZSA György
A táráé,dalomtudoaiányi kutatás tájékozta

t á s i  problém ái, különös tek in te tte l a t u 
dományszervező sre és a közgazdaságtudomány* szakirodalmi tájékoztatás kérdéskörét 
ra* Kandidátusi értekezés* Bp» [Szerső ] « általában, a  társadalomtudományi tá—

Gépirat! -”eV# 30 cm* 4-9 8 5  jékoztatás problémáit különösen egy-
. . sége s  szemlé] éti alapról tekinti át, In-

*51 3 0  , kább problémavázlat, összefoglalás,
mint megoldásra vállalkozó tanulmány* E  témával foglalkozó legtöbb irásműtől 
az különbözteti meg, hogy szakitga a  tárgyalásmód lapos empirizmusával, a  
kérdóst tudományelméleti aspektusból veti fel, így tudja elkerülni az eiméletineK 
kikiáltott — lényegében azonban periférikus vitás pontokat, amelyek évek óta a  
prioritás kérdése körül dúlnak a  dokumentáció, a  bibliográfia és a könyvtártu
domány szakemberei között.

Mindez nem kevés eredmény. A z  utóbbi években a  könyvtárpolitikai m eg
nyilatkozások zöméből joggal lehetett arra következtetni, hogy a  szakkönyvtári 

és tájékoztatási problématika mégcsak nem is tudatosult, s  ha történtek is konk
rét kísérletek korszerű, koncepció kidolgozására, ezek élvonalbeli szakkönyv
táraink izolált magánkezdeményezései voltak csupán és maradtak is, Ezért öl— 
vendetes, hogy Pataky Ernő nemrég elkészült helyzetjelentése*mellett R ózsa  
disszertációja váratlan é lességge l viiágitja meg az egész  kérdéskomplexumot, 
egységes  képbe foglalva, a  valóban lényeges problémákra koncentrálva.

Ami a társadalomtudományi tájékoztatás speciális sajátosságait illeti, a  
disszertáció jelez valamit. Amint ugyanis a  társadalomtudományi tájékoztatás 
sajátos elméleti témái kerülnek szóba, a  tárgyalásmód elbizonytalanodik, s leg
többször meg kell elégednie azokkal az analóg következtetésekkel, amelyek a  
műszaki és természettudományi tájékoztatás elméletéből a  társadalomtudományok
ra átmenthetok. Ez v  írható is volt. A  tájékoztatási igények intenzivebben je
lentkeztek a  természet- és műszaki tudományok területén, az itt adódó felada
tok megoldása során alakult ki a  tájékoztatás elmélete is. Amikor azonban a  
társadalomtudományi dokumentáció tárgyalása során a. disszertáció közelebb ke
rül a  praktikumhoz, érezhetően nő szerzőjének biztonsága,/

A  disszertációnak talán legértékesebb fejezete a  tudományos kutatás és  
tájékoztatás közti 11 ellentmondásokat” tárgyalja* ( E  fejezet külön is megjelent a  
M agyar Könyvszemle 1964. évi első számának 33—46. oldalain.) A z  ellentmon
dások közül jó néhány ismert volt eddig is* R ózsa ezeket nemcsak újszerűén, 
kiélezettebben tudta megfogalmazni, hanem önálló kutatási eredményeivel is hoz
zájárult a  fejezet teljességéhez. Rózsa nem ad receptivákat az ellentmondások 
feloldására: ez tudományos lelkiismeretességét bizonyitja, A z  ellentmondások 
ugyanis a tájékoztatás tárgyának, anyagának természetéből adódnak, okai a  tu
dományok fejlődésében, a  dokumentumok sajátosságaiban és  a feltárás ma le
hetséges módszereiben keresendők. A  megoldást elsősorban a kutatómunka és  
tudományos tájékoztatás fejlődésének soron következő szakasza i tehetik lehe
tővé. Ehhez azonban a problémát és  annak ellentmondásosságát alaposan is
merni keli. A z  alkotó tudós tudományos ismerete ma: problémaismeret, még az  
egzakt tudományokban is. S  a tudományos tájékoztatás elméletében az nyújt a 
legtöbbet, aki a  vitás póntokat kitapogatva a  kérdéseket éppen problematikus 
voltukban tudja megfogalmazni. (Horváth Tibor.)

-fc PAT AK Y  Ernő: Tudományos könyvtár. Szakkönyvtár, Dokumentáció. ( Elemző vizs
gálat.) ÜKészült az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszer
tani KözpontbanJ Bp, 1964, 104 lev. 30 cm, Bibliogr. a fejezetek végén.
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A  KQKyvrÁRTUIX>MANOT K U TATÁ SO K  

A Z  EGYESÜLT ÁLLAM OK BAN

A  C o u n c il on  L ib ra ry  R e s o u rc e s  1962 -1963 . év i je le n té se

A  Könyvtári Figyelő 1962, évi 4. számában (l73-176.p.) ismertettük a 

Council on X/ibrary Resources ( KÖnyvtárfeilesztési Tanács) 1957-1961, évi 

működéséről szóló jelentéseket. A  következőkben az 1962, és 1963. évről szó

ló 6 . és 7. számú jelentést ismertetjük:

Vemer W. Clapp, a Tanács elnöke á 6 , 

évi jelentést bevezető cikkében a követke

ző kérdéseket érinti:

A / Az 1962 .április-októberében a Washing

toni Seattle-ben tartott "XXL század" - ki

állítás könyvtári pavillónjában az A LA  a 

Council és több vállalat anyagi támogatásá

val mintegy 2  millió dollárt kitevő költség

gel bemutatta egyrészt a hagyományos 

könyvtárat, másrészt a XXI. század auto

matákkal működő, " nyomó-gombos" könyv

tárat. A  közönség érdeklődése inkább 

a hagyományos könyvtár  újításai 

fe lé  fordult f s a látogatók lényegesen 

kevesebb figyelmet szenteltek a gépesített 

könyvtárnak. Ebből az a következtetés 

vonható le, hogy bár a teljesen uj tárolá

si és visszakeresési elveken felépülő gé

pesített könyvtár megvalósításának lehető

ségeivel foglalkozni kell, gyors siker ezen 

a téren nem várható. Párhuzamosan tehát 

a könyvre mint ismeret-anyag-tároló eszközre épülő könyvtár tökéletesíté

sének feladatát is állandóan szem előtt keU tartani,

B/ A  Ford Alapítvány 1960 őszén újabb nyolc millió dolláros adomány

nyal tette lehetővé a Tanács i további működését. Mivel az eddigi célkitűzése

ken ! felül az Alapítvány " a 'Tanács munkájának - speciális szaktudással bíró 

tudományos személyzet éltjei irányított laboratóiium, illetve központ létesítése

6th
A N N U A L  
RE P O R T

ior ike prrcaJ enémg Junr 30. 1 9 6 2

COUNCIL ON LíBRARY RESOURCES, INC.
1 0 2 3  C o n n e c t i c u t  A c e n u e .  N . W .  W a . h i n f t o a  6 .  D .  C .
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utján - a. gépi tárolás és visszakeresés területére való összpontosításátM is 

feladatává tette, mérlegelni kellett, vajon:

a/ teljesen önálló laboratóriumot állítsanak-e fel különálló személyzettel; 

b/ valamely már működő kutatóintézettel karöltve, illetve 

c/ más szervezettel társulva folytassák-e a kutató munkát?

Ugyanígy a felállítandó kutatóközpont programját illetően is több lehetőség 

kínálkozott:

a/ már kialakított tároló és visszakereső szerkezetek tökéletesítését te

kintse-e feladatának, vagy pedig

b/ félretéve minden eddigi előzményt, az ismeretszerzés folyamatainak 

alapvető vizsgálatából kiindulva teljesen uj utakon induljanak-e el?

A  Tanács az utóbbi lehetőséget választva 1961 őszén s z e r z ő d é s t  

kötött e g y  vá l la la t ta l  annak a kérdésnek vizsgálatára: ” miből áll majd 

a jövő könyvtára és milyen problémákat kell megoldania?” A  vizsgálat - fi

gyelmen kívül hagyva a könyvtári munka mai módszereit - abból a tételből 

indul ki, hogy az ismeretanyagot tárolni és rendszerezni kell, s ehhez esz

közökre van szükség.

C/ Cikke végén V,W. Clapp összegezi a Tanács 1962. évi működésének 

főbb adatait: összesen 40 segélyt utalt ki 961 128 dollárt kitevő összegben; eb

ből 25 segély uj program megindítását, 13 pedig régebbi program folytatását, il

letve befejezését szolgálta.

A z  1962, évi jelentés, miként az előbbiek, a bibliográfiai feltárás, a fizikai 

megközelítés és a könyvtári munka adminisztrációjának megjavítását célzó prog

ramok szerint három csoportban sorolja fel a nyújtott segélyeket.

l )  A  b ib l iog rá f ia i  f e l tá rá s  eszközeinek tökéletesítését célzó vállal

kozások támogatása: az 1961. évi párisi Nemzetközi Katalogizálási Konferencia; 

National Union Catalog of Manuscript Collections ( az Amerikai Egyesült Államok 

Kézirat-Gyűjteményeinek Országos Központi Katalógusa); Guide to Photocopied 

Historicai Manuscripts (Mutató a történelmi kéziratok fotókópiáihoz); International 

Inventory of Musical Sources ( Zenei forrásmüvek nemzetközi repertóriuma) ; egy 

Cárib-térségi bibliográfiai központ felállítása lehetőségének vizsgálata; főiskolai 

könyvtárak állománygyarapítását megkönnyítő jegyzékek kiadása, együttműködé

sen alapuló könyvieldolgozása; tárgyszavas jegyzékek készítésének gépesítése; 

j ogi anyagok ” koordinált mutatózása” ; a cédulakatalógusok tökéletesítése; kataló

gus- cédulák sokszorosítása.

2) A z  ism ere tanyag  f i z ikai  m e g k ö z e l í t é s é r e  s z o lg á ló  t é v é  - 

k e n y s é g e k  (beszerzés, tárolás, karbantartás, másolás, továbbítás) javítása: a
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W.J. Barrow- féle la.boratórium támogatása. ( a papíranyagok romlásának mega- 

. kadály ozása, könyvkötészetben felhasznált ragasztóanyagok vizsgálata* könyvkö

tészeti szabványok megállapítása) ; országos terv kidolgozása a pusztuló könyv

tári állomány megmentésére; tartós körrvvpapir kialakításán dolgozó A LA  vegyes 

bizottság támogatása; archivális anyag-tároló dobozok kialakitásaf mikrofilmek ol

vasására szolgáló készülék előállítása; rendkívüli mértékben kicsinyített mikroiel

vételek tárolása és sokszorosítása (L* 302-3Q3*p.) mikrofilm-tekercs kívánt 

kockájának kikeresésére szolgáló készülék kialakítása; mikroformátumu folyóiratok 

kiadása; automatikus könyvlapozó készülék szerkesztése; kutató-tudó sok szemé

lyes használatára szolgáló fénymásoióberendezés# kötött könyvek fénymásolása; 

teiefakszimilék készítése; közművelődési könyvtárak könyveinek az olvasók la

kására való szállítása.

3) A  könyvtár i  munka admin isztrác iós  a lap ja inak (könyvtári 

épületek, felszerelések, berendezések; személyzet; hivatali munka) megjavítása: 

gépesítés; szabványosítás; az ALA  un. Library Technology Project-je; egyes ré

giók könyvtári központjainak, szer'ezeteinek támogatása; a Puerto Rico-í iskolai- 

könyvtárak; fejlődésnek most induló országok könyvtárügye; Latin Amerika újdon

sült írástudói számára szolgáló könyvek; a Pannington Plán.

A  Tanács működésének 1963. junius 30- val 

záruló évéről szóló 7. jelentés V.W.Clapp 

"Bibliográfia és a könyvtári műveletek gé

pesítése" c, bevezetőjével kezdődik* *

IV? aga a jelentés négy részre csoportosítva 

számol be az év folyamán kiutalt segélyek

ről.

1/ B ib l iográ f ia i  apparátusok és  

technikák: a jógii tájékoztalak anyag 

hozzáférhetőségének megkö mrryitése; j ogsza- 

bályok mutatójának készítése számológéppel; 

döntvények mutatójának elkészítése számo

lógéppel; a jogi irodalom M koordinált" mula

tozása; jogi tárgyszavak jegyzéke; időszaki 

kiadványok számológéppel való nyilvántart 

tása; katalogizálási szabványok; a TO~ rend

szer külföldön való alkalmazásának tanul—

*  Szövegének teljes magyar fordítása a 
Könyvtártudományi Szakkönyvtárban
F 3050 számon található
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mányozása; zenei forrásmüvek nemzetközi repertóriuma.; az American library 

recources. A  bibliographical guiae (Amerikai könyvtárak állománya. Bibiográ

fiai kalauz) c. 1962-ben megjelent ALA-kiadvány; a World Bibliography of 

Bibliographíes c. kiadvány újabb kiadásának előkészítése.

2/ A z  ism ere tan ya g  f i z ik a i  h o z z á f é r h e t ő s é g e :  a kanadai egye

temi könyvtárak állományának számbavétele; a W,J. Barrow- féle kutató-labo

ratórium munkájának előmozdítása ( kötött könyvek savtaianitása; könyvkötés 

céljára szolgáló ragasztóanyagok kialakítása; a könyvkötészeti szabványok meg

állapítása; tartós könyv- papír kialakítása) ; pusztuló könyvtári anyag megóvására 

országos terv kidolgozása; a fénymás ólat-tárolás kérdésének további tanulmá

nyozása; a mikrofilm mint tárolási eszköz kérdésének vizsgálata; mikrokópiák 

nagyítása; milcrokopia olvasására szolgáló kézi berendezés kialakítása; auto

matikus könyvlap-forgató berendezés; a mikrotároiás kristályok utján való lehe

tőségének vizsgálata; könyvtári használatra szolgáló másoló-berendezések töké

letesítése; könyvtári építkezésekről szóló könyv kiadása.

3/ K ön yv tá r i  adm in isz trác ió  : könyvtárak tűzvész elleni biztosítása; 

könyvtári statisztikák készítése; az " American library laws" ( Amerikai könyv

tári törvények) c. kiadvány előkészítése; az egyetemi könyvtárak adminisztráció

jának javítása; közművelődési kiskönyvtárak működésének eredményesebbé téte

le; egyetemi, iskolai és városi könyvtárak együttműködése; iskolád könyvtári 

szabványok szintjének elérése; "The independent historical societies ( Független 

történeti társulatok) c. mü kiadása; az A LA  Library 'Technology Project-je; a 

könyvtári munka szabványosítása.

4/ 'T e rv e zé s :  automatizálás a könyvtárakban ; könyvtárak és a városfej

lődés; a jövő könyvtárainak fogalmára és; problémáira vonatkozó kutatás.

A z  1963. junius 3D-val végződő év folyamán 38 segély , illetőleg szerző

désben megállapított dij címén összesen 985 203 dollár kiutalására került sor.

SZÁZSZOROSÁN KICSifrrYTTBT'T 

DOKUMENTUMOK GYORS MÁSOLÁSA

Dokumentumok nagy mértékben va
ló ( 1 0 0 :l) kicsinyítése már mintegy 
száz év óta megvalósítható. Alkalma
zása azonban egészen a legutóbbi i- 
dőkig inkább csak alkalomszerűen tör
tént, pl. kémkedés céljaira. Könyvtári

vonatkozásban sem elsősorban a tér- 
megtaka ritás teszi ezt az eljárást ér
tékessé, -  bár ez a szempont is fon
tos szerepet játszik alkalmazásában — 
hanem az a körülmény, hogy általa az 
ismeretterj észtés rendkívül ö le s  óvá
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válik* Százszoros kicsinyítés , esetén 
ui. _i_ü 0 0 Ö kép foglal el akkora he
lyet, mint a kicsinvitett eredetiA s igy 
a 1 0  0 0 0  kép sokszorosítása kb. u— 
gyananrryiba kerül, mint az eredeti 
egyé. Egész könyvtárak anyaga is 
ilymódon aránylag kis költséggel sok
szorosítható és téri eszthető.

Ilyen meggondolás vezette a Goun- 
cil on Library Resources-1 akkor, 
amikor 1958 decemberében szerződést 
kötött az A v c o  Manufacturing  
Company-val olyan berendezés ki
alakítására, amely a dokumentumokat 
rendkívül nagy mértékben kicsinyíti, 
kis helyen tárolja és eredeti méret
ben soksz or ősitj a*

A  berendezés prototípusa három 
részből, um* egy fotokamerából, egy 
tároló és visszakereső egységből és 
a sokszorosító készülékből áll.
A  foíoKaxnéra a dokumentumról 140- 
szeresen kicsinyített másolatot készít.

A  tároló és visszakereső berende
zés egy millió ilyen kicsinyített képet 
tud egy köbláb (-0.0283 köbméter) 
térben tárolni s a kívánt képet 0 .2- 
0,3 másodperc alatt tudja visszakeres
ni.

A  leolvasó, illetve sokszorosító be
rendezés ezekből a részekből áll: 
l l / 2  hüvelyk ( -  3.81 cm) méretű VI- 
dicon ( televíziós kamera) - cső a hoz
zátartozó elektronikával és egy elek-

A  tároló és visszakereső berende
zés a kívánt képet a Vidicon elé he
lyezi. A  vidicon a képet letapogatja 
és a fénymásoló csőbe továbbítja. Az 
utóbbi olyan katódsugárcső^ amelynek 
működő felületén 8  1/2 hüvelyk (21.59 
cm) hosszú szaggatott vonal megy vé
gig,' amit többezer 0 .0 0 1  hüvelyk 
(-0.00254 cm) átmérőjű s egymástól 
0.003 hüvelyk (-0.00762 cm) távolság
ra központosán elhelyezett apró veze
tő alkot, A  Vidicon jeladását a
cső elektromos impulzus okká alakítja 
át, amiket az említett vezetők továbbí
tanak és elektrosztatikus töltetként az 
előttük - percenként 3 3  hüvelykes 
(-*83.82 cm) sebességgel - elhaladó 
papírlapnak adnak át. A  töltések elő
hívása az elektrosztatikus másoló be
rendezések eljárásával megy végbe. A  
kép megtalálásának és a másolat el
készítésének egész folyamata kb. egy 
másodperc időt vesz igénybe.

Bár a másolat a betűk tisztasága 
és élessége tekintetében még tökélete
sítésre szorul, mégis az egész rend
szer technikailag teljesen jól és meg
bízhatóan működik. Egyetlen hibája; - 
s ezért egyelőre nem is alkalmazható, 
hogy a bonyolult berendezések előál
lítása rendkívül költséges: több száze
zer dollárba kerül. így az inve sztál ás 
igen magas költsége a dokumentum- 
terjesztés olcsóságát illuzórikussá te
szi.

trosztatikus fénymásoló cső a iiozzá- 
tartozó papír—kezelő berendezéssel.

KURRENS NEMZETI PERIODIKA BIBLIOGRÁFIÁK 
KIADÁSÁRA KÉR UNESCO TÁMOGATÁST Á  RED

Lapunk e számának 278-279. oldalain rövid tájékoztatást közöltünk az 
IPLA idei római üléséről. A z OSzK Híradó 1964. évi októberi számában (222- 
225.p.) Somkuty Gabriella érdekes beszámolót irt az ülésszakról. Ebből idéz
zük az alábbi részletet:

"A  bővebb szakmai ismertetés természetesen meghaladja e rövid beszá
moló kereteit, személyes élményként talán csak annyit jegyeznék fel, hogy a pe
riodikus kiadványok problémáival foglalkozó szakbizottság határozata szerint az 
IFLA az UNESCO anyagi támogatását fogja kérni egy olyan bibliográfia kiadásá
ra, mely valamennyi nemzet kurrens periodikáinak éves jegyzékeit kívánja re
gisztrálni. Szomorúan kellett arra gondolnom, hogy Magyarországnak hat éve 
nincs kurrens magyar sajtóbibJLiográfiája s az elmúlt húsz év alatt könyvtárunk 
mindössze egyszer adott ki ilyen éves összefoglalót. Nem lehet eléggé hangsú
lyozni, hogy egy ilyen kiadvány hiánya nemcsak belföldön okoz sok nehézsé
get, de nemzetközi szinten is megnehezíti cserekapcsolataink le bonyolítását, kul
turális eredményeink térj észté sét.H
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