
gondozásában megjelent müvekből álló, a cseretevékenység bázisát képe
ző un, и vas tartalékot” . Itt kíván helyet biztosítani főhatósága szaklevél
tára, az Akadémiai Levéltár olyan dokumentumainak, amelyek már ke
véssé érintettek a folyamatos ügyintézés szempontjából, és amelyeknél 
az archivális megőrzés áH előtérben. Term észetesen a törökbálinti rak
tárban kívánunk helyet biztosítani azoknak a könyv- és folyóiráldokumen
tumainknak is, amelyek m egőrzése tudományos kötelesség, de a felm é
rések tanúsága szerint olvasói igénybevételük nem gyakori, sőt esetleges. 
A kijelölés gondját m i is érezzük, bennünket is foglalkoztatnak azok a 
megoldási lehetőségek, amelyek a Statisztikai Hivatal Könyvtárában fe l
merültek. Eddigi vizsgálódásaink arra mutatnak, hogy a magunk részérő l 
a Walleshausen Gyula által második alternatívaként említett nzárt raktári 
sorok” kihelyezése mellett fogunk dönteni. Ennek érdekében már 1971 óta 
külön számrendet biztosítottunk azoknak a beszerzéseknek, amelyek nem 
tartoznak szorosan a gyűjtőkörűnkhöz.

Végezetül, de nem utoljára e raktárban szeretnénk eleget tenni hálózati 
központi könyvtári funkciónknak, nevezetesen annak az igénynek, hogy az 
akadémiai természettudományos kutatóintézetek könyvtárainak állományá
ból elsősorban helyhiány miatt, de más szempontból is (gyors avulás, ku
tatási téma változása s tb .) se lejtezésre szánt olyan könyvek és fo lyó ira
tok számára helyet biztositsunk, amelyek a tudománytörténet számára 
fontos és maradandó alkotások. Ezek m egőrzését az intézeti könyvtárak 
és a kutatás igénylik; az átvétel, a tárolás gyakorlati kidolgozását az 
intézetekkel és könyvtáraikkal közösen fogjuk kialakítani.

Magam is úgy érzem , hogy az eddigi kényszerű raktározási megoldások 
után a törökbálinti társas raktár lesz az első olyan létesítmény, amely le 
hetőséget nyújt ahhoz, hogy addig, amig a tudományos nagykönyvtárak köz
ponti elhelyezését nem lehet korszerűen megoldani, legalább dokumentu
maink állagát tudjuk a következő kutató generác iók számára megfelelőén 
megóvni és biztosítani.
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MINTA- BIBLIOBUSZT inditottak útnak 1972 áprilisában az NSzK-ban. A 
bibliobusz 18 hónapig járja  az ország falusi körzeteit, hogy szemléletesen 
rrutassa be ennek a szolgáltatási formának az előnyeit a helyi könyvtár
fenntartó szerveknek. (Buch und Bibliothek, 1972. 4. sz. )

BÖRTÖNKÖNYVTÁRKÉNT jogi szakkönyvtárat létesítettek - egy kiadóválla
lat és több szociális szervezet közreműködésével - a bronxi (USA) börtön
ben a letartóztatottak számára. (Wilson Libr. B. 1972. 4. sz. )
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A BUKARESTI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM 
KÖNYVTÁRA

Keletkezésére, kialakulására ugyanaz a jellemző, mint a mi orvostudo
mányi egyetemi könyvtárainkra: a volt orvosi kari könyvtárból fejlődött 
ki.

Az Orvostudományi Egyetem könyvtári hálózatának állománya 1 200 000 
kötet, ebből 500 000 kötet esik a Központi Könyvtárra. A beszerzés és 
feldolgozás az egész hálózat számára a Központi Könyvtárban történik.
A hallgatók kölcsönzési igényeinek kielégitése, tanulmányi anyaggal való 
ellátása is - az Egyetemi Könyvtárral ellentétben - a Központi Könyvtár
ra hárul. Tankönyvekből, a kötelező tanulmányi anyagból annyi példányt 
szereznek be, hogy a hallgatóknak egész tanévre kikölcsönözhessék.

Emlitésre méltó szakmai tapasztalat e könyvtár f o l y ó i r a t  - i n  - 
d e x e l é s i  m ó d s z e r e .  Ennek lényege az, hogy nagy formátumú 
kartonokból tárgyszókatalógust állítanak össze, amelynek lapjaira - a 
folyóirat jelzetéből, számából, lapszámából képzett kódjellel - folyamato
san révezetik a kérdésre vonatkozó cikkeket. Ezzel az egyszerű módszer
rel azonnal elő tudják adni az egyes problémákra vonatkozó legfrissebb 
szakirodalmat - ami az orvostudományban igen fontos.
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SAJTÓ-ADATBANK létesült az NSzK-ban, a DPA hírügynökség keretében. 
Kétévi előkészületek után megindult az adatok tárolása. Az adatbank a lap
kiadókat, a rádió- és tv-állomásokat látja el. (Nachr. für Dokumentation, 
1972. 2. sz. )

HELYI HÍRLAPOKBAN rovatszerüen számol be a Kazah Műszaki Tudomá
nyos Tájékoztatási Kutatóintézet az ipari és mezőgazdasági technika uj 
vívmányairól; a közlemények alapján részletes tájékoztatást kérő vállala
tok igy igen gyorsan érvényesíthetik a termelésben az uj tudományos ered
ményeket. A rádió- és tv-adások lehetőségeit is kihasználja az Intézet. 
(Naucsno-Tehn. Inform. Szerija 1. 1972. 5. s z . )

A MAROS MEGYE területén 1795-1970 között megjelent időszaki kiadvá
nyok bibliográfiáját készítette el a maros vásárhelyi városi könyvtár. A ki
adás alatt álló munka 546 (különféle nyelvű) címet foglal magában. (Könyv
tári Szemle, Bukarest, 1972. l.s z . )
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