
Külföldi hírek

A ROMÁNIAI njüszaki dokumentációs Intézet (Institutul Central de Docu- 
mentare Tehnica) 1972 végén feladataiban kibővült és megváltoztatta ne
vét. Uj elnevezése: Institutul National de Informare si Documentare Sti- 
intifica §i Tehnica - ШШ. Cime a régi (Str. Cosmonaujilor 27-29. 
Bu^uresti 1. )

FINNORSZÁGBAN a múlt év végéig a tudományos könyvtárak és a doku
mentáció számára két külön tanács működött: a Tudományos Könyvtárak 
Tanácsa, illetve a Tudományos és Műszaki Információ Tanácsa (TINFO). 
1972 októberében a két tanács tevékenységét egybeolvasztották,, a Tudo
mányos Tájékoztatás és a Tudományos Könyvtárak Finn Tanácsa néven. 
Elnöke a nálunk is ismert Esko.Hákli lett.

’’CITATION INDEX” kiadását tervezi 1973-tól kezdődően a philadelphiai 
Tudományos Tájékoztatási Intézet (ISI). Az index a társadalomtudományok 
és humaniórák kerületét öleli fel, és mintegy hatszáz szakfolyóirat cikkeit 
dolgozza fel. (Ceskoslovenská Informatika, 1972. 11. sz. )

MIKROKÁRTYÁK FORMÁJÁBAN IS MEGJELENIK 1972-tol a Bulletin 
Signalétique. Az előfizetési ár megegyezik a nyomtatott változatéval.
Akik mindkét szolgáltatásra előfizetnek, húsz százalékos kedvezményt 
kapnak. (Őeskoslovenská Informatika, 1972. 11. sz. )

MIKROFILMLEOLVASÓ KÉSZÜLÉKET KAPNAK A KÖNYVTÁRSZAKOS 
HALLGATOK az egyik dél-afrikai egyetemen. A tankönyveket és az aján
lott irodalmat mikrofilmezik és igy a tanulók mentesülnek a könyvkölcsön
zéstől, a határidők betartásától és a szükséges irodalom mindig kéznél 
van. A könyvtárnak az adott müveket mindig csak egy példányban kell be
szereznie, a mikrokártyákat pedig postán is eljuttathatja a hallgatókhoz. 
(Ctenár. 1972. 9. sz. )

ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÓGÉP SEGÍTSÉGÉVEL fogják eloallitani a Német 
Demokratikus Köztársaságban a folyóiratok központi katalógusát. A mun
ka 1972 márciusában indult meg a Deutsche. Staatsbibliothekben. Körül
belül 10 000 külföldi folyóiratot dolgoznak fel lyukszalagos módon. (Mit- 
teilungen, 1972. 3/4. sz.)

MÁR A FŐBEJÁRATNÁL SZAKSZERŰ tájékoztatásban részesülnek a 
Deutsche Staatsbibliothek olvasói. A belső tájékoztatási posztok igy nagy 
mértékben tehermentesülnek és az olvasók árama is célszerűen irányí
tottá válik, ami hasonló nagyságrendű könyvtáraknál igen lényeges szem
pont. (Mitteilungen, 1972. 5. sz. )
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MALAYSIA NEMZETI KÖNYVTABA az ország könyvtárügyének eloremoz^ 
ditása érdekében lajstromba kívánja szedni a külföldön könyvtárral kap
csolatos tanulmányokat végző maláj diákokat. Felhívást intézett a külföl
dön tanulókhoz, hogy juttassák el a könyvtár címére adataikat, azt, hogy 
milyen intézménynél, milyen jellegű könyvtári tanulmányokat folytatnak. 
(Bulletin de Г Unesco, 1972. 6. sz. )
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