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/ . A háború és a könyvtár. 

W. STÖSSEL: Fünf Jahre Bücherei der Luftkriegsakademie. (ZBW 523.) 
A Bü több közleményt szentelt a harcban álló Németbirodalom könyv

tárügye terén folyó nagyjelentőségű építőmunka ismertetésének. Ezek közül 
a kiemelkedőbb fontosságúak: 

W. K O C H : "Wie Büchereien im Saarland sichergestellt wurden. (Bü 170: 
a Saar-vidéki könyvtáraknál foganatosított háborús kárelhárító biztonsági in
tézkedésekről számol be; ismerteti továbbá a hadseregfejlesztést szolgáló 
könyvtári, valamint a határszéli könyvtárak fejlesztése céljából tett intéz
kedéseket.) 

P. H A R D E N - R A U C H — W . P F E I F F E R — W . K O C H — L . LANGENFELD: Die 
Aufbauarbeit im ersten Halbkriegsjahr. (Bü 176: a badeni, Saar-vidéki, pfalzi 
és trieri népkönyvtárak fejlődése a háború első félévében.) 

P. K R E M E R : Kriegseinsatz der Volksbücherei Wittlich, Bez. Trier. 
(Bü 311.) 

Német folyóiratokban olvassuk a következő háborús vonatkozású 
híreket: 

a Nationalbibliothek, Wien, háborús anyaga a következő gyűjtemény-
részekre tagozódik: nyomtatványok; tábori postalevelezés; tábori színház 
(frontszínház) és mozgókép; térképanyag; a legfőbb hadvezetés személyisé
geinek, a magasabb kitüntetések birtokosainak, valamint a könyvtár hadba
vonult alkalmazottainak képmásai; tábori újságok és egyéb katonai lapok. 
(ZBW J57-) 

A schleswig-holsteini állami könyvtár könyvanyagát tartalmazó kiéli 
vár keleti szárnyát az 1940. október 19-ére virradó éjjelen angol repülők 
bombatalálata érte. A támadás következtében a könyvállomány egyharmada 
elpusztult. (ZBW. 558.) 

A ZBW (376.) a Völkischer Beobachter 1940. június 27-i számában fog
lalt híradás nyomán hírt közöl a löweni egyetemi könyvtár pusztulásáról. 
A Löwenbe 1940. májusában bevonult német katonaság a könyvtárat már 
lángokban találta. A pusztító tűzvész ekkor már annyira elterjedt az épüle
ten és helyiségeiben, hogy a németek erőfeszítése jóformán hiábavalónak bizo
nyult: a 800.000 kötetre terjedő állomány javarésze elpusztult. A megejtett 
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vizsgálat során kiderült, hogy a tűzvész oka nem tüzérségi vagy légiharc, ha
nem szándékos gyújtogatás volt, amelyet német csapatoknak a városba való 
bevonulása előtt követtek el, valószínűleg a városban tartózkodó angol csa
patok. 

Az első finn-orosz háború folyamán a karéliai területen 6 városi és 45 
vidéki könyvtár semmisült meg teljes állományával, köztük a viborgi városi 
könyvtár is, melynek n j . ooo kötetre terjedő állományában pótolhatatlan régi 
könyvek foglaltattak. (ZBW 493.) (Ph. 185.) — 

Instructions pour l'application de la défense aérienne dans les musées, 
les bibliothèques, les archives et institutions culturelles similaires en Allemagne. 
(Décret du Ministre de l'Aviation et Général en Chef de l'Aviation militaire, 
26 août 1939.) (ICI 168.) 

L. R. M C C O L V I N : Libraries to-day — for to-morrow. (LAR 4: a könyv
tárak nemzeti jelentősége és szerepe háború idején. — Idézi jASTnak azt a 
megfigyelését, amely szerint a háború bizonyos tekintetekben serkentőleg hat az 
olvasók érdeklődésére; így elsősorban egyes szakterületek (politika, közgazda
ság, ipar) szakirodalma iránt ébreszt fokozott érdeklődést. — Megemlíti az 
angol könyvtárosok egyesületének ama elvi határozatát, hogy a gyermekek 
neveltetésének rendes menetét a maga részéről a háború idején is minden ren
delkezésére álló eszközzel biztosítani kívánja.) 

E. V. C O R B E T T : War: the first three month. (LAR 11: az angol könyv
tárosok egyesülete által az egyes angol könyvtárakhoz kibocsátott kérdőíve
ken befutott válaszok — 104 könyvtár válasza — alapján ismerteti az angol 
könyvtárak helyzetét és állapotát a háború első negyedévében. A válaszokból 
megtudjuk, hogy a 104 könyvtár közül már az első negyedévben részben be
zárt, részben különféle korlátozásokat léptetett életbe 20 könyvtár. A fér
fiak helyén több könyvtárban női munkaerőket alkalmaztak. Nyitvatartásá-
nak időtartamát 42 könyvtár rövidítette meg az első negyedévben.) 

Az angol könyvtáraknál foganatosított különféle háborús intézkedések
ről és biztonsági rendszabályokról, valamint az angol könyvtárakban a há
ború folytán előállott helyzetről a következő közlemények számolnak be: 

M. BEATTIE: County library notes. Library service in wartime (LAR 27: 
az elköltöztetett angol lakosságot befogadó vidékek olvasóforgalmáról.) 

R. H O W A R T H : Evacuation: a problem and an experiment. (LAR 15.) 
Libraries for H. M. Forces. (LAR 44.) 
[R. D. H. S M I T H ] : The service of youth. (LAR 103.) 
Books for prisoners of war. (LAR 137.) 
Az amerikai „nemzeti önvédelem programmja" (National Defense 

Program) megoldandónak szánt könyvtárügyi és könyvtári feladataival a LJ 
25 kisebb-nagyobb közleménye foglalkozik. 

Az északamerikai könyvtárosok egyesülete (American Library Asso
ciation), más hivatalos szervek bevonásával, megállapította a „nemzeti ön
védelem programmjának" a könyvtárügyet illető fő célkitűzéseit. Ezek a cél
kitűzések a következők: 

1. Katonai jellegű intézkedések (hadikönyvtárak, a tengerészet könyv
tárainak igénybevétele, a kórházkönyvtári intézmény kiterjesztése). 

2. Ipari felkészülés. 
3. A demokrácia és problémái. 
4. A könyvtári szolgálat és munka rendes menetének biztosítása. 

(LJ 698.) 
W. E. "WRIGHT: War subject-headings. (LJ 42: a philadelphiai háborús 

dokumentációs központ (The War Documentation Service of Philadelphia) 
az Európában folyó háború anyagának tárgyi alosztását tartalmazó magya-
rázatos jegyzéket adott ki. W. szerint a jegyzék nem hibátlan, de jó szol
gálatot tehet. Kár, hogy a washingtoni Library of Congressnek a világháború 
anyagánál alkalmazott tárgyi alosztásait a jegyzék szerkesztői nem vették 
mindenütt figyelembe.) 

Magyar Könyvszemle 1942. I. füzet. 7 
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A LJ (Books in air raids: LJ 1040.) a LAR október havi számából is
merteti az egyik angol kollégium könyvtárosának ismertetőjét a légitámadás 
következtében kárt szenvedett könyvtári könyvekkel való eljárásról. 

2. Milyen irányban haladnak a könyvtárak ? 

V. EICHSTÄDT a 35. német könyvtároskongresszuson elhangzott előadá
sában (Das Schrifttum zur Judenfrage in den deutschen Bibliotheken: ZBW 
60.) a német könyvtárak zsidó vonatkozású irodalmának anyagával foglal
kozva tanulságosan szögezi le, hogy abban a körülményben, hogy ebben az 
irodalmi anyagban ma oly nagymértékben vagyunk a napisajtó anyagára 
utalva, a régi beszerzési és válogatási politikának az az egyoldalúsága nyil
vánul meg, ami az értekezésekkel, általában; a kisebb terjedelmű nyomtat
ványokkal szemben meglehetősen mostoha módon jártak el. A Deutsches Ge-
samtkatalogból kitűnik például, hogy egy 1632-ből való jogi vagy teológiai 
kompendium tízszerannyi könyvtárban van meg, mint egy tudósítás a lützeni 
csatáról; egy 1890-ben megjelent tudományos bevezetőmunka ötszörannyi 
könyvtárban fordul elő, mint egy pártkomüniké Bismarck bukásáról. Kétségbe
vonhatatlan tény, hogy a múltban a könyvtárakban a tudományos irodalmat 
az úgynevezett időszerű napi irodalom rovására messze túlértékelték, nem 
számolva azzal, hogy az utóbbi az előbbinél helyenként és időnként sokkal 
értékesebb forrást jelenthet a tudományos búvárkodás számára. A köteles-
példányrendszer bevezetése végül is kiküszöbölte a válogatásnak ezt az egy
oldalúságát. — Felsorolja azokat a német könyvtárakat, amelyeknek fontos 
és jelentős zsidóvonatkozású anyaguk van, majd áttér annak a beható tár
gyalására, hogy ezen anyagukat miként tárolják a szóbanforgó könyvtárak 
és hogy mi módon férhető hozzá a szóbanforgó anyag. 

W. KAISER (Taking the library to the worker: LQu jo.) tanulmányá
nak tárgya az a kérdés, hogy a kétkezi munkás tevékenységét a könyvtár 
mi módon szolgálhatja a legeredményesebb módon. Alapos és részletes vizs
gálódása eredményeképen szerző arra a megállapításra jut, hogy a könyv
tárosnak meg kell ismerkednie a munka terminológiájával és gyakorlatával, 
hogy az e részben reáháramló feladatokat sikerrel láthassa el. 

C. W. BAILEY: Library statistics speak. (LJ 513: a könyvtár eredmé
nyes működését feltétlenül elősegíti a helyes szempontokra menő, pontos sta
tisztika. A cikk egy statisztikai tervezetet mutat be, melynek segítségével, 
szerző szerint, hozzávetőlegesen hű képet nyerhetünk egy könyvtár működé
séről. A tervezet a beszerzés, katalogizálás, kölcsönzés és felvilágosító szolgá
lat, valamint az adminisztráció köréből vett kérdések kombinációjára tá
maszkodik.) 

E. KAVANA: Indexing statistics. (LJ 935: azt fejtegeti, hogy a könyv
táros és a statisztikus munkája több tekintetben hasonló és így bizonyos 
fokig egymásra vannak utalva.) 

H . L. BUTLER: An inquiry intő the Statement of motives by readers. 
(LQu 1 : kimerítő tanulmány keretében ismerteti a Rochester Public Library
ben (New York) megejtett statisztikai vizsgát, mely annak a kérdésnek a tisz
tázását célozta, hogy miért (milyen okból, indokból) olvas a közönség? A szá
zalékokban kifejezett eredmények, valamint az egyes válaszok természetszerű
leg elsősorban az amerikai olvasórétegekre jellemzőek.) 

N . S. E. PUGSLEY: Our place in this war and after. (LAR 134: azt fej
tegeti, hogy a háború maga is bizonyos nevelőhatást fog gyakorolni a könyv
tárosokra; ezenfelül azonban az angoloknak már most meg kell tenniök az 
előkészületeket egy mozgékonyabb, tökéletesebb könyvtári apparátus meg
teremtésére, hogy a háború után megoldandó szociális kérdéseknek meg tud
janak felelni.) 

E. M. SMITH: The library feels its way in parent éducation. (LJ 616: 
a könyvtár bizonyos tekintetben a felnőttek iskolájának tekinthető. A cikk 
a kérdést az U. S. A.-beli viszonyok szempontjából veszi vizsgálat alá.) 
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Az 1938. és 1939. évről szóló beszámolónk hasonló fejezeteiben már 
ismertettünk néhány olyan közleményt, amelyek alkalmasak arra, hogy bizo
nyos, az amerikai könyvtárügy — s távolabbról: majd minden public library-
típusú könyvtárkultúra — mélyén lappangó válságtünetekre felhívják figyel
münket. (MKSzle 1939, 326.; u. o. 1940, 318.) A LJ 1940. évi folyamából 
most végre teljes mértékben napfényre kerül e válság mibenléte és mértéke. 
Azt hisszük aligha tévedünk, amkor feltételezzük, hogy a kérdés mostani, 
valóban gyökeres formában való újrafelvételét egy európai könyvtáros 
— MUNTHE — Amerikában nagy port felvert könyvének („American libra-
rianship from a European angle: an attempt at an évaluation of policies and 
activities". Megj. Chicagóban, 1939-ben) kell tulajdonítanunk. (A munkáról 
tavalyi könyvismertetéseink sorában már megemlékeztünk; idén ismét vissza
térünk reá ismertetéseink során.) 

J. CHANCELLOR (Mass éducation and the public library: LJ 54.) szerint 
az amerikai könyvtárosok egyesületétől (A. L. A.) szerzett felvilágosítás alap
ján kimondhatjuk, hogy az U. S. A. lakosságának csupán egyharmada van 
nyilvános közkönyvtárakkal {public librarj-kkal) megfelelőképen ellátva; a 
lakosságnak egy másik harmada csak részben tekinthető ellátottnak, míg a 
fennmaradó harmad — könyvtárak híjján — szinte teljesen ki van zárva a 
könyvtárhasználat lehetőségéből. Tény az is, hogy a könyvtárakkal meg
felelőképen ellátott területeken is csak a lakosság 30%-a használja a könyv
tárakat. E 30%-nak is majd felét diákok teszik, akiknek a könyvtárakra is
kolai tanulmányaik miatt van szükségük. Ha viszont azt vizsgáljuk, hogy 
miért, milyen okból olvas az amerikai ember, arra a szomorú megállapításra 
jutunk, hogy az olvasóknak csupán mintegy i j % - a olvas kimondottan műve
lődési célból. Nyilvánvaló, hogy a nyilvános közkönyvtárak ilyen helyzet 
mellett valóban eredményes felvilágosító- és nevelőmunkát széles körben nem 
végeznek. A segítség lehetőségeit vizsgálva, a legfontosabbnak azt tartja, hogy 
az amerikai közkönyvtárak a cél — a könyv megkedveltetése — érdekében 
minden lehető eszközt (rádió, propagandaelőadások stb.) ragadjanak meg a 
közönségnek a könyvtárba való becsalogatása érdekében. 

C. VITZ (Who is to blame?: LJ 999.) szerint a viszonyoknak ilyetén 
alakulásáért részben maguk a könyvtárosok is felelősek. Szerinte elsősorban 
szigorúan állami könyvtáregyesületre van szükség. 

M. S. DUDGEON (State-wide library planning: LJ 1003.) céltudatos 
munkával megvalósítandó tervezettel kíván hozzájárulni a probléma meg
oldásához. A fő teendők szerinte: 1. Az ellátatlan vidékek megszervezése. 
2. Ott, ahol a könyvtárak elosztása egyenlőtlen, e helyzet megjavítása. 3. Biz
tosítása annak, hogy az, aki fontos okból kíván használni könyvtári könyvet, 
meg is kapja azt. 4. A bibliográfiai apparátus megjavítása. 5. Az állami támo
gatások növelése, stb. 

G. SCHÜTZ (Libraries: wake up and plan: LJ 310) szerint a könyv
tárak közművelődési hatásáról beszélni ott, ahol a lakosságnak legfeljebb-
20%-a él a könyvtárakkal, természetesen nem lehet. A könyvtár ne 
a külső csillogást keresse, hanem elsősorban belsőleg váljék korszerűvé. Ezt 
követeli az élet fejlődése. Felhívja az amerikai könyvtárostársadalmat, hogy 
lássa meg végre a könyvtárosi hivatás igazi problémáit és ezeket a problé
mákat az emberi társadalom létének, fejlődésének és igazi céljainak tükrében 
tekintse. 

G. F. BOWERMAN: The children's department: fundamental for 
successful library work. (LJ 953.) 

X. P. SMITH: Streamlining library instruction. (LJ 521.) 

5. A könyvbeszerzés. 

J. A. H O W A R D : Gauging the call of the reading public for religious 
books. From the public library angle. (LJ 573: milyen beszerzési és váloga
tási politikát tanúsítsanak a vallásos tárgyú könyvek irányában mutatkozó 
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olvasói érdeklődéssel szemben a nyilvános közkönyvtárak? Szerző szerint a 
következő irányelvek alapján járjunk el: 1. Várjuk be mindig, mely címek 
iránt mutatkozik érdeklődés. 2. Ugyanazon műből ne szerezzünk be több pél
dányt, ha az illető mű iránt kereslet nem mutatkozik. 3. A legolvasottabb 
művekből szerezzünk be több példányt.) 

N« C. VAN D E U S E N : Periodical Exchange. (LJ 131: propozíciók a fölös
példánycserére vonatkozólag; a cikkben foglaltak kizárólag az amerikai 
könyvtárakat érintik.) 

4. Katalogizálás. 

E. ACKERKNECHT: Deutsche und amerikanische Büchereihandschrift. 
(ZBW 39 y. a német és amerikai könyvtárakban otthonos címfelvételi kézírá
sok külső képéről közöl magyarázó ábrákkal kísért érdekes tanulmányt. 
A könyvtári kézírásokkal kapcsolatos legfontosabb követelmény szerinte az 
«gyes betűk és számok világos és egyértelmű kiírtsága, az egyes szó- és szám
képek világos körülhatároltsága és végül az írásképek bizonyos egységessége. 
Ez az egységesség természetesen nem jelenti azt, mintha az egyénnek a kéz
írásban is megnyilvánuló kifejezőereje bármi tekintetben is csorbát szenvedne. 
Az írógép fokozódó térhódítása A. szerint nem jelent veszélyt a kézírás meg
maradására nézve, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a könyvtári írás elsajátítását 
elemi követelménynek tekintik még Amerikában is, ahol pedig oly előszere
tettel alkalmazzák a munkatechnika minden új eredményét.) 

H . G. VON RUNDSTEDT: Der Realkatalog und die Wehrwissenschaften. 
(ZBW 7 4 . ) 

E. STRÜBING: Der Registerkatalog der Landesbibliothek "Weimar. 
(ZBW 356.) ' 

E. WALLNER: Inventarisierung und Katalogisierung von Handschriften. 
{ZBW j2.) 

L. DENECKE : Über die Ausbildung einer Instruktion für das Verzeich
nis der Handschriften im Deutschen Reich. (ZBW 45.) 

U. JOHANSSEN: Die polnischen und russischen Katalogisierungsvorschrif
ten. (ZBW 387: szláv területen a legújabb időkig a porosz vagy a velük ro
kon címfelvételi szabályzatok voltak használatban. Ujabban a volt lengyel 
és orosz területeken új szabályok jöttek divatba, amelyek már több lényeges 
ponton eltérnek a porosz szabályzattól és az angol CR (Catalog Rules) felé 
mutatnak közeledést. Igen érdekes a két séma oroszországi megütközésének 
története. Leningrád a régi porosz instrukciók mellett tört lándzsát, Moszkva 
viszont az új mellett. A CR végső győzelme kezdettől fogva nem volt vitás, 
tekintve, hogy az orosz könyvtárak képviselőinek túlnyomó többsége ebben 
a szabályzatban látta biztosítva a nemzetközi szabályozás lehetőségét. 
A Moszkvában megtartott első könyvtároskongresszuson már annyira a CR 
mellett nyilvánult meg a hangulat, hogy a porosz szabályzatról egyetlen egy 
referátum sem hangzott el, annak ellenére, hogy az orosz könyvtárak jórésze 
a porosz instrukciók szerint volt katalogizálva és így egy új rendszer beveze
tése mindenképen megfontolandónak látszott. A kongresszus végül határozattá 
emelte azt a szándékát, hogy egy egységes orosz szabályzatot kíván kidolgoz
tatni a CR alapján. A tanulmány szerzője vizsgálat alá veszi a lengyel és 
orosz területeken érvényes szabályzatok eltéréseit a porosz szabályzattól, be
számol az önálló megoldásokról és ennek kapcsán az ezekben fennálló számos 
ellentmondásra mutat rá.) 

J. E. HITCHCOCK: Subject coverage in university library catalogs. 
(LQu 69.) 

N. O. R U S H — M . D. H E R R I C K : Recataloging an old library. (LJ 668: 
a régi anyag újrafelvételéről.) 

M. E. BowERS: Cataloging with stencils. (LJ 462.) 
L. M. MORSCH: Cataloging and classification and the needs for populär 

service. (LJ 561.) 
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5. Szakozás, decimálás. 

Deutsche Gesamtausgabe der Dezimalklassifikation. 6. Lieferung: A b 
teilung 63/66. (FDC 87: a tizedes osztályozás német összkiadása most meg
jelent 6. részének tartalmáról ad részletes áttekintést.) 

L. M. MORSCH : Cataloging and classification and the needs for populär 
service. (LJ 561: azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mi módon fokozhatja egy 
nyilvános közkönyvtár a maga katalógusának használhatóságát. Vizsgálódá
sai eredményeképen megállapítja, hogy a legfontosabb, hogy olyan részletesen 
osztályozzunk, amennyire csak lehetséges. Ugyancsak lényeges követelmény,, 
hogy állandó használatra osztályozzunk.) 

D. M O N T E L : France adopts the American subject headings. (LJ 1014.) 
F. DONKER DUYVIS: XIVth Report of the International Committee 

of Universal Classification. (FDC 77.) 

6. Könyvkölcsönzés. 

I. GRAEBSCH: AUS der Praxis der Jugendausleihe im Kriege. (Bü 274.) 
M. H00D—G. R. L Y L E : A new System of book charging for college 

libraries. (LJ 18.) 
A. G. EVANS : The compleat borrower. (LAR 106.) 

7. Olvasótermi használat. 

A. I. BRYAN: The reader as a person. (LJ 137: olvasó-pszichológiai t a 
nulmány, telve helyi vonatkozásokkal.) 

K. BROWN: A guide to the référence collections of the New York 
Public Library. (BNy $7, 373: az olvasóterem állományának ismertetése 
szakok szerint. Az előző öt évfolyamban közölt cikksorozat folytatása.) 

8. Felvilágosító szolgálat, dokumentáció. 

A. v. HARNACK a 35. német könyvtároskongresszuson elhangzott nagy
jelentőségű előadásában (Die Auskunftserteilung als bibliothekarische Aufgaber 
ZBW 16.) a felvilágosító szolgálatról mint könyvtári feladatról beszélt. Le
szögezte, hogy a felvilágosítás-szolgáltatás minden könyvtárnak feladata. 
A szolgálat alapja a könyvtár katalógusa, amely azonban a könyvtárak mai 
méretei mellett már nem mindenkor elégséges. A katalógusok mellett a mai 
könyvtárnak más segédeszközökre is támaszkodnia kell, hogy felvilágosító 
szolgálatát megfelelőképen elláthassa. A tanulmány szerzője — a Preussische 
Staatsbibliothekban hosszú évek gyakorlatával megszerzett személyes tapasz
talatai alapján — a következőkben foglalja össze a felvilágosító szolgálatot 
teljesítő könyvtáros tudnivalóit és kötelmeit: A felvilágosítást kérőt mindig 
hallgassuk meg alaposan! Tájékozódjunk a felvilágosítást kérő személyéről is! 
A felvilágosítás szolgáltatásának műveleténél összpontosítsuk minden erőnket 
a feladatra! Vegyünk minden kérdést komolyan! Éljünk teljes mértékben a 
könyvtárban rendelkezésünkre álló segédeszközökkel! Ne feledjük, hogy a 
felvilágosítást kérő szemében sokszor mi jelentjük az utolsó lehetőséget 
arra vonatkozólag, hogy kérdésére megfelelő választ kaphat és hogy maga
tartásunkkal magunk is közreműködünk az intézetünkkel kapcsolatos 
általános vélemény kialakításában! Ne merüljünk bele túlságosan azok
nak a kérdéseknek a búvárlatába, amelyek bennünket magunkat is érdekel
nek! Ne vállaljunk olyan megbízásokat és munkákat, amelyeket másoknak 
ajánlottak fel! Gyarapítsuk tervszerűen a tudásunkat! Ne higyjük, hogy az, 
amit az egyetemen elsajátítottunk, még további 40 évre elegendő! 

L. G. PATRICK: The information officer in the university library. (LAR 
64: egy speciális könyvtár referensszolgálatos könyvtárosának munkakörét 
körvonalazza.) 
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R. L. W. COLLISON: The missing relative. (LAR 9: a könyvtárhoz 
— Amerikában — sokszor fordulnak azzal a kéréssel, hogy kutassa fel az 
eltűnt barátot vagy vezesse ismét nyomra az elvesztett kapcsolatot. Az ilyen 
kérések teljesítése alól a könyvtár nehezen vonhatja ki magát; de talán nem 
is szükséges magát kivonnia, tekintve, hogy a felvilágosító szolgálatnak ez az 
ága egyszersmind találékony eszközét jelenti a könyvtár propagandájának 
is. A propagandának ez a módja a közönségnek azt a rétegét is meghódí
taná a könyvtár számára, amely jelenleg még nincs megfelelő respektussal 
iránta. — Az eltűnt kapcsolat felkutatását megkönnyítendő, javasolja, hogy 
egy-egy vidék könyvtárai létesítsenek egy hivatalt „könyvtárközi" keresések 
megválaszolására. A hivatal működése a vidék egész területére terjedjen ki.) 

D. L. R O O T : The library can induce travel. (LJ: A Cleveland Public 
Library-ben 10 év óta utazási felvilágosító szolgálat működik. Ennek a mű
ködését ismerteti a könnyed stílusban megírt kis cikk.) 

C. T U D U R I : Bibliothèque et documentation. (FDC 8.) 
I. GRUNBERG: Un auxiliaire important des services de documentation 

dans l'administration et dans l'industrie. (FDC 53: a XV. nemzetközi doku
mentációs kongresszuson elhangzott előadás.) 

H. STOECKLER: Fotografische Apparate für Bibliotheken und Doku
mentation. (FDC 84.) 

D. DRAGULANESCU: Le cinquième centenaire de l'imprimerie et la docu
mentation Roumaine. (FDC 100.) 

Az 1939. évi zürichi (XV. nemzetközi) dokumentációs kongresszus 
2—4. üléséről ad beszámolót a FDC (3, 39, 46). Az egyes ülések tárgya, az 
ülések sorrendjében, a következő volt: A dokumentáció a közigazgatásban; 
a dokumentáció az iparban; fényképi sokszorosító eljárások a dokumen
tációban. 

9. A könyvtár propagandája. 

S. HARRAL: Humanize public relations. (LJ $03: a köz és a könyvtár 
kapcsolatát szorosabbra kell fűzni. Ma azt tapasztaljuk, hogy a könyvtárak 
«lőtt igen sokan haladnak el olyanok, akik — példának okáért — még 
sosem láttak olvasótermet. Ezek után érthető, hogy a közfelfogásban renge
teg téves ismeret fogott gyökeret a könyvtárral kapcsolatosan. Kevesen van
nak tisztában a könyvtár céljával és a közösség életében betöltött szerepével 
is. Mind e hiányosságok kiküszöbölését erőteljesen kell szorgalmazni. Szá
molni kell mindenekelőtt azzal, hogy a köz érdeke lényegesen többet kíván 
a könyvtártól, mint csupán könyvet. Könyvtár és közönség kapcsolatát olyan 
módon kell megalapozni, hogy ezek a kapcsolatok az U. S. A.-beli könyv
héten túlmenőleg, az egész évre terjedjenek ki mindenkor.) 

D. Y O R K É : Thinking beyond books. (LJ 675: különösen kisebb könyv
tárak emelhetik nagy mértékben a maguk népszerűségét és használatát olyan 
módon, ha különféle, kisebb-nagyobb bemutatásokat és kiállításokat rendez
nek. A tanulmány szerzője egy kisebb U. S. A.-beli könyvtárra hivatkozik, 
mely a vázolt módszert teljes sikerrel alkalmazta.) 

A. I. BRYAN: The reader as a person. (LJ 137.) 
G. SCHÜTZ: Library printing célébration. (LJ 2J5: hogyan aknázhatnák 

ki a kisebb könyvtárak a könyvnyomtatás feltalálása 500. évfordulójának 
alkalmát a könyv és a könyvtár ügyének népszerűsítésére.) 

R. L. W. COLLISON: The missing relative. (LAR 9.) 
D. L. R O O T : The library can induce travel. (LJ 334.) 
A rádióról, zenéről éc filmről, — mint a könyvtár propagandájának 

eszközéről a LJ következő lapjain olvasunk: 2$, 28, 208, 365, 497, 519, 601, 
667, 794. 

10. A könyvtárak együttműködése. 

J. S. RICHARDS: Wh y and how should librarians associate. (LJ 1006: 
a könyvtárosok együttműködésére a könyvtáros képességeinek kifejlesztése és 



FOLYÓIRATSZEMLE 1940 103 

a könyvtárak teljesítőképességének növelése érdekében van elsősorban 
szükség.) 

Angol és amerikai könyvtárak együttműködésének különféle kérdései
ről írnak: 

A. E S D AILE—L. N E W C O M B E : A new system of co-ordination among 
libraries. (LAR 156.) 

E. L. SMITH: United we stand: regional co-ordination of small libra
ries. (LJ 56$.) 

L. M. PAYNE: Unsolved enquiries and référence library co-operatio-i. 
(LAR 263.) 

D. R. P F O U T Z — C . W. SUMNER—B. B. GRESSMAN: Rural library 
extension in Ohio. (LJ. 436.) 

M. B. COVERT: Co-operative library service in Ashtabula County. 
(LJ 430.) 

Library hospitality. (LAR 164: a cikk a más városok könyvtárainak 
olvasóit vendégül látó könyvtárakat a szerint csoportosítja, hogy vendé
geiket milyen kedvezményekben részesítik.) 

11. Fényképezés és mikrofilm. 

H. H. FUSSLER: Library photography. (Állandó rovat a LJ-ben: 
újabb fotografikus eljárások, készülékek és anyagok ismertetése. A rovat az 
1940. évben a következő érdekesebb témákról közölt cikkeket, ismertetéseket 
és híreket: fényképlaboratóriumok berendezése, világhírek a könyvtári fény
képezés köréből, a mikrofilm műszaki kérdései, a mikrofilm propagandája, 
mikrofilm szakkönyvtárakról, a könyvtári mikrofotográfia története az 
U. S. A. államaiban.) 

A ZBW (79.) ismerteti H. KMESnek a 35. német könyvtároskongresz-
szuson elhangzott előadását (Photomikrographie in Bibliotheken). K. elő
adta, hogy tanácsadása mellett az Ernst Leitz-firma (Wetzlar) olyan foto-
mikrografikai készüléket állított elő, mely a felvételt és a nagyító berende
zést egy készülékben egyesíti. A szériaszerű előállítás lehetősége már bizto
sítva van. 

A FDC 84. lapján (H. STOECKLER: Fotografische Apparate für Biblio
theken und Dokumentation) ismertetve találjuk a Leitz-firma által forga
lomba hozandó felvevő- és vetítőkészülékek mintáját. [V. ö. ehhez a franciák 
kísérletét: P. BOURGEOIS: Un nouvel appareil de lecture pour microfilm. 
(FDC 57O] . • • ' ; . 

A ZBW (80.) ismerteti W. ScHÜRMEYERnek a 35. nemet könyvtaros
kongresszuson elhangzott előadását (Filmphotokopie im Bibliothekswesen), 
melyben S. hangsúlyozta, hogy minden nagyobb német könyvtárat felvevő
készülékkel kívánnak felszerelni. A mutatkozó anyagi nehézségek elhárítása 
céljából már tárgyalásokba kezdtek. — Egy könyvoldal filmkópiája — a szá
mítások szerint — csak 2.% pfennigbe kerülne. 

H. M. LYDENBERG: Photographie work in libraries. (LJ 178.) 
M. LANGLOIS: Le micro-film et la reproduction des textes. (BB 63.) 
F. DONKER DUYVIS: Copying-frames for reflectography. (FDC 82.) 
Az ICI (192.) terjedelmes tanulmányt közöl „A mozgókép és a köz

ízlés" (Le cinéma et le goût public) címen. A tanulmány egy része a film
könyvtárakkal foglalkozik. Ismerteti a világ legnagyobb filmkönyvtárait 
(Reichsfilmarchiv, Berlin; Cinémathèque française, Paris; National Film 
Library, London; Museum of Modern Art Film Library, New York). 

Hírek: 
Németországban a „Fachnormenausschuss für Bibliotheks-, Buch- und 

Zeitschriftenwesen" keretében megalakult az „Ausschuss für fotographische 
Verfielfältigungsverfahren". Az intézmény vezetője PRINZHORN professzor, 
a lipcsei egyetemi könyvtár igazgatója; 
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a Nationalbibliothek, Wien, negatívállományát miniszteri rendeletre 
egyesítették az egykori „Landesbildstelle Ostmark" negatívgyüjteményével; 

az angliai Szent Bonaventura-kollégium könyvtára mikrofilm-könyv
tárat állít fel. A felvételek tárgya az angol könyv 1474—1640. Az előkészítő 
munkálatok során eddig 200.000 könyvoldalt fényképeztek le; 

az U. S. A.-beli Brown University a Rockefeller-alapítványtól e célra 
juttatott 35.000 dollár erejéig mikrofilmezni kívánja Latin-Amerika könyv
tárainak ritka könyv-anyagát; 

K. D. METCALF, az amerikai könyvtárosok egyesülete (A. L. A.) fény
képezési albizottságának elnöke tárgyalásokat folytatott európai könyvtárak 
értékes nyomtatványainak és kéziratainak fényképezése ügyében. A felvéte
lek részletes munkaterve előkészületben van. 

12. Könyvkötés, restaurálás. 

A könyvnyomtatás feltalálásának 1940-ben világszerte megünnepelt 
500. évfordulója ad különös időszerűséget H. SCHREIBER rendkívül érdekes 
tanulmányának, melynek címe: War Gutenberg Buchbinder? (ABB 46.) 
S. utal arra, hogy a Gutenberg ellen 1493-ban indított strassburgi per 1870-
ben elpusztult, de előzőleg megbízható módon publikált aktáiból tudjuk, 
hogy Gutenberg 1436 után St. Arbogastban, Strassburg elővárosában különféle 
kézművi vállalkozásokat („afentur und Kunst" — ahogy maga Gutenberg 
jelöli) folytatott. Vállalkozásai egyik résztvevőjének, Andreas Dritzehnnek 
halála után ennek bátyja különféle követelésekkel lépett fel Gutenberggel 
szemben; ennek a körülménynek köszönhetjük az 1436. évtől kezdődőleg 
folytatott titokzatos kísérletekről szóló adatainkat. A perben elhangzott 
tanúvallomások azon része, amelyekből a kérdésre világosság derülhetne, ter
mészetesen igen szűkszavú, hiszen azok a kevesek, akik Gutenberg munkájá
ról tudtak valamit, a titoktartásban maguk is érdekelve voltak. Pozitív 
adatok hiányában fel kell azonban tételezni, hogy nem feltétlenül nyomtatási 
kísérletekről van szó, illetőleg mód van arra, hogy más feltevések is szóba 
kerülhessenek. 

Néhány támpontunk is van arra vonatkozólag, hogy Gutenberg szóban
forgó vállalkozásaiban a könyvkötői tevékenység is szerepet játszott. Biz
tos tudomásunk van arról, hogy Gutenberg Strassburgban könyvek színezését 
oktatta; Dritzehn hagyatékában színes köveket találtak; a drágakőcsiszolás 
mesterségét pedig abban az időben nemcsak az ötvösök, hanem a könyv
kötők is gyakorolták. Továbbá Gutenbergnek Strassburgban kétorsós sajtója 
volt; az ilyen sajtó abban az időben nemcsak a nyomdásznak, hanem a 
könyvkötőnek is mesterségbeli eszköze. A per aktáiban különféle fémminták
ról esik szó, amelyekkel nyomtattak; a fémminták — S. szerint — alkalma
sak lehettek bőrmunkák díszeinek elkészítésére is. Egy metszési munkához 
való eszközletről („snytzel Gezug") is szó esik a per aktáiban, ami szintén 
támpontul szolgálhat. Végül ide kell sorolni Hans Dünne tanúvallomását 
1436-ból, mely szerint Gutenberg csak a nyomtatáshoz szükséges dolgokhoz 
100 aranyat kért. S. errevonatkozólag megállapítja, hogy nyomtatáson 
azidőben sokféle tevékenységet értettek. — A fenti adatokkal szemben azon
ban annyi ellenbizonyítékot lehetne felsorolni, hogy ezeknek súlya alatt mégis 
el kell vetnünk azt a feltevést, hogy Gutenberg könyvek kötésével is fog
lalkozott. 

H. SCHREIBER: Die alten Einbände der Gutenberg-Bibel. (ZBW 511: 
a 42-soros Biblia 45 ismert példánya közül 9, tehát egyötöd része van 
korabeli kötésben. A tanulmány azt a kérdést vizsgálja, hogy mely műhe
lyekből kerültek ki ezek a példányok? Valószínűnek tartja, hogy a példá
nyok nagyobb része kötetlenül került ki a nyomdából. A bizonyíthatóan vagy 
hihetően Mainzban kötött példányokra vonatkozólag fennáll tehát ezekután 
a kérdés, van-e valaminő közük a nyomdászhoz és a kiadóhoz? Ebből a 
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szempontból elsősorban a mainzi Gutenberg-múzeum példánya figyelemre
méltó, mert kötése beigazoltan mainzi eredetű.) 

M. J. HUSUNG: Programmatisches und Kritisches zu einem Atlas bzw. 
Corpus der Lederschnitteinbände des Mittelalters. (ABB 41, 53, 73, 81: a cikk 
szerzője kimutatja, hogy a bőrmetszés [Buchlederschnitt] a tizennegyedik és 
tizenötödik században még specifikusan német műgyakorlat. Feltalálója alig
hanem Tider Woltmann, egy braunschweigi könyvkötőmester.) 

H . LüERS: Vom Einbinden dicker Bücher. (ABB 93: hasznos kötéstech
nikai tanácsok régi vastag, nehéz könyvek kötésére.) 

F. K. W A L T E « : Administrative responsibility for the conservation of 
printed matériái. (LJ 568: a cikk szerzője szerint a könyvtárosnak jól kell 
értenie a könyvkötéshez is, hogy a könyvkötőt munkájában megfelelőképen 
irányíthassa.) 

A LJ állandó kötéstechnikai rovatának (Bookbinding news) néhány 
fontosabb cikke: 

M. H. S H E L L : Binding supervision in library administration. (LJ 40.) 
K. A. R U P P E R T : Binding: practical, durable and aesthetic. (LJ 80.) 
A. C. HANSEN: Library binding instruction at Pratt . (LJ 80.) 
P. BARR: What is binding supervision? (LJ 404: a könyvtárak helyes 

könyvkötészeti programmjának alapelvei: 1. A könyvtár mindenkor szá
moljon múlt-, jelen- és jövőbeni szükségleteivel. 2. A helyes könyvkötési 
programm alapja a jó munka, a bugdet teherbírása és az anyag meg
óvása. 3. A könyvkötési programmnak a könyvtár adminisztrációjához 
kell alkalmazkodnia. 4. A könyvkötési programmnak mindenkor számot kell 
vetnie a könyvtári anyag természetével. Különösen a könyvtár specialitásaira 
kell gondot fordítani. 5. Nagy gondot kell fordítani az ú. n. folyó anyagra 
is. 6. H a szükség van rá, a könyveket haladéktalanul újra kell köttetni. 
7. A kötésmunkák tervszerűségének előmozdítására tervezetet kell kidolgozni. 
8. Azt, hogy egy kötet mikor kerüljön újrakötésre, állapota mellett haszná
latának múltja és sejthető jövője szabja meg.) 

M. R. S M I T H : Binding and the library budget. (LJ 548: a könyvek 
újrakötésének kérdése.) 

A Rómában néhány éve megnyílt és beszámolóinkban már ismertetett 
„Istituto di Patológia del Libro" nevű olasz könyvjavító intézet általános 
működését szemléltetően ismerteti A. SCHWABIK (Wie in der „Bücher-Klinik" 
in Rom gearbeitet wird: Ph 157.); 

az intézetet 1939 decemberében megtekintette Mussolini miniszterelnök 
és Bottai nemzetnevelésügyi miniszter. (ABI 108.); 

a római rádió 1940. március 31-i adásában hallgatóinak ismertetést 
adott az intézetről és működéséről. (ABI 267.) 

13. A könyvtárépület, technikai berendezése, új találmányok. 

Rudolf BuTTMANNnak, a müncheni bajor állami könyvtár vezérigaz
gatójának a könyvtár kibővítését ismertető, a 35. német könyvtárkongresz-
szuson elhangzott előadását (Die baulichen Erweiterungen der Bayerischen 
Staatsbibliothek) a 2BW ismerteti röviden. (80.) A kibővítés eredménye
képen új helyiségeket kapott a könyvtár beszerző osztálya, a művészeti olvas
mányok számára pedig új olvasótermet nyit a könyvtár. 

R. JOERDEN (Neue Freihandbüchereien in Hamburg: Bü 143) ismerteti 
a szabadválogató rendszerű kölcsönzési eljárás bevezetése folytán egyes ham
burgi olvasókönyvtáraknál szükségessé vált és már foganatosított könyvtár
átépítési munkálatokat. 

Ujabb német építkezésekről számolnak be: 
[Ó.] JANSEN: Essens neue Volksbücherei-Hauptstelle. (Bü 279.) 
R. J O E R D E N : Umbau der Bücherhalle Hamburg-Hammerbrook. (Bü 280.) 
W. ZINK: Neuaufbau der Stadtbücherei Castrop-Rauxel. (Bü 311.) 
H. LÖSCHNIGG: Die Stadtbücherei Graz, Beginn des Aufbaues. (Bü 347.) 
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R. FÄRBER: Eröffnung der neueingerichteten Stadtbücherci Paderborn. 
(Bü 347.) 

H. R U P P E : Neue Städtische Büchereien in Wien. (Bü 346.) 
A LAR 1940. évi folyama ismét több új könyvtárépületet ismertet. 

(A legjelentősebbek: LAR 39, 108, 138, 265.) 
A különösen Amerikában igen népszerű könyvtárkocsi („bibliobus", 

„book-wagon", „book-truck", „bookmobile", „book-bus") növekvő térhódítá
sáról tanúskodik a LJ több cikke: LJ 262, 395, 402, 648, 986, 1097. 

A LJ állandó rovata (New buldings and equipment), az előző évekhez 
hasonlóan, az 1940. évben is több új könyvtárépületet és technikai berende
zést ismertetett. A rovat beszámolt többek között a négymillió dollár költ
ségen épülő új washingtoni nyilvános közkönyvtárról és feltűnően sok új 
találmányról adott ismertetést. így bemutatta többek között egy a stack 
világítására szolgáló újtípusú világítóberendezés mintáját, ismertetett egy fő
ként a kéziratok pormentesítése szempontjából fontos új légtisztító készülé
ket és egy áttetsző lapvédő modelljét, mely a könyvmegóvás szempontját 
szolgálja igen ügyes és célszerű módon. 22. számát a folyóirat úgyszólván 
teljes egészében új könyvtárépületek, berendezésük és felszerelési tárgyaik 
ismertetésének szenteli. Az említetteken kívül is sok új könyvtárépítkezést, 
épületet és berendezést ismertet. A fontosabbak: 

D. P . O. HARA: University of Wichita's new library. (LJ 146.) 
C. D. M A T T H E W S : Toward enlarging and rearranging a college lib

rary. (LJ 198.) 
H. M. BLAIR: College library building opened. (LJ 280.) 
E. BARTLETT: Western State College dedicates a new library building. 

(LJ 283.) 
T. G. BROWN: Brooklyn's new central library. (LJ 375.) 
J. R. MASON: George Washington University's new library. (LJ 908.) 
Stack levels added. (LJ 1093: a rochesteri egyetem könyvtára stack-

jének kibővítéséről számol be. A stack-et, melyben 180.000 kötet számára 
volt férőhely, a kibővítéssel 290.000 kötet befogadására tették alkalmassá. 
A bővítési munkák miatt az állományt ki kellett mozdítani addigi helyéről, 
ami azonban nem okozott fennakadást a használatban.) 

A Ph (6.) hírt ad arról, hogy a new-haveni Ya le-egyetem számára 
400.000 kötet befogadására alkalmas Y-alakú könyvtárépület épül. 

14. A személyzet. Státus és szolgálati beosztás. 

0 . GLAUNING: Der weibliche mittlere Dienst. (ZBW 164: szerző a saját 
tapasztalataiból felhozott példákkal kívánja igazolni, hogy a nők könyvtári 
munkateljesítménye semmivel sem marad a férfiaké mögött. Azt tapasztalta, 
hogy a női munkerők önállóság és kollegialitás tekintetében is versenyre kel
hetnek a férfiakkal. Azt hiszi, hogy egy szavazás, mely annak eldöntésére 
irányulna, hogy melyik nem állja meg jobban a helyét a könyvtári munká
ban, a nők javára dőlne el.) 

1. WOLF: Noch einmal: Die Frau im mittleren Bibliotheksdienst. 
(ZBW 406: a szerző GLAUNING megállapításait támasztja alá.) 

R. S. C O W P E R : Not in our stars. (LAR 166: a nőknek a vezető állá
sokra való alkalmassága kérdéséről elmélkedik. Véleményeket idéz annak iga
zolására, hogy a nők valóban alkalmasak könyvtári vezetőállások betölté
sére. C. szerint a nők nem nyugodhatnak bele abba, hogy a vezető helyek 
el legyenek előlük zárva.) 

G. R. L Y L E : They have made their mark. (LJ. 947: egy amerikai 
könyvtárosokról készült statisztikát vizsgál meg. A statisztizált 169 könyv
táros életkorának átlaga 58 év; L. érdekes összehasonlítás kedvéért közli, 
hogy a legkiválóbb amerikai tudósok átlagban 40 évesek.) 

W. VAN JACKSON: Negro library workers. (LQu 95.) 
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J. M. FLEXNER: Refugee librarians. (LJ 550: tévedésektől hemzsegő és 
a politikai elfogultság diktálta hozzászólás az Európából emigrált könyvtá
rosok amerikai könyvtáraknál leendő alkalmaztatásának kérdéséhez.) 

1$. Könyvtárosképzés. 

H E I N Z DÄHNHARDTnak, a német népkönyvtárügy egyik legfőbb irányító
jának alapvető jelentőségű tanulmányát a német népkönyvtárosok tovább
képzésének időszerű kérdéseiről és tapasztalatairól közli a Bü (Ergänzungsaus
bildung: Bü 202.). A tanulmányból kitűnőleg a német népkönyvtárak 1939— 
1940. évi továbbképző tanfolyamának vizsgáira bocsátott 102 jelölt közül 
9 jelölt „jó", 44 „megfelelő", 32 pedig „elégséges" eredménnyel végzett. 
6 jelölt nem jutott tovább, 11 jelölt pedig még ezután kerül vizsgára. 

A német tudományos könyvtárosképzés 1938. augusztus 18-án rendeleti 
úton közzétett tan- és vizsgatervét örömmel üdvözli a német könyvtárosok 
egyesülete, 1939. június 2-án Grácban megtartott ülésén. A rendelet végre
hajtási utasítása még nem jelent meg. Ugyancsak ezután jelenik meg a tudo
mányos könyvtárak segédlétszámába (mittlere Dienst) képesítő tanfolyam 
vizsgaterve is. A népkönyvtárügy számára tervbevett állami vizsgálóintézet 
létesítése a népkönyvtárosképzés önállóságának újabb állomását jelentené. 
(ZBW 86.) 

A német tudományos könyvtáraknál a magasabb alkalmaztatásokra ké
pesítő könyvtárosképzésnek 1940. február 29-én kelt rendelettel közzétett tan-
és vizsgatervét mint jelentős lépést üdvözli a német könyvtárosok egyesülete, 
1940. május 25-én Berlinben tartott ülésén. (ZBW 468.) 

A wieni Nationalbibliothekban 1939. október 13-án és 17-én tartották 
meg egy tudományos könyvtárosképző tanfolyam záróvizsgáit. Eredmény: 
5 jelölt közül 3 „jó", 1 „dicséretes", 1 pedig „elégséges" eredménnyel vég
zett. (ZBW 9j.) 

Ergänzungsprüfung für den Dienst an volkstümlichen Büchereien im 
Frühjahr 1940. (Bü 228: a német népkönyvtáraknál való alkalmaztatáshoz 
szükséges könyvtári továbbképző tanfolyamon sikerrel végzettek névsora.) 

Bekanntmachung. (Bü 235: a német népkönyvtári vizsgabizottság elő
zetes tájékoztatása népkönyvtári tanfolyamzáró vizsgák terminusáról és 
tételeiről.) 

Aufnahmen in die diesjährige Ausbildung für den Dienst an Volkstum 
liehen Büchereien. (Bü 314: közli, hogy az 1940. október i-én kezdődő 1940— 
1942. évi német népkönyvtárosképző tanfolyam jelentkezései lezárultak. 
A tanfolyamra összesen 20 férfit és 164 nőt vettek fel. A felvett nők életkora 
átlagban a 20. életév körül van.) 

F. K. W A L T E R : Library binding in the library school curriculum (LJ 
176: tekintve, hogy a könyvkötés technikája az utóbbi években sok tekintet
ben gyökeres változáson ment át, W. szerint a kötés oktatásának is alkalmaz
kodnia kell a megváltozott követelményekhez.) 

E. M. W A L K E R : Painless library instruction via the movies. (LJ 519: 
szerző, a detroiti (Michigan) Mackenzie High School könyvtárosa közremű
ködésével a könyvtár működését bemutató oktatófilm készült. A cikk ismer
teti a film felvételének körülményeit.) 

X. P. SMITH: Streamlining library instruction. (LJ 521: az eredményes 
könyvtárhasználat szempontjai, kollégiumi növendékek részére.) 

E. M. FAIR: „When I went to library school". (LJ 934: a cikk az ame
rikai könyvtárosképzés több időszerű kérdését érinti.) 

Előzetesen tájékoztatnak a tervbevett angol könyvtárosvizsgákról: 
May examinations. Latest date of entry. (LAR 3.) 
May examinations 1940. (LAR 38.) 
May examinations. London Centre. (LAR. 105.) 
May examinations. London Centre. (LAR 137.) 
December examinations 1940. (LAR 262.) 
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Southern California. (LJ 43: a délkaliforniai egyetemi könyvtártudo
mányi iskolájának megnyitásával kapcsolatos híradás.) 

J. I. W Y E R : The meaning of degrees. (LJ 62: az amerikai könyvtáros
képzés időszerű kérdései.) 

K. L. Sharp scholarship. (LJ 115.) 
Denver summer sessions. (LJ 132: rövid beszámoló a denveri könyvtá

rosiskola működéséről.) 
Hospital librarianship. (LJ 163: a minnesotai egyetem könyvtárosképző 

iskolája közli, hogy kórházi könyvtárosok számára 1940. április i-i kezdet
tel rendezi negyedik tanfolyamát.) 

Columbia library school. (LJ 298: a Columbia-egyetem könyvtáros
iskolájának 1940. évre kiírt levéltárosi tanfolyamáról és a tanfolyam anyagá
ról tájékoztat előzetesen.) 

Library training scholarships. (LJ 303: a massachustetsi könyvtárosegye
sület által rendezendő könyvtárosi tanfolyamra figyelmeztet.) 

Library training scholarships. (LJ 303: figyelmeztet a philadelphiai 
„Drexel Institute" 1940. szeptemberében kezdődő könyvtárosi tanfolyamára.) 

1940 Library School Appointments. (LJ 967: az U. S. A. könyvtáros
iskoláinak és tanfolyamainak rovata.) 

A felsorolt közleményeken kívül az U. S. A.-beli könyvtárosképzéssel 
kapcsolatos fontosabb közleményeket közöl a LJ a 28., 358., 650., 968., 969., 
976., 977-> 97$- é s i°39- l--on. 

SUPKA ERVIN 


