tõt, tizenkettõvel negyvenkilencet címû osztrák
népmese.
A hatalmas anyagban való pontos eligazodást
a bibliográfia végén található három részes mutatóapparátus segíti: megtalálható a feldolgozott
kötetek címlistája, szerzõinek névmutatója, és lehetõvé teszi a szerzõk kötetben föltüntetett összes
mûvének visszakeresését.
Az egyszerû szerkezetû, könnyen áttekinthetõ, tartalmában és kivitelében egyaránt színvonalas kiadvány minden könyvtárosnak fontos
segédeszköze lesz a tájékoztatásban. Remélhetõleg e hasznos kezdeményezésnek – az idõtartam kibõvítésével – hamarosan folytatása is várható.
Mesegyûjtemények analitikus bibliográfiája 1945–1995. 1-2. köt. Tatabánya, 2002. JAMK, 635+698 [1] p.

Kis Klára

Új könyvtári intézeti
kiadványokról
letve szerzõi mutató követi, ami többirányú keresést tesz lehetõvé. A szerzõk nélküli mesék
esetében a keresés a kötetek összeállítója, szerkesztõje szerint történik. Talán ez az egyik legnagyobb erénye a kiadványnak, hogy nemcsak a
magyar és a világirodalom klasszikusaitól, „nagy
mesemondóitól” (Benedek Elek, Berze Nagy
János, Zelk Zoltán, Jókai Mór, Gárdonyi Géza,
Marie-Catherine d’Alunoy, Rudyard Kipling, La
Fontaine, Alekszej Tolsztoj, Grimm-testvérek
stb.) származó népszerû történetekrõl ad megbízható áttekintést. A távoli és egzotikus (kínai,
japán, perzsa, arab, indián, kambodzsai, újkaledóniai, ausztráliai, óceániai, indonéziai stb.),
valamint az európai kultúrák kevésbé ismert,
magyarul eddig még alig-alig megjelent, legfeljebb átdolgozásokban hozzáférhetõ mondáinak,
legendáinak, teremtésmítoszainak lelõhelyéhez is
elvezeti az érdeklõdõt. A kiadvány segítségével
megtalálható lesz A világ kezdete címû indiai
népmese, A világ és az emberek teremtése, a
halál eredete címmel megjelent guineai népmese, az indiai Vikramadátija legendája ugyanúgy,
mint A világ szép asszonya címû kisalföldi magyar, A cár és a leánya történetét nyomon követõ kárpátontúli ukrán, vagy az Eggyel tizenket-

2003 decemberében jelent meg a Könyvtári Intézet
kiadásában az Öt év települési és szakkönyvtári
ellátása a statisztika tükrében címû CD-ROM,
amely részletes és sokoldalú megközelítésben igyekszik adatokon és teljesítménymutatókon keresztül
bemutatni a könyvtárakat az 1998 és 2002 közötti
idõszakban. A számok alapján mindenki maga
vonhat le következtetéseket a tendenciák, a trendek tekintetében; ebben segítségre lel Vidra-Szabó
Ferenc kísérõ elemzésében is.
Szintén a Könyvtári Intézet adta ki az áprilisban megjelent, Mérés, adat, statisztika. Útmutató a könyvtárak statisztikai tevékenységéhez címû
füzetet. A kiadvány elsõsorban hasznosságával
szeretne kitûnni: nemcsak eligazít részletesen a
könyvtárak statisztikai munkáját, az OSAP 1442es minisztériumi statisztikai kérdõívet illetõen,
hanem további tudnivalókat is közöl, úgymint a
tárggyal kapcsolatos jogszabályok, szabványok
friss jegyzékét, a (sokszor ellentmondásos) fogalmak ismertetését.
Mindkét kiadványhoz a Könyvtári Intézetben
Szabó Lászlónénál (tel.: /1/ 224 3819) lehet hozzájutni. A CD-ROM ára áfával 750 Ft, a füzeté
420 Ft.
Somogyi József
a kiadványok szerkesztõje
Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. május •

37

