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Е. Biedrzycki: Mikołaj Balcescu, pisarz i rewolucjonista 
J. Kowalska: Heine a Francja

W druku znajdują się następujące pozycje:
Księga pamiątkowa ku czci prof. St. Pigonia
T. Weiss: Fryderyk Nietzsche w piśmiennictwie polskim lat 1890- 

1914
Przygotowuje się do druku 12 prac.

KOMUNIKAT BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
Ważne dla noszuku.iao.ych nowego piśmiennictwa zagranicznego
Dążąc do ułatwienia dostępu do najnowszych publikacji zagra- 

niozn.ych Biblioteka Narodowa utworzyła centralne katalogi wydaw
nictw oboych, wskazujące książki i ozasopisma sprowadzane do 
kraju, a jednocześnie - biblioteki, w których wydawnictwa te 
się znajdują.
Rejestrację tę Biblioteka Narodowa prowadzi w następująoyoh 

publikacjach i kartotekach:
Centraln.y Katalog Książek Zagranicznyoh - Nov.e nabytki w bi

bliotekach polskich. Kwartalnik. Wyohodzi od r. 1958.
Dla v^gody użytkowników kwartalnik ukazuje się w podziale na 
3 serie, rejestrując książki ze wszystkioh dziedzin piśmiennic
twa, w układzie systematycznym z indeksami.
Seria A - Piśmienniotwo ogólne. Nauki społeozne.

Seria ta składa się przeoiętnie z 5 - b tys*pozyoji 
w każdym numerze i obejmuje nast. działy: encyklope
die i informatory, nauka, kultura, księgoznawstwo, do
kumentacja, nauki filozofiozne, religioznawstwo, nau
ki pedagogiozne, sport, wychowanie fizyczne, języko
znawstwo, nauka o literaturze, teksty literaokie, 
sztuka, historia, polityka, nauki społeczno-ekonomicz- 
ne, państwo i prawo.

Seria В - Nauki matematyozno-przyrodnicze. Nauki lekarskie. Gos
podarstwo wiejskie.
Numer obejmuje ok. 5.000 poz.

Seria С - Technika. Łączność. Górnictwo.Budownictwo. Przemysł. 
Rzemiosło. Transport. Y/ojskowość.
Numer obejmuje ponad 3.00G poz.
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Przeciętna liozba ogłaszanych w roczniku pozycji - 60.000.

A'W kwartalniku współpracuje ponad 400 bibliotek*
Prenumerata roczna wynosi: za serię A - 300 zł<

za serię В i С - 200 zł 
Zgłoszenia przyjmuje Administraoja Wydawnictw Biblioteki Narodo
wej, W-wa 12, Rakowieoka 6*
Wydawnictwo to dostępne jest we wszystkioh większych bibliote
kach.
Na zapleczu kwartalnika powstaje kartoteka zagranioznych na

bytków z lat 1945-1959, lioząoa ponad 370.000 opisów w układzie 
alfabetycznym, ze wszystkich dziedzin piśmiennictwa. Materiały 
ustawicznie się kompletuje.

Centraln.y Katalog Bieżac.ych Czasopism Zagrańiogn.yoh w biblio- 
tekach polskich w roku 1957. W-wa 1961 4° ss. XXVIII, 530. Wyd. 
Biblioteka Narodowa - Zakład Katalogów Centralnyoh. Cena 200 zł. 
Sposób nabyoia - jak wyżej.
Katalog wydano w układzie alfabetycznym z indeksami - syste

matycznym, nazw instjtucji, dziedzin i zagadnień. Objął 7.678 
tytułów ozasopism z 360 bibliotek.
Rejestracja czasopism zagranicznych z innyoh lat ma formę ka

talogów kartotekowyoh i obejmuje nast. roozniki (w dwóch ukła
dach: alfabetyoznym i rzeczowym):
Za okres 1951-1955 objęto współpracą ponad 1500 bibliotek ogól
nych i specjalnych. Zgromadzono ponad 73.000 opisów wykazują
cych ok. 10.000 odrębnych tytułów z różnych dziedzin. Przy każ
dym opisie wskazane są biblioteki posiadające dane czasopism^.
Za rok 1956 - objęto współpracą ponad 600 bibliotek. Zgromadzo
no ok. 38.000 opisów, w tym ok. 7.000 odrębnych tytułów.
Za rok 1958 katalog nie będzie opublikowany; wykazuje 13.850 tyt. 
Za rok 1959 przygotowuje się do druku.
Za rok 1960 materiały zebrane i uporządkowanej uzupełnienia w 
toku.
Zwracamy też uwagę na:
Centraln.y Katalog Czasopism w bibliotekach polskich zawie- 

rający poza obcymi cenne materiały p o 1 в к i e, pozwalająoe 
na kontrolowanie i uzupełnianie prao bibliografioznyoh oraz na 
odnalezienie poszukiwanyoh ciągów ozasopism rozproszonyoh po 
kraju, bądź poszczególnych rzadkioh roozników. Katalog wyszcze-
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gólnia zasoby najważniejszyoh bibliotek obejmując ponad 235*000 
opisów w układzie alfabetycznym. Do współpracy wciągnięto w pier
wszym rzędzie największe ogólne biblioteki, stopniowo rozszerza
jąc zasięg na biblioteki specjalne.
Całość zasobów wykazały następujące biblioteki:
Kraków - B-ka Jagiellońska, B-ka Pol. Akad. Nauk- 
Lublin - B-ka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Płock - B-ka im. Zielińskich Tow. Naukowego Płockiego.
Poznań - B-ka Uniwersyteoka*
Puławy - Centr. B-ka Rolnicza 
Toruń - B-ka Uniwersytecka.
Warszawa - B-ka Narodowa, B-ka Publiczna, m.st. W-wy, B-ka PAN, 
B-ka Uniwersytecka, B-ka Politechniki, B-ka Szkoły Głównej Gos
podarstwa Wiejskiego, B-ka Sejmowa, Główna B-ka Lekarska, B-ka 
Głównego Urzędu Statystycznego, B-ka Min. Komunikaoji, B-ka Min. 
Spraw Zagranioznych, Centralna B-ka Rolnicza, B-ka Instytutu 
Urbanistyki i Architektury, B-ka Instytutu Zoologioznego PAN 
Wrooław - B-ka Ossolineum, B-ka Muzeum Śląskiego.
W toku jest gromadzenie materiałów z innyoh biblioteką insty

tutów i towarzystw naukowyoh oraz b-k uniwersyteckich i poli- 
teohnioznyoh.
Na podstawie zgromadzonych materiałów Zakład Katalogów Cen

tralnych pełni służbę informacyjną, załatwiająo kwerendy koreŝ - 
pondenoyjnie i telefonicznie, oraz udostępnia katalogi na miej- 
sou w godz. 8-21, z wyjątkiem niedziel.


