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Encyclopedia of Library and Information Science in 18 volumes. Editors: Allen
Kent, Harold Lancour, assist, editor: William Z. Nasri. New York Marcel Dekker.
Vol. 1. Abbreviations — Associaçao Brasileira 1968 ss. XII, 676. Vol. 2. Association of
American Library Schools — Book World 1969 ss. IX, 707.
W dobie, gdy zakres pracy bibliotekarza poszerzył się o informację naukową
opartą na gromadzonej dokumentacji, a ułatwioną przez coraz powszechniejsze stosowanie automatyki — należy z satysfakcją zasygnalizować rozpoczęcie publikowania w Stanach Zjednoczonych osiemnastotomowej Encyklopedii
bibliotekoznawstwa
oraz informacji naukowej. Ukazały się już dwa pierwsze tomy tego niezmiernie pożytecznego wydawnictwa (1968 i 1969).
Dzieło to posiada — wbrew tytułowi — raczej charakter kompendium, zawiera
bowiem szereg dość obszernych artykułów (np. t. 1 zawiera zaledwie ponad 200 haseł) na tematy związane z bibliotekoznawstwem oraz dokumentalistyką i naukową
informacją, uszeregowanych jednak w kolejności alfabetycznej.
Do zespołu doradczego (advisory board), składającego się z 32 wybitnych specjalistów, należy 19 Amerykanów, 3 Anglików, Kanadyjczyk, Niemiec, Austriak, Holender, Duńczyk, Rosjanka, Japończyk, 2 Hindusów (w tym słynny Ranganathan, który był przed kilkoma laty w Polsce) oraz Nigeryjczyk. Wydawnictwo posiada zasięg
światowy.
Należy podkreślić, że dotychczasowe encyklopedie i kompendia z tej dziedziny
obejmowały jedynie bibliotekoznawstwo i — że nawet najobszerniejsza z nich, niemiecka Lexikon des Buchwesens {Stuttgart 1952—1956) składała się zaledwie z 4 tomów o łącznej paginacji ok. 1 500 stron. Ukazanie się więc tak obszernego dzieła,
obejmującego przy tym obok bibliotekoznawstwa naukową informację, z uwzględnieniem przemian, jakie zaszły w metodach poszukiwania źródeł naukowych, ułatwionych automatyką, jest wielkim wydarzeniem w świecie nauki, a w szczególności —
w dziedzinie bibliotekarstwa.
Maria Skuratowicz

R. A. S к e 11 o n: Captain James Cook — after Two Hundred Years. London 1969
Trustees of the British Museum ss. 22, ilustr., mapy.
Broszura zawiera tekst odczytu dra R. A. Skeltona (18 VII 1969 r. w The Hakluyt
Society) w związku z dwusetną rocznicą pierwszej podróży J. Cooka dookoła świata, na okręcie „Endeavour" <1768—1771). W charakterystyce postaci Cooka podkreślił autor zwłaszcza jego zasługi jako badacza-hydrografa. Zwrócił też uwagę na
wcześniejsze jego prace w zakresie poznania wybrzeży Nowej Fundlandii.
Książeczka jest świetnie wydana, zarówno jeśli idzie o tekst, jak i ilustracje,
zaczerpnięte ze źródeł współczesnych Cookowi.
Z. Br.

Michał E l i â s : Adam Frantisek Kolldr (K 250. vyrociu narodenia a 185. wyroćiu
smrti). Martin 1968, Matica Slovenskâ ss. 55.
Macierz Słowacka przypomniała w niewielkiej książeczce postać osiemnastowiecznego uczonego Adama Franciszka Kollâra (1718—1783). Kollâr był Słowakiem
pochodzącym z okolic Bańskiej Bystrzycy, ale do dzisiaj w literaturze naukowej

