ÜÇÜNCÜ DÜNYA MEMLEKETLERİ 'NDEN GELEN KİTAPLARLA
KURULACAK AVRUPA KOLEKSİYONUNA AİT PROJE
Kütüphaneci Dernekleri Mil
letlerarası Federasyonu'nun Tiers
Monde (Üçüncü Dünya*) Memle
ketlerinde yayınlanmış eserleri,
Avrupalı araştırıcıların . hizmetine
sunmak amacile, Avrupa çerçe
vesinde merkezi bir kütüphane
kurmayı öngören tekliflerini, Av
rupa Konseyi Genel Sekreterliği
ivedilikle ele aldı. Bu kitapların,
yazıldığı memleketlerin dışında,
elde edilmeleri ekseriyetle zor
dur. Federasyonun fikrine göre,
böyle bir kütüphanenin kurul
ması -teksifi araştırma, ekonomi
öğretimi, lengüistik, politik ilimler
ve üçüncü dünya memleketleri
nin genel kültürü üniversite ha
yatında geçer akça olduğundangerçek bir ihtiyaca karşılık vere
cektir.
Böyle bir kütüphanenin ku
rulmasına başlandığı takdirde;
bu neviden birçok örneği elinde
tutan Amerika Birleşik Devlet
lerindeki Kongre Kütüphanesi-ki
bunu daha evvel Kütüphane Der
nekleri Milletlerarası Feredasyonuna duyurmuştur- diğer millet'<.• rle işbirliği yapmaya ve özellikle
bu memleketlerin emrine bu eser
lerden birer örnek göndermeye
hazır olacaktır. Her ne kadar pro
* Doğu ve Batı Blokları dışında ka

lan memleketler.

je tahakkuk safhasına konma
dan, şimdiki halde meseleyi • kesin
olarak formüle etmek mümkün
değilse de, Federasyon kuruluş
meselelerinin ve mali meselelerin
aşağıdaki tarzda çözümlenebile
ceğini tahmin ediyor:

Teşkilât
1. Koleksiyonu barındırabi
lecek ve bunu Milletlerarası icra
sistemi dahilinde yayabilecek a
raçlara sahip bulunacak bir Batı
Avrupa kütüphanesinin tayini.

2. Her memlekette, Kongre
kütüphanesi tarafından verilen
fişlere göre yazılmış, koleksiyonun
bir katalogunu tutmakla yükümlü
bir veya birçok kütüphanenin ta
yin edilmesi.
3. Bunun için, koleksiyonun
idaresile yükümlü ve Kongre kü
tüphanesiyle işbirliği yapacak bir
grubun teşkil edilmesi.

Malî Durum

Lüzumlu para iki şekilde te
min edilir :
1. Kongre
kütüphanesine
tahsis edilen ve Avrupaya düşen
payAmerika otoriteleri ile, konuş
ma konusu olacak . olan, Avrupaııın hissesine düşecek parayı rak-
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kama vurmak zordur. Bununla be
raber, üzerinde tartışma konusu
olacak bir meblâğ kitap başına
3 dolar olabile<^^<^]^'t^^ (bu paranın
içine, bibliyografik fiş ve nakil
masrafları dahildir). Bu miktar
yılda aşağı yukarı 150.000 Fransız
Frangı tutar.

olduğu takdirde yılda aşağı yu
karı 100.000 Fransız Frangı lâzım
gelecektir.

Böylece Milletlerarası Kütüp
haneciler Demekleri Federasyo
nun bu çeşit bir koleksiyonun top
lanması ve korunması ile ilgili tek
lifi, yılda aşağı yukarı 250.000 F
2. Koleksiyonla ilgilenecek
personele tahsis edilecek ' kredi. ransız harcamak suretiyle gerçek
10.000 ciltlik bir koleksiyon leşebilecektir.
Avrupa Konseyi Araştırma ve Yük
sek Öğretim Komitesi Raporundan
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