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A Fővárosi Szabó Ervin. Könyvtár lapja a "Könyvtári 
HiradóJ' legutóbbi számában emlékezést közöl a könyv
tár alapitója és névadója, SZABÓ ERVIN- halálának 40. 
évfordulója alkalmából,

SZABÓ ERVIN nemcsak az általa alapított könyvtár, 
hanem az egész magyar könyvtári- és tudományos élet 
kimagasló alakja, Példaképe a szocialista könyvtá
rosnak eaki korszakalkotó tudományos munkássága mellett 
is aktiv harcosa volt egy uj,emberibb társadalmi rend
nek,a .szocializmusnak.

Mi, az OSZK dolgozói is. példaképünknek tekintjük 
és az egész könyvtáros—társadalommal együtt áldozunk 
emlékének,

AZ OSZK KOLLÉGIUMÉNAK ÜLÉSÉRŐL JELENTJÜK:

A kollégium szeptember 23—i ülésében — munkarendjének megfelelően— 
a SZAKMAI OKTATÁS [alap- asakmai-és továbbképzési kérdéseivel fog
lalkozott. Az e kérdésben hozott határozatokat külön cikkben is
mertet jükcHasonlókép^en külön cikkben foglalkozunk a KÜTATŐNAPOK 
KÉRDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA tárgyában elfogadott határozatokkal is.

Jóváha.^yta a Kollégium a már előző ülésén ala^eIveiben elfoga
dott és annak alapján megszerkesztett KÖLCSÖNZÉSI SZABÁIYZAT-ot.
A szabályzatot sokszorosítása r.kinyomtatása után minden dolgo
zónk megkapja.
A Kölosönzési Szabályzat részletes ismertetésével lapunkban kü

lön nem foglalkozunk,ügy véljük azonban,hogy azzal kapcsolatosan 
egy-két dolgot hangsúlyoznunk kell,

A szabályzat végleges összeállításánál Szakszervezeti Bizottsá
gunknak a Hiradó múlt számában ismertetett állásfoglalását az 
intézetvezetés tekintetbe vette és ezzel messzemenően biztosí
totta dolgozóinknak tudományos és kulturális igényeit .Ez gya
korlatilag azt is jelenti és kell ia jelentse,hogy e szabályzat 
MINDANNYINAK szabályzata, melyet BETARTANI ÉS BETARTATNI MIN
IÉN EGYES DOLGOZÓ BECSÜLETBELI ÜGYE,



KÜLFÖLDI VENDÉGEK KÖNYVTÁRUNKBAN'

Juliua 17-től augusztus 14-ig,könyv tárunk vendégeként Budapesten tartóz
kodott Werner DUBE elvtárs, a 'berlini Humboldt Egyetem Könyvtártudományi Tan
székének munkatársa, Horst KUNZE professzor első tanársegédje,

W.DTJBE könyvtárunk meghívására jött hazánkba, a Német Demokratikus Köz
társaság és Magyarország közötti kulturális egyezmény könyvtárososeréjo ke
retében és ezzel viszonozta Ráoz Arankának 1956 őszén az NDK-ban folytatott 
másfélhónapos tanulmányútját.

Mivel W, DUBE elvtárs érdeklődése az egész magyar könyvtárügyre kiter
jedt , Sebestyén Géza h, főigazgató elvtárs utasításai nyomán a Nemzetközi 
Kaposolatfk Osztálya vendégünk számára az OSZK egész működését és a többi 
nágy budapesti könyvtár munkáját magában foglaló programot dolgozott ki,
W, DUBE az OSZK-ban főleg a Módszertani osztály és az Olvasószolgálat mun
kája iránt mutatott fokozottabb érdeklődést,a budapesti könyvtárak közül 
pedig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyors feldolgozási módszere volt rá 
nagyobb hatással.Vendégünk a jó szakember hozzáértésével, a nagy melegben 
is alapossággal és kitartó szorgalommal járta az osztályokat és a könyv
tárakat ,barátságosan és szerényen alkalmazkodott a programhoz.Feladatát 
komolyan vette, mert az OSZK olvasószolgálatának működését a hivatalos 
látogatáson kirül "inkognitóban", egyszerű olvasóként is megfigyelte.

Főleg a két ország könyvtári szervezetéről és az országos tanáosok mű
ködéséről folyt eszmecsere a Művelődésügyi Minisztérium Könyvtári Osztá
lyán tett látogatása alkalmával. Az Egyetem Könyvtártudományi Tanszékén 
vendégünk részletesen megvitatta a két ország könyvtárősképzésének idő
szerű kérdéseit,

A nem—hivatalos délutáni és esti szórakozási program- önkéntes jelent
kezők ez utón is megköszönt részvételével - igon sikeresen zajlott lo.
Tálán túl sok is volt a szervezett programiért vendégünknek sem délelőtt, 
som munkaidő után teljesen szabad idője alig maradt„Autóval városnézés, 
múzeumlátogatások, esténként hangverseny „szabadtéri opera„cirkusz,népi 
együttes jelentették a szórakozást egy—egy OSZK dolgozó kíséretében.Jól 
sikerültek a kötetlen személyi érintkezést nyújtó magánmeghivások ven
déglőkbe vagy vacsorákra, a pártszervezet baráti estje és a keszthelyi 
kirándulása viharos Balaton látványával,visszafelé pedig Sztálinváros 
érintésével. Időhiány miatt nem kerülhetett Sor a visegrádi kirándulásra 
és a Szabó Ervin Kör Kossuth Klubban tervezett fogadóestjére.Vendégünk 
sok élménnyel és tapasztalatokkal gazdagabban, a magyar könyvtárosok és 
Budapest barátjaként hagyta el hazánkat,

x
Augusztus 22-én Wilhelm GÖBER a berlini Humboldt Egyetem Könyvtárának- 

igazgatója és a könyvtártudomány professzora látogatta meg könyvtárunkat, 
Jugoszláviából jött feleségével együtt egy társasutazás résztvevőjeként, 
miután programjukban néhánynapos budapesti tartózkodás is szerepeltt,
W.GÖBEB professzor,aki klasszika-filológus érdeklődéssel járta végig 
könyvtárunk osztályait és elsősorban ősnyomtatványaink, s k^dexeihk kö
tötték le figyelmét. Kívánságára az Aquincumba is elkísértük,ahol nagy 
szakértelemmel és részletességgel tanulmányozta mind a múzeumot, mind 
az egykori rémai város maradványait, [gOMBOCZ ISTVÁN]



AZ UJ oktatási év küszöbén,

Amint a kollégium üléséről való 'beszámolónkban is jeleztük, a szept,
23—i ülésen foglalkozott a kollégium dolgozóink szakmai képzéséről és 
továbbképzésével, s úgy határozott,hogy az uj oktatási évben a követke
ző tanfolyamokat rendezi megj

RAKTÁRKEZELŐK TANFOLYAMA. Újból két részben szervezik 
{könyvtártechnikai és általános műveltségi előadássorozat , 
de tematikáját bizonyos mértékig átalakítják, A tanfolyam 
felelőse az Olvasószolgálati Osztály„

KEZDŐ ÉS HALADÓ OSZTÁLYOZÁSI TANFOLYAMOK az előző években 
már jól bevált didaktikai elvek szerint. E tanfolyamok 
szervezője és irányitőja az Országos Osztályozó Bizottság.
AZ EGYESEMET VÉGZETT ,KBM KÖNYVTÁRSZAKOSOK DÍSZÉRE rende

zett kétéves tanfolyam levelező rendszerű oktatássá alakul 
át. A résztvevők; az egyetemi könyvtárszak levelező jegyzet 
-r és irodalomanyagát dolgozzák fel— önálló tanulás, formá
jában konferenciákkal.és konzultációkkal .A tanfolyam ismét 
kétéves lesz .Azoknak kell résztvenniök a tanfolyamon,akik 
valamely egyetemi,nem könyvtárszakos oklevéllel'rendelkez
nek és nincs 5 évnél több könyvtári gyakorlatuk. A tanfo
lyam szervezését átmenetileg a tudományos titkár végzi.
Ismét megindítjuk félbe maradt SZAKIRODALMI ANKÉTSOROZATUN- 

KAT.Ezon aktuális szakmai kérdéseket vitatnak meg a részt
vevők .mega dót* szakirodalom alapjáh.Ezt a továbbképzési for
mát a Módszertani Osztály szervezi.
A NYELVTANFOLYAMOK ügyében úgy döntött a kollégium .hogy a 

modern nyelvtanfolyamokat teljes egészében munkaidőn kivül 
szervezi .tandíjfizetés ellenében. Viszont az olyan nyelvekből, 
melyeket intézetünkben kevesen ismemek.de ismeretük a könyv
tári munkához szükséges munkaidő alatt.ingyenes.tanfolyamo
kat indít. így latin, görög és héber nyelvtanfolyamok szer
vezését vették tervbe. Más'nyelvtanfolyamokat a jelentkező 
igények alapján szerveznek.
Dolgozóink körében szórványosan jelentkeztek olyan tovább

képzési igények is, melyeket nem lehet tanfolyamokkal kie
légíteni, Ezeket áz igényekét az osztályvezetők osztályközi 
tapasztalatcserével,az illetékes szakemberekkel való kon
zultációk biztositásával fogják kielégíteni,
A kollégium úgy határozott .hogy a könyvtáron helüli és kí

vüli TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOKAT, a Szakszervezeti Bizottság 
tervezze és szervezze meg.Ugyanősak érdekes az a határozat 
is,hogy uj munkatársaink meghatározott terv szerint töltenek 
bizonyos időt az egyes osztályokon,hogy megfelelő áttekintést 
nyerhessenek az egész könyvtár munkájáról.

A TANFOLYAMOK NOVEMBER ELEJÉN INDULNAK .A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐKRŐL A 
KÖNYVTÁR DOLGOZÓI ÉRTESÍTÉST KAPNAK.



KÖNYVTÁRUNK TÖRTÉNETÉBŐL

Ha ma könyvtárunkról,feladatairól,személyi és anyagi szükségleteiről be- 
szélünk,vagy éppen a régen várt uj ,reprezentativ épületét tervezgetjük és 
sürgetjük - magától értetődőnek tartjuk.hogy-szocialista államunk évről—év
re hatalmas összegeket fordít könyvtárunk fejlesztésére „Arra azonban - még 
könyvtárunk régi dolgozói közül is - csak kevesen gondolnak,hogy MI VOLT 
A MÚLTBAN ÉS MILYEN HATALMAS FEJLŐDÉST JELENTETT könyvtárunk életében NÉPI 
DEMOKRÁCIÁNK 14 ESZTENDEJE.

Helyes és szükséges ez az emlékezés és most indul5 cikksorozatunk ezt a 
óéit szolgálja.Nagy szavak nélkül,a mindennapi élet talán szürkének tetsző 
adataiban szeretnénk megmutatni ezt a fejlődést könyvtárunk életében.

Emlékezésünket a könyvkötőszetVol kezdjük,mert aktualitását Sasvári De
zső kartársunk 25 éves szolgálatának, évfordulója adta,aki a szakszervezet 
által rendezett baráti összejövetelen emlékezett meg.a könyvkötészet múlt
járól és jelenéről,

KÖNYVKÖTÉSZETÜNKBEN ÉS RESTAI&ÁTpR MŰHELYÜNKBEN ma tizennégyen dolgoznak,- 
1 vezető,5 könyvkötő szakmunkás,2 restaurátor ,3 előkészítő munkaerő és 3 
ipari tanuló«A könyvkötészet Guszev utcai munkahelyének bővítése,á jelenle
gi adottságok közötti korszerüsitóse,megfelelő felszereléssel való ellátá
sa most van folysmatban,Hiszen uj és uj tervek,elképzelések és még ennél 
is több igény az,ami könyvkötőink és restaurátoraink munkájával kapcsolatosan 
napró1—napra felvetődik,

MI' VOLT A HELYZET A MÚLTBAN* A könyvkötészetet a Nyomtatvány tár részle
geként 1921-bon szervezték meg»A Thtí- ioreszku Gyulától végrendeletileg 
könyvtárunkra hagyott gyűjteménnyel együtt sok könyvkötő eszköz is került 
a könyvtár birtokába,Ez adott alkalmat és lehetőséget a könyvtár akkori 
vezetőinek a könyvkötészet megszervezésére,A kötészetet Akantiszt Viktor 
restaurátor-könyvkötő tanácsai alapján hozták létre, 1922-től Kiss Erzsé
bet ,1525—tói Ludwig János könyvkötőmesterek dolgoztak a kötészetben.Ez u— 
többi néhány ügyes hivatalsegédet is betanított,akik .azután a könyvtári 
munkaidő után darabbérben dolgoztak a könyv tárnak. Bár a könyvtár kötési 
szükséglete évről—évre -növekedett a helyzet lényegében nem változott.Vál
toztak a könyvkötészet vezetésével .megbízottak [Ludwig János könyvkötő- 
mester halála után Nusser Mária,1934--tői Hunyady József, 1937-tÓl Sasvá— 
ri Dezső], de nem változtak az anyagi feltételek és mindaz,ami biztosít
hatta volna a könyvkötészet fejlődését,E?en lényogébon az sem változtatott, 
hogjr a későbbi években egy kasírozó és dobozkészitő részleget is létrehoz
tak,

FELSZABADULÁS UTÁN sem változik meg azonnal a helyzet„Hosszu évek telnek 
el mig a rommá lett országban sor kerülhet'könyvtárunk könyvkötészetének 
megindítására [l948],majd fokozatos fejlesztésére,Lassú a fejlődés,do éy- 
ről-évre uj lehetőségek nyílnak ős 1949-tól töretlen a fejlődés,MINDEN ÉV 
BGY-EGY ÚJABB ÁLLOMÁS: 1948-BAN Sasvári Dezsőt 3 hónapos restaurálási és 
köayvkötéstörténeti tanulmányútra küldik Béosbe, 1950-BEN a könyvkötészet 
100 000 Ft,póthitelt kap a Hirlaptár anyagának kötésére„Ez évben már 
főre emelkedik a dolgozók létszáma. 1552-BEN uj helyiséget kap a kötészet 
a Guszev utodban.Ekkor vezetik bo a kurrens munkáknála szallagrendszerü 
munkafolyamatot ős a kötészet termelése már eléri az évi 12 000 kötetet,, 
1956-TÓL a Muzeum utcában a könyvkötészettől egyelőre különváltan megin
dul a reetaurátormühely munkája közvetlenül a Kézirattár irányításával, 
de restaurátori munka folyik a kötészetben is, 1956—baa 1 406,1957—ben 
podig 7 304 könyvet,kéziratot ,stb,restauráltak és konzerváltak,,
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Ez évben kerül sor a könyvkötészet helyiségeinek átalakítására és amennyi
ben a viszonyok megengedik a könyvkötészetnek a restaurátor-műhellyel való 
egyesítésére,

EGYSZERŰ.KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉHEZ S MUNKÁJÁNAK NEM IS A LEGPONTOSABB ÁDATAI 
ÉS TÉNYEI EZEKÉBE EZEKEN KERESZTÜL IS MÉRHETŐ FEJLŐDÉSÜNK, MÍG AKANTISZT 
VIKTOR RESTAURATOR-KÖNYVKÖTŐ MUNKÁJÁTÓL ELÉRKEZTÜNK MAI TIZENNÉGY SZEMÉLYES 
KÖNYVKÖTÉSZETÜNKIG ÉS RESTAURÁTOR MŰHELYÜNKIG.

hírek a könyvtárból

KIK KAPHATNAK KUTATÓNAPOT?

A Híradó múlt számában ismertettük, hogy a Szakszervezeti Bizottság javas
latára a kollégium elhatározta a kutatónapok szabályozását és felülvizsgá
latát.

E kérdés tanulmányozására kiküldött bizottság jaVaslata alapján a kollé
gium az alábbi határozatot hoztat

KI KAPHAT KUTATŐNAPOT?
Kutatónapot kaphat a könyvtár tudományos dóigozéi közül az,aki komoly 

eredményekkel biztató kutató munkát végez az alábbi területeken, amennyiben 
kutatómunkája nem illeszthető be osztálya munkatervébet könyvtárban,könyv
tártörténet, magyar könyvtártörténet és sajtótörténet, a bibliográfia elmé
leti kérdései és a magyar bibliográfia története, a könyvtár anyagának pub
likálás céljára való feldolgozása.

Nem könyvtári tárgykörben vagyis más tudományszakok részére kutatónap osak 
egészen kivételes esetben s osak az MTA felkérésére adható.

A KUTATÁSI IDŐ TERJEDELME.
A kutatási idő heti félnap vagy heti ogy nap,Egészen kivételes esetben 

s átmenetileg engedélyezhető heti két nap. Ezt az időt a kutató házon Jcivül 
is eltöltheti.

A KUTATÓNAP ENGEDÉLYEZÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE,

A kutatónapot a főigazgató benyújtott kutatási terv alapján félévi idő
tartamra engedélyezi*4. dolgozók kéréseiket az osztályvezetőkön keresztül 
nyújtják be azok a kérést véleményezik.

A félév végén a kutatónapot élvező dolgozók Írásbeli jelentést kötelesek 
benyújtani eredményeikről, A jelbntés megvitatásába, értékelésébe az ille
tékes osztályvezetőt is bevonják.

Az egyéni kutató munka és a könyvtár szükségletei összhangjának biztosí
tására az intézetvezetés kidolgoztatja a könyvtár kutatási feladattervét.
E feladat végrehajtására, valamint a kutatónapok gondozására és fenti elvek 
szerinti felülvizsgálatára a kollégium bizottságot alakított, A bizottság 
tagjait DEZSÉNYI BÉLA, DURZSA SÁNDOR és GORIUPP ALIZ.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK ÉS HÍREK

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL!
BARTUC Lajos [Gazdasági Hivatal],BENKE TTLMOS- 

NÉ [Keszthely] .RAUSNITZ János [Könyvtárközi 
kölcsönzés]

UJ MUNKATÁRSAINK*
KEMÉNY Mária [Könyvtárközi kölcsönzés],KONCZ 
Bcláné [Könyvelosztí]



HÍREK szakszervezeti életünkből

JÓL SIKERÜLT BARÁTI ÖSSZEJÖVETELEN emlékezett meg szakszervezetünk szept. 
9-én SASVÁRI DEZSŐ 25 éves szolgálatának évfordulójáról.
Szakszervezeti Bizottságunk ez alkalomból vendégül látta a könyvkötészet 

és a restaurátor-műhely dolgozóit.Sasvári Dezső közvetlen munkatársait*
A jubileumi jutalmat a távollevő főigazgató megbízásából Hámori Béla fő
osztályvezető nyújtotta át és emlékezett meg Sasvári Dezső munkájáról,

SZAKSZERVEZETÜNK T„TANÁCSÁNAK FELHÍVÁSA. Dolgozóink 
ez évi tüdőszürését okt'bor első felében szervezzük 
meg.A tüdőszűrőét eredetileg szeptemberre terveztük, 
de a Trefort-utoai Rendelőintézet annak elvégzését, 
az intézet karbantartási munkái miatt akkorra vál
lalni nem tudta,

A NYÁRI ÜDÜLÉSBEN RÉSZTVETT DOLGOZÓINK ÉS HOZZÁTARTOZÓIK ÍRTÁKJ 
CSÁTI ALAJOS irta: " Szívélyesen üdvözlöm a Szakszervezeti Bizottságot 
és nagyon köszönöm a keszthelyi szép szobát.aliol igén jól érzem magam,
- NAGYDIÓSI GÉZÁNÉ kartársn«nk STELLA LEÁNYA irta ParádfürdŐről;"Szere
tettel ás hálával köszönöm a Szakszervezetnek,hogy eljuttatott ide.Ki- 
.tünően érezzük magunkat. Jókat eszünk,sokat pihenünk.”- Keszthelyről 
KECSKEMÉTI ISTVÁN és FELESÉGE, Hévizről SZÁSZ GÉZA küldte köszöntését.

ŐSZINTE SZÓVAL. Állami és társadalmi rendünk demokratizmusa abban 
is megnyilvánul, hogy a vezetők a beosztottakkal, az olyan kérdése— 
kotf melyekre azok egyébként közvetlenül nem kaphatnának választ, 
vagy 3 gyakorlati munkában felmerülő egyes kényes,v„kevésbé kényes 
kérdéseket nyiltan megbeszélik. Nem mondhatnánk,, hogy a mi intézmé
nyünknél a nyílt, egyenes beszéd már természetessé vált volna. Ma 
még az ilyen eszmecsere lehetőségeinek megteremtésén kell fáradoz
nunk.
Ezért a Szakszervezeti Bizcttság mind az intézet—, mind a pártveze

téssel egyetértésben úgy határozott, hogy NYILVÁNOS KONZTLTÁCIÓT 
szervez az ilyen kérdések tisztázására, A konzultáció helye és idő
pontja: 0KT.14 [kedd] lf őra, Muzeum u, 3, 3Z.a* klubhelyiség.

A felteendő kérdéseket névvel, vagy név nélkül előzetesen Írásban 
kell beadni OKT.7-I0 a bizalmiakhoz, v„ Kerekes Lőrinonéhez [Könyv- 
elosztó j
Arra a zárnitünk, hogy elsősorban a könyvtár életével kapcsolatos 

egyes [igazgatási,gazdasági.szakszervezeti, stb,J kérdések merül
nék fel, de esetleges más’ kérdésekre is igyekszünk választ adni,

Bizunk abban, hogy konzultációnk eredményes lesz, s ha a vélomény- 
oserénok ez a módja megnyeri dolgozóink tetszését, később is meg
ismételjük.

A kiadásért az OSZK szakszervezeti bizottságának elnöke felel.' 
Szork. KOVÁCS JÓZSEF, - Országos Széchényi Könyvtár házi soksz.


