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FEL SZABADULÁSOM: ÉVFORDULÓJÁBA „

Április 4—e népünk legnagyobb és legszebb ünnepeimért -aj .szabad életé
nek születésére emlékeztet.

Április 4—én mindig bálával gondolunk a szovjet népre mely nagy.áldo
zat ok árán megnyitotta előttünk hazánk szocialista fejlődésének az útját 
és büszkén gondolunk népünkre.mely a párt vezetésével élni tudott a tör
ténelem adta nagy lehetőséggel,,

Tizennégy esztendő világtörténelmi mértékkel mérve nem nagy idő.De mi 
mégis nagy időnek érezzük .mert népünk él etében,, népünk javára több történt 
ebben a 14 esztendőben.mint történelmünk más korszakaiban hosszú—hosszú 
évtizedek alatt,

S minden reményünk megvan arra.hogy a jövő fejlődésünk még az elmúlt 
esztendők sikereit is túl fogja szárnyalni, Erre jogosítanak fel saját 
eredményeink és reálisan megalapozott terveink.éppúgy mint a nemzetközi 
helyzet alakulásába szooialista tábor,a béketábor növekvő ereje.

Könyvtárunk is nagy utat tett meg az elmúlt 14 év alatt s most továb
bi nagy tervek előtt áll. Ez évi programunk és tizenötéves fejlesztési 
tervünk a szocialista nemzeti könyvtár kialakulásának nehéz.sok munkával 
járé,de a magyar könyvtárügy fejlődéséért felelősséget- érző könyvtároso
kat 'lelkesedéssel eltöltő távlatait rajzolja meg.

Ünnepeljük hazánk felszabadulásának 14—ik évfordulóját azzal az elha
tározással .hogy éppúgy mint népünk mindén más rétege.mi is erőnk legjavát 
adjuk az előttünk állé nagy és szép munkák sikeres megoldásához.

Dr.J’ÓBORU MAGDA
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SZÉLJEGYZET A CSALÁDI PÓTLÉKRŐL SZÓLÓ RENDELETHEZ

A dolgozók széles köréten keltett örömet és megelégedést — könyvtárunk 
16 munkatársát személyében is érintette - kormányunknak az az intézkedése, 
mellyel a nagycsaládos dolgozók és az egyedülálló anyák Osaládi pótlékait 
Jelentős mértékben felemelte.A kormányrendelet ez év ápr^ 1-tól mintegy 
230 EZER CSALÁD gyermeknevelési pótlékát a már korábban is kifizetett 800 
MILLIÓ-FORINTRÓL 1 300 MILLIÓ FORINTRA emelte és ezzel lényegesen enyhí
tette a nagyosaládos dolgozók anyagi terheit*

Ez az uj törvény a MAGYAR SZOCIALISTA MUNKA3PÍRT Központi Bizottságának 
októberi határozata nyomán született meg,A határozat az elmúlt években el
ért gazdasági eredmények,a munkásosztály helyzetének vizsgálatakor nyert 
tapasztalatok alapján szükségesnek tartotta,hogy addig is.amig a osaládi 
pótlék általános emelésébe országunknak anyagi fedezete lesz,a viszonylag 
nehezebb körülmények között élő nagyosaládosok anyagi helyzetét megjavítsac

Helyes és szükséges nehány gondolat rögzitése,ElŐBZörs PÁRTUNK ÉS KOR
MÁNYUNK HELYES POLITIKÁJA és a DOLGOZÓK SZORGALMAS MUNKÁJA kellett ahhoz, 
hogy megteremtődjön a ocaládi pótlék felemelésének gazdasági alapja,Másodé 
szoxiA most megjelent kormányrendelet újabb bizonyiték mindannyiunk számá
ra ,hogy a jövőben is TELJES BIZTONSÁGGAL LEHET ÉPÍTENÜNK PÁRTUNK ÉS KORMÁ
NYUNK SZAVÁRA.mely az elmúlt évben bejelentette most podig megvalósdtotta 
a sokgyermekes családok osaládi pótlékának felemelését,

A SZAKSZERVEZETI VÁLASZTÁSOKRÓL,

Választásra készül a magyar szakszervezeti mozgalom,Választásra készül 
könyvtárunk alapszervezete is,

NAGYBUBAPEST területén oeak a Közalkalmazottaknál 129 ALAPSZERVEZETNÉL 
kerül sor választásokra .Ennek során 23 EZER választójogosult SZAKSZERVEZETI 
TAG, 3 600 TISZTSÉGVISELŐT választ köztük kb, 1 600 BIZALMIT és 2 200 SZAK- 
SZERVEZETI ÉS SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOT*

Könyvtárunk alapszervezetének mostani vezetőségét 1957 deoemberében 
választottuk.Az újraválasztásra - miután megbízatásuk a magyar szakszerveze
tek alapszabályainak értelmében 2 évre szólt - a mostani általános válasz
tások keretében kerül sor,

A TAGSÁG FELADATA ELDÖNTENI az eddig végzett munka és helytállás alap- 
ján,högy kik vezessék tovább a szakszervezeti munkát,A tagság feladata le—' 
mérni.,hogy kik azok .akik becsülettel helytállottak munkájukban és kik azok, 
akik osak formálisan voltak a dolgozók megbízottai.mert nem tudták.vagy nem 
vállalták azt a többletmunkát .amely nélkül ninos szakszervezeti mozgalom,,

Úgy vél j ük .hogy ez A MOSTANI VÁLASZTÁS SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNKNEK EGY 
UJ .FONTOS ÁLLOMÁSA KELL LE GYEN, Nem egyszerűen osak választásról van szó, 
hanem arról.hogy a szakszervezeti demokráoia és a szakszervezeti mozgalmunk 
megerősödése és eredménye alapján OLYAN BIZALMIAK ÉS VEZETŐSÉGI TAGOK LEGYE
NEK,akik HÍVEN SZOLGÁLJÁK a szakszervezetek legfőbb oélkitüzéseit ,A MUNKÁS
HATALOM ERŐSÍTÉSÉT .A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSÉT,DOLGOZÓINK ÉLET-ÉS MUNKAKÖRÜL
MÉNYEINEK ÁLLANDÓ JAVÍTÁSÁT,

Könyvtárunkban a szakszervezeti bizalmiak választását osoportértekez— 
leteken a szakszervezeti bizottság.a számvizsgáló bizottság és a társadalom- 
biztosiíási tanáos választását vezetőségválasztó taggyűlésen -Közalkalmazottak 
Szakszervezete Budapesti Bizottságának utasítása alapján - ÁPRILIS 15,és 
MÁJUS 15, között hajtjuk végre,Lapnak következő számaibaa a választásokkal 
kaposolatosaa részletes tájékoztatásokat közlünk.
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K0ZLEMENY3K

AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSÉRŐL JELENTJÜK:

A Kollégium MÁRC„31-i ülésén az ELSŐ HARMADÉVI• JUTALMAZÁSOKAT 
tárgyalta meg,

Ápr;,4~éii„hazánk felszabadulásának tizennegyedik évfordulóján 
35 dolgoz nak 12 300 Ftjutalmat adnak át,

KISEBB KÖZLEMÉNYEK:

A GAZDASÁGI HIVATAL ezúttal is kéri a dolgozókat .hogy a pénztári érákat 
[naponta 11 órától 14 óráig,szombaton 13 éráig] tartsák be é3 más időpon
tokban ne kérjenok házipénztári kifizetést,A sorönkivüli kifizetések az 
előirt naponkénti könyveiést és pénztárzárást akadolyozzák.

A KÖNYVTÁRI FÉNYKÉRES' [munkáltatói] IGAZOLVÁNYOKAT 1959,második negyedé
re érvényesittetni kellcA Gazdasági Hivatal kéri .hogy az osztályok egy—egy 
megbízott dolgozó utján lehetőleg együttesen intéztessák el az igazolvá
nyok érvényesítését,.

ISMERJÜK MEG KÖifYVTÁRUNK_EGásZÉNEK_MÚ^CÍJÁT1

A KUK KÖNYVTÁRTUDCMÁ.NYI POíOMenYTÁCióS C30PORTJÁNAK MUNKÁJA.

A könyvtártudományi dokumentációs csoport a Könyvtártudományi és Mód
szertani Központ legrégibb része „Még a hajdani OKK keretében 1945-t>©n ala
kult meg azzal a céllal .hogy a magyar könyvtári szakembereket a külföldi 
szakirodalom fontosabb eredményeiről tájékoztassa.Ez a dokumentációs te
vékenység mindjárt a ktvgdeti időbeh könyvtártudományi szakkönyvtár létesí
tésével párosult.

Az OKK megszűnése után a dokumentáció a szakkönyvtárral együtt az OSZK 
keretében létesített Módszertani Osztályhoz került.Az OSZK dolgozói közül 
sokan ismerik még ebből az időszakból a szakkönyvtár értékes könyv- és 
foly 'iratállományát,a hazai könyvtártudományi kutatás számára jelentős 
pikkekből összeállított^tárgyszavas oikk-#atalégust,olvasták aKÖNYVTÁRI 
TÁJÉKOZTATÓ^majd KÖNYVTÁRI FIGYELŐ cinen megjelenő dokumentációs lapot 
és ismerték a fordításokról tájékoztató KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI FORDÍTÁSOK JEGY
ZÉKÉT.

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ megszervezése uj feladatokat 
és lehetőségeket jelent a könyvtártudományi dokumentáció számára is, SZER
VEZETILEG MOST VÁLT EZ A RÉSZLEG EGYSÉGES MUNKACSOPORTTÁ; a feladatok egy
ségesen átgondolt meghatározását.szervezett és gazdaságos végrehajtását 
ez az átszervezés teszi lehetővé,.

A csoport FOLYTATJA ÉS FEJLESZTI az előző években megkezdett DOKUMENTÁ
CIÓS TEVÉKENYSÉGÉT.tehát rendsahrasen gyarapitja a szakkönyvtár könyv-és 
folyóiratállományát uj gyarapodásairól tájékoztatást nyújt részben a Könyv^- 
tári Figyelőben,részben az OSZK Hirad*ban,A folyóiratokban folyamatosan 
ismertetett uj szakirodalomra felhivja fcz OSZK éirdekclt osztályainak fi
gyelmét cMintegy 130 külföldi folyóirat anyagát figyeli rendszeresen.Min- 
don jelentős cikket felvesz a CIKK-KATALÓGUSBA ,a magyar könyvtárügy szá—
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mára különösen fontos cikkeket le is fordítja.A FORDÍTÁSOK ARCHÍVUMA a hely— 
színen a kutatók rendelkezésére áll.esetenként„rövid határidőre fordításain
kat kölosön is adjuk,A cikkek fordítása:, .kivonatai a jelentősebb könyvtár
tudományi müvek recenziói a Könyvtári F:gyeiében jelennek meg.Ugyanosak a 
Figyelőben adunk számot külföld könyvtárügyének fontosabb eseményeiről, 
Társadalmi rendszerük és ennek következtében könyvtárügyi problémáik hason
lósága miatt különös gondot fordít a csoport a szakirodalom feldolgozásá
ban a Szovjetunió és a népi demokráciák könyvtárügyének rendszeres figye
lésére és a számunkra különösen érdekes anyag közlésére,

Uj vállalkozás a KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ARCHÍVUM felállítása .Az archívum cél
ja az lesz.hogy összegyűjtse és megőrizze azokat a főleg kéziratos.illető
leg kisebb publicitáBU nyomtatott vagy sokszorosított dokumentumokat.ame
lyek Jelenleg szétszórtan - különböző könyvtárakban.intézményeknél -„sok
szor hozzáférhetetlenül hányodnak.A magyar könyvtártörténet fontos dokumen
tumai ezek.amelyek megőrzése könyvtártörténeti ás sok esetben módszertani 
szempontból is jelentős,

A dokumentáoiós osoport tervei között szerepel egy országos KÖNYVTÁRTUDO
MÁNYI KÖZPONTI KATALÓGUS felállítása is. Ennek első lépése az OSZK állomá
nyában lévő könyvtártudományi jellegű és vonatkozású anyag összpontosítása 
egyetlen katalógusba,Ezzel a csoport nemcsak saját feladatainak jobb megol
dását teszi lehetővé.hanem megkönnyíti a Gyarapítási és a Tájékoztató Osz
tály hivatali feladatainak teljesítését és az OSZK minden könyvtártudományi 
kutatójának munkáját is .Az OSZK könyvtártudományi anyaga még ez évben kiegé
szül az ország nagykönyvtáraiban 1959»január 1-től feldolgozásra kerülő könyv
tártudományi müvekkel.A könyvek központi katalógusa mellett folyamatosan 
készül a könyvtártudományi folyóiratok országos központi katalógusa is az 
ország nagykőnyvtáraiban meglévő folyóiratok alapján.

A kiadványok mellett a szakkönyvtár és a dokumentáció minden szolgáltatá
sa reívlelkezésére áll az OSZK dolgozóinak,akiket a helyhiány ellenére is 
szívesen látunk a helyszínen is.Egyébként a csoport telefonon is rendelke
zésére áll a könyvtár minden dolgozójának.

Meggyőződésünk hogy a KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI DOKUMENTÁCIÓ MUNKÁJA AKKOR LESZ 
SIKERES.HA KÖNYVTÁRI KÖZVÉLEMÉNY,elsősorban az OSZK dolgozóinak együttese, 
MAGÁÉNAK TEKINTI EZT AZ INTÉZMÉNYT.és áz itt folyó munkát igényeivel,taná
csaival „javaslataival állandóan segíti, [n.RÁCZ ARANKA]

KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBŐL

UJ SZERZEMÉNYEINK.

[GYARAPÍTÁSI OSZTÁLY] - EBLBARTUS DE THEMESVARsSermmones de Sanctis.Pars 
Estivalis jLyonJ c.az RMK III—bán nem említett müvei gazdagodott könyvtá- 
runk.Hain 12554 sz.a.közli.mint ősnyomtatványt.Megállapítható.hogy az 1509— 
ben Lyonban megjelent 4 műből álló Pelbárt—sorozat egyik tagja.Gyöngyösi 
gyűjteményünkben már van egy csonka példáhyunk»E teljes példányt Londonban 
a februári árverésen vásároltuk a Kultúra megbízottja utján,

[KÉZIRATTÁR] - Ez év október 27-én lesz KAZINCZY FERENC születésének 
200—dik évfordulója.A jubileumi évben az Akadémiai Kiadó a már régebben 
megjelent 22 kötet Kazinczy-leve3.ezéshez egy újabb kötetet ad ki .mely az 
azóta előkerült kiadatlan.vagy eddig kötetben meg nem jelent mintegy 300 
levelet tartalmazza.Hogy még mindig van lehetőség újabb Kazinczy—levelek 
előkerülésére.azt mi sem bizonyltja jobban,mint az.hogy Kézirattárunk



-5-

nemrégen 16 eddig ismerő slen KAZINCZY-vuEVELET vásárolt meg,A JANKQVICH— 
HAGYATÉKBÓL 30 kiadatlan Kazinczy •■•levél" el gazdagodott gyűjt eményünk,,- 
Ez utóbbiak egyikében Kazinczy a következő érdekes megjegyzést teszi sa
ját levelére vonatkozólag:" Reményiem „hogy maga ez az Írás az én kezem
től eredve„nem most0de egy két s több század múlva Maradékodnak beoseseVb 
lészeH,mint ha néki ekjei!: külömben is gazdagok lesznek,y1500 frtot pénz
ben hagytál volna”.

[KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS! AULUS GBLLIUSUloot es Attioae.Ma *XV*saec*
JEX BIBLIOTHECU MATH, CORVINT j mikrofilmjét a Könyvtárközi Kölcsönzés 
Mancheater—bői a Oheiham*s Library-től szerezte meg.

[ APRÓNYOMTATvlNXTÉR, - szerzeményei,'; 272 db hanversenymüsor ,,mely neves 
magyar és külföldi művészek szereplését hirdeti - egy „több mint 100 met
szetet tartalmazó album városképekről és művészi rézkarcok a Balatonról —
2 dbehung^aprónyemtatvány [Kossuth Lajos halálával foglalkozó olasz nyel
vű hirdetmény és egy Pozsonyból származó 1938-as plakát] - 10 db.tanáos— 
köztársaság korabeli röplap„

A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK OSZTÁLYA JELENTI;

A Magyarország ős külföld közötti utln., HIVATALOS KIADVÁNYCSERE köretében 
TJ.J MEGÁLLAPODÁS jött létre a BRITISH MUSEUM könyvtárával, E megállapodás 
értelmében magyar parlamenti„statisztikai^legfelsőbb bírósági kíalyányo
kat' „Valamint évi jogszabály-gyűjteményeket ée a Magyar Nemzeti Bibliográ
fiát „annak mellékletével együtt „küldj iik Londonba,A napokban megérkezett 
az első esereszállitmány: az angol parlament alsó- és felső házának ter
jedelmes kiadványanyaga.törvényjavaslatok és más hivatalos kiadványoké 
A más országokból érkező anyagokhoz hasonlóan ezt a szállítmányt is az 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁRNAK adtuk át,.

Az utóbbi időben megélénkültek a KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG könyvtáraival 
Való kapcsolataink., Ezideig Kína három jelentős intézménye fordult már 
osztályunkhoz folyamatos kiadványcsere tárgyában.;.A PEKINGI NEMZETI KÖNYV
TÁR ^mellyel már évek óta igen jelentős forgalmat bonyolítunk le.Az utób
bi időben o kapcsolatunk jelentősen fokozódott „E könyvtár nagy megértést 
tanúsít hungarika igényeink iránt és minden külön kérés nélkül is számos 
ilyen természetű kiadványt küld rendszeresen,További kapcsolataink: a 
PEKINGI AKADÉMIA KÖNYVTÁRA és a TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ INTÉZET,.

A „MAGYAR UNESCO BIZOTTSÁG KÖNYVTÁRI ÉS BIBLIOGRÁFIAI ALBIZOTTSÁGÁNAK 
TITKÁRSÁGA az UNESCO párizsi központjának megkeresése alapján az UNESCO 
BIBLIOGRÁFIAI KÖZLÖNYE számára részletes felvilágosításokat küldött a 
magyar könyvtárak 1958,évi bibliográfiai tevékenységéről„a megjelent leg
fontosabb bibliográfiai kiadványokról„az 1959a ovi bibliográfiai tervről. 
Valamint a közelmúlt magyar könyvtári életének fontosabb eseményeiről,

A FINN-UGOR NYELVÉSZETI „TÖRTÉNETI„NÉPRAJZI stb. „ KIADVÁNYOK BESZERZÉSE 
ÉRDEKÉBEN kapcsolatokat építettünk ki Finnországgal„melyek keretében a 
HELSINKI—I EGYETEMI KÖNYVTÁR értékes és nagymennyiségű finn-ugor anyag
ról szóló ajánlatot tett„ugyanakkor régebbi magyar folyóiratok küldését 
kórte.Ez utóbbiak nagy részét [Nyugat„Egyetemes Philológiai Közlönye Mi
nerva „stb.évfolyamait] folyamatosan szállítjuk Helsinkibe, [SECK OSZKÁR]



•6-

EOYSB Hl BEINK:

APRÓNYOMTATBÁNYTÁR - A NÉPHADSEREG SZÍNHÁZA Illés Béla Szivárvány c. 
darabjához tanácsköztársasági grafikai plakátjainkat.a TELEVÍZIÓ pedig 
a Tartalékos vőlegény c, televíziós film helyszini felvételeinél egyéb 
szöveges és grafikus plakátjainkat használva felr

KÖNYVHIGIÉNIAI LABORATÓRIUM - A régi bőrkötések tisztítását és karban
tartását uj anyagokkal és módszerrel végzi,1TJ ELJÁRÁST dolgoztak ki a GRA
FITTAL IRT KÉZIRATOK FELÜLETI VÉDELMÉRE„Ezzel az eljárással tartósították 
•Egry József naplófeljegyzéseiben található grafit-vázlatokat.melyeket már 
az elmosódás veszélye fenyegetett,,

KÖNYVKÖTÉSZET - 40 darab nagyméretű TAHÁCBKÖZTÁRSASÁGI PLAKÁTOT ÉS 
RÖPLAPOT kasíroztak - az Aprónyomtatványtár véleménye szerint -mintaszerű
en*

MUNKATÁRSAINK IRÁSAIBÓ L:

Az Akadémiai Kiadó gondozásában jelenik meg HAYDN MÜVEI AZ ORSZÁGOS 
SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ZENEI GYŰJTEMÉNYÉBEN c„kiadvány,A sajtó alatt levő 
müvet FALVY Zoltán ^KECSKEMÉTI István, SOiVIEAI László és UHARECZKY Klára 
közreműködésével VECSEY JENŐ szerkesztette,A lektorálást BARTIIA Dénes 
végezte.

MEGJELENT TANULMÁNYOK:

Magyar Tudományos Akadémia Nyelv-éslrodalomtudományi Osztályának 
Közleményei XIII.|i958] számában:FALVY Zoltán:A magyar középkori 
zene emlékei Szlovákiában és Ausztriában.205-214 P.

VÉCSEY Jené: A zenemüvek könyvtári cimleirása<,Bp01948,48 p.
-HAYDN.MichaelíFuvolaverseny,D-dux0Az Országos Széchényi Könyvtár 
eredeti kéziratpéldánya alapján közreadja — - .Ornamentika! jegy
zetekkel, Bp, 1959. (Kispartitúrák 47*. I [2okiad*]

OLVASÓINK ÍRJÁK:

KIÁLLÍTÁS LÁTOGATÓK NÉLKÜL,,- Az Olvasószolgálati és Tájékoztatási Osz
tály minden héten kiállítást rendez az újonnan beérkezett könyvekből,Idesr- 
tova már kb.féléve hétfőnkint [a TUDOMÁNYOS OLVASÓTEREMBEN 11-tél 13 árá
ig] láthatók nemcsak a kötelespéldányok,hanem a külföldről vásárolt köny
vek la,tekintet nélkül arrachogy a raktárba„olvasóterembe vagy pedig külön
böző osztályok segédkönyvtárába kerülnek,,

Eleinte úgy látszott .hogy a dolgozók régi kívánsága teljesült -különösen 
azokra gondolunk,akik kezén nem fut végig az egész könyvanyag — ijert erre 
mutatott a látogatók kezdeti.viszonylag nagy száma„Volt olyan hét.hogy 
20—30—an is megnézték a könyveket.Azonban idők haladtával EGYRE CSÖKKENT 
AZ ÉRDEKLŐDÖK SZÁMA és az utóbbi időben — több héten keresztül - mé& a ti
zet sem érte el„Volt rá eset.hogy a-könyvtár majd háromszáznyi dolgozója 
közül osak négyen voltak kiváncsiak a könyvujdonságokra.

Ha a kiállítások megrendezése előtt nem kapott volna 'minden osztály te
lei onértesitést ,ha az OSZK HÍRADÓ nem irt volna már r-^la „akkor félreértés
re .szervezési hibára kellene: gondolnunk.Mert ugyan kiket érdekelnének a 
könyvek.ha nem a könyvtárosokát„De négy ember kedvéért NEM SOK ÉRTELME VAN 
hetenkint összegyűjteni azt a 60-10 könyvet.felhozatni a Könyvfeldolgozó 
Osztályról a segédkönyvtári anyagot.két óra hosszat őrködni.üldögélni a
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a tudományos olvasóban és várni a hiába várt érdeklődőket,és a hiába Ö3Z— 
szegyüjtött könyvek visszaosztásával terhelni a raktári dolgozókat.De an
nak sincs értelme,hogy nagyotmondó szavakkal propagáljuk a kiállításra ke
rülő könyveket,azokat a külföldi müveket.miket legtöbbször még könyvkeres
kedői kirakatokban sem látni.hogy annak előnyeit hosszabban fejtegessük, 
mit jelent.ha egy—egy oimlapjáról ismert könyvbe bele lehet lapozni.megnézni 
a tartalomjegyzékét,ötb.egyszóval lehetőséget nyerni a tájékozódásra nemcsak 
a könyvtár anyagában.hanem evvel párhuzamosan az egész magyar könyvtermés— 
ben.

Ha mégis tévedtünk volna,és senkit sem — vagy csak négy embert - érdekel
nek a könyvek.akkor sürgősen meg kell szüntetni ezeket a felesleges,időt. 
energiát pocsékoló kiállításokat f VAGY TALÁN MÉGSEM?REMÉLJÜK.TAGADÓ LESZ 
A VÁLASZ Js AZ ELKÖVETKEZŐ HETEKEN KÖNYVTÁRUNK HÁROMSZÁZ DOLGOZÓJA KÖZÜL 
LESZ LEGALÁBB- TÍZ .AKI ÉRDEMESNEK TALÁLJA HETENKÉ17T TÍZ DERCÉT AZ UJ KÖNYVEK 
KIÁLLÍTÁSÁNAK SZENTELNI. [a.J

MINDEN KÜLÖN ÉRTESÍTÉS HELYETT.- Az egyik kora januári napon félel
metes dübörgés veri fel a "Főépület” csendjét.még a vastag.nedves 
falak is megremegnek belé.A falhoz támszkodő dombormű férfialakja fel
nyitja szemét.aztán lustán továbbfolytatja évszázados álmát.Semmi,csak 
költözik a hivatal — mondja ez a nemtörődöm pillantás.

A kocsi pedig dübörög tovább.könyvvel megrakva.feltartóztathatatlanul, 
mint maga a sors - meg-megdöccenve a kövezeten.A fehérbe öltözött 
"tőrzsfönök"huzza.a "törzs" egy másik tagja pedig lihegve tolja. 
Mellette meg két nőalak hajladozik ritmikusan.Egy uj szekta ritu
ális tánca .vagy a rock-and-roll szelidebb válfaja ez vájjon? (5 dehogy, 
a rejtélyes nőalakok osak azon fáradoznak.hogy a dövcenőknél leki— 
vánkozó könyveket valahogy maradásra birják és visszatologassák. 
Miután a makacs kocsi kétszer barátságoson megdöfi az ajtót.harmad
szorra végre engedelmesen begördül a szobába.-De a költözködésnek 
még nincs vége.Most az Íróasztalok kelnek vándorútra és költöznek a 
könyvek volt szobájába.Az erősen nőtöbbségü "törzs" más — szerencsé
sebb - "törzs" férfitagjaival erősiti meg hitvány személyzetét és 
igy az Íróasztalokat erős férfikarok szállítják gyöngéden végig a 
folyóson.így aztán csak kitört irőasztallábak hevernek aléltan a 
kookaköveken.A nyüzsgés pedig folytatódik.osak csendesebben.Ismeret— 
len rendeltetésű ürlajv-tömogek.eltört radírok.kopott vonalzók és bi
cegő székek cserélnek helyetelosendesedik a folyosó és —kivé
telesen elsőre — beosukódik a " főhadiszállás"a jta ja,Seprés,törölge— 
tés.porfelhő és lázas rendezgetés következik odabenn.
A felkavart por lassan keringve leülepszik.a költözéstől megviselt 

könyvek álmösan fekszenek uj otthonukba és vidáman kopogni kezdenek 
az irógépek.UGY HANGZIK EZ.MINT EGY ÚJSZÜLÖTT GYŐZTES SÍRÁSA .HISZEN 
VÉGRE - KÉSVE BÁR - DE MEGSZÜLETETT ÉS EGÉSZSÉGES A BIBLIOGRÁFIAI 
OSZTÁLY KURRENS CSOPORTJA! fíé]

AZ OLVASÓ VÉLEMÉNYE.- "Vanitas vanitatum,et omnia vanitas" - mondja a latin 
közmondás,ha már semmi 3em segit s a dolgok megmerevednek.meghalnak,mozdi>« 
latlanul maradnak' tovább helyükön,vagy esetleg megkövülve zuhannak az enyé
szet mély sirjába.Minden hiábavaló.ha az ember elfásult.közömbös,nemtörődöm, 
s a körülitto lévő dolgok nincsenek rá semmi hatással.Akinek minden mindegy, 
szeme bármit tekint meg, - azon nem lehet segíteni% No, de hála isten 
nem vagyunk egyformák s ha másutt nem, olvasóink közt akadnak olyanok, 
akik igenis fogékonyak a környezetükben elhalt dolgok ránt,-
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iránt,Orrukat félrehúzzál a rossz szagok bűzétől,szemüket megrökönyödve me
resztik ha eléjük kerülnek holmi lomtárba .szemétre val* dolgok.elhasznált 
lim—lomok.évekig újjáépítést jelző állványok s ki tudná felsorolni e tudo
mányos intézet annyiféle nem éppen muzeális tárgyait.Bántja szépérzéküket 
s erélyesen tiltakoznak szóval.fintorral.gúnyos mosollyal,egész testükkel, 
lelkűkkel s olykor hisznek abban.hogy tiltakozásuk még sem hiábavaló.

Nemrégiben a ¥,C,állapotok.falfirkálók.osikkdobálok ellen tiltakoztak, 
MOST PEDIG. — ó.tiszteletreméltó Ember kinek annyiféle érzéki szerve közül 
esztétikai érzékszerve is van. — ne vedd rossznéven.hogy nevedben EMLÍTÉST 
TESZEK az eddig annyira elhanyagolt EMELETI FOLYOSÓ ELŐTERÉBEN LÉVŐ KIS PAD
KÁRÓL mely az ujjáfestés után lám ismét visszakerült régi helyidre .mintha mi
sem történt volna körülötte a sötét folyosó világában,ISMÉT OTT CSÜF0NDÁR03- 
KODIK A HIRLAPTÁRRAL SZINTE EGYIDŐS ÜTÖTT-KOPOTT.PISZKOS,ÍZLÉSTELEN PADKA.,

Elnézést.hogy az ember.sőt kulturember (kérem Kodály bocsánatát a nem 
magyar kifejezés miatt) nevében az egyszerű olvasó hangján szíSt emelek az 
egyébként ártatlan padka ellen.De úgy gondolom.hogy az már mégis csak sok, 
hogy az ujjáfestett.szépen. Ízléssel dekorált .kicsir. ^itott folyosó előteré
be megint belopakodott a szemtelen padka s tovább botránkoztatja a jóiziésü 
látogatókat.” EZ MÉR TÖBB.MINT KÖZÖMBÖSSÉG TÖBB MINT NEMTÖRŐDÖMSÉG, - AZT 
GONDOLOM .HOGY EGY ^KICSIT AZ OLVASÓK LEBECSÜLÉSE LENNE INÁRCSKAKUCSOIT IS.,
A HELYI NÉPKÖNYVTÁRBAN” - mondta egyik olvasónk s mi nagyon szégyelltük ma
gunkat a kis padka miatt,[m - J

KÖNYVTÁRUNK POSTÁJÁBÓL:

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGVIZSGÁLÓ INTÉZETÉNEK vezetője irta: 
"Az Intézet nevében a leghálásabb köszönetemet fejezem ki az Országos 
Széohényi Könyvtár KÖNYVELOSZTÓ OSZTÁLYÁNAK lelkiismeretes.a tudományos 
munkára rendkivül hasznos működéséért.Különösen kiemelem a múlt évi jutta
tásokból a MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY o.angol folyó
irat sorozatát.amely eddig könyvtárunkban nem volt meg és már a kiadótól 
sem lehetett beszerezni.A sorozat csak külföldi antikváriumban volt kapha
tó kb, 250 FO'^TÉRT.Ezzel a Könyvelosztó- tudományos munkánk elősegítése 
mellett JELENTŐS VALUTÁT TAKARÍTOTT MEG*- Ugyanosak hálás köszönetemet 
fejezem ki a külföldről járó 0seréküldeményék gyors és pontos továbbítá
sáért [nemzetközi KAPCSOLATOK],Budapest,1959,március 6,DETRE LÁSZLÓ sk, 
intcvezető”

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 40,ÉVFORDULÓ JA alkalmából KESZTHELYEN az MSZMP 
JÁRÁSI ÉS VÁROSI PÁRTBIZOTTSÁG által rendezett ünnepségek^keretében HELI
KON KÖNYVTÁRUNK a Járási Könyvtárral közösen KÖNYVKIÁLLITÁST rendeeett*

A kiállítást március 21-én PÁLDY RÓBERT a veszprémi Megyei Könyvtár 
vezetője nyitotta meg.

— x —



H i r e c
MÁS KÖNYVTÁRAK ÉLETEKÜL ÉS MUNKÁJÁRÓL

E rovatunkban a KMK KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI OSZTÁLYA folyamatos tájékoztatást 
nyújt hazánk könyvtárügyéről.! központi hírlapok és folyóiratok [kivételt 
képez a MAGYAR KÖNYVSZEMLE és A KÖNYVTÁROS] közleményei mellett részletes 
ismertetést adnak a kevésbé' ismert és olvasott vidéki lapok anyagáróle—

x
A múlt évben megrendezett "szakszervezeti könyvtári hetek" tanulságait 

elemzi a NÉPSZAVA március 15-i száma.Az Országos Pedagógiai Könyvtárról ir 
a PEDAGÓGUSOK LAPJA mároiusi száma.A VALÓSÁG olső számában ismertetést olvas
hatunk az Országgyűlési Könyvtár MA Magyar Tanácsköztársaság kiadványai és 
az első kommunista kiadványok " c. katalógusáról, A MAGYAR NEMZET március 
19-i száma hirül adja.hogy az Országgyűlési Könyvcár Magyar Tanácsköztársa
ság különgyüjtöményét megnyitása óta 598 kutató vette igénybe.

Változatos képet festenek a vidéki lappok hasábjai is a könyvtári munká
ról .Érdekes —a járási és községi tanáestialí: adresszált-kritikai cikket közöl 
a NÓGRÁDI NÉPÚJSÁG március 18-i száma "Több segítséget és megbecsülést a pász
tói könyvtárnak" címmel.,Á FEJÉRMBSYEI HÍRLAP ugyancsak március 18-án az a- 
donyi községi könyvtárról ir terjedelmesebb cikket érintve a termelőszövet
kezeti községek könyvtári problémáit,

A falu szocialista átalakításának könyvtári támogatásáról ad hirt a 
HEVESMEGYEI NÉPÚJSÁG március 14-i számában a Mátravidéki Erőműről szóló 
cikk.ahol az üzem pártszervezete könyvtárat ajándékozott a heródi községi 
pártszervezetnek,A oelldömölki járás könyvtárosainak értekezletén is azok
ról a tennivalókról esett szó .amelyek a mezőgazdaság szocialista átszerve
zése során a könyvtárakra várnak - a VAS NÉÍEB március 12—1 számának beszá
molója szerint.

A Tanácsköztársaság 40. évfordulójára rendezett könyvtári emlékverseny
ről számol be a ZALAI HÍREK mároius 18-án és a VAS NÉPE mároiua 19-én, a 
SOMOGYI NÉPLAP mároius 15-i száma pedig a megyei könyvtár dokumentum- és 
könyvkiállitásáról tájékoztat.

A Győri Fonoda könyvtárának olvasóforgalmáról közöl elemző cikket a 
KISALFÖLD mároius 12-én,A BÉKÉSMEGYEI NÉPÚJSÁG pedig a békési Ibrányi 
Olvasó Társaság 111 éves jubileumi ünnepségéről közöl beszámolót a márci
us 17-i számában.

Végül teljes terjedelmében közöljük a TOLNAMEGYEI NÉPÚJSÁG mároius 
13—1 számának alábbi cikkét. " A tamási községi tanács a községfejlesztési 
alapból 10 000 forintot juttatott az idén a járási könyvtárnak.A kapott pén
zen a könyvtár vezetője tegnap vásárolt Budapesten egy filmfelvevőgépet, 
a visszamaradó összegen pedig nagyrészt ifjúsági könyveket szereznek be 
Úgy tervezik,hogy a filmfelvevőgéppel könyvtáros módszertani filmet készí
tenek,amelyet híradóműsor keretében a járás filmszínházaiban levetítenek 
majd«A felvételeket a tervek szerint munkakörönként különböző könyvtárak
nál készítik," [bÓDAY PÁl]

hírek szakszervezeti életünkből 

TANULMÁNYÚT A BUDAPESTI EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN.

Az SZB munkatervében szereplő külső tapasztalatcsere keretében első al
kalommal az Egyetemi Könyvtárat látogattuk meg.Miután esetenként 10 főre 
korlátoztuk a résztvevők számát — ez alkalommal csak a Puskin utoai épület 
dolgozni közül szerveztük a látogatást.Tanulmányutunk oélja az Egyetemi



Könyvtár felépitéscnek#gyüjtőkörének,,nmiikamóclsz-arénGk' megismerése volt és 
ezt az ottani munkatársak igen szives ée> lelkiismeretes tájékofcrta'tása-Té
vőn el is értük.Ezúttal is megköszönjük SZILÁGYI ISTVÁN szb.elnök elv
társ előkészítő és kísérő fáradozását,
A látogatást megelőző készülődésünkben azonban volt hiba és ezt a követ

kező könyvtárlát ogatások sikere érdekében helytelen leiihe elhallgatnunk,
A részvételre jelentkezett 11 dolgozó közül a KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS fia
taljai az utolsó percekben "meggondolták"jelentkezésüket és az indulás idő
pontja után fél érával közölték lemondásukat.így a KÖNYVÉÉLD0LG0ZÍ OSZTÁLY 
dolgozói beugrásszerűen tették lehetővé a már bejelentett és előkészített 
látogatásunkat.A Könyvfeldolgozó Osztály vezetésének támogatásukért külön 
is köszönetét mondunk.
Szakszervezeti Bizottságunk az intézetvezetés támogatásával igyekszik dol

gozóink szakmai fejlődését segiteni és ezt a jövőben is biztosítani kiván-^ 
ja.Ugyanakkor a tapasztalatcserén részvételre jelentkezett dolgozóktól több 
komolyságot kell igényelnünk.

A következő alkalommal az ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁRAT tekintjük meg a MUZEUM 
UTCAI ÉPÜLET dolgozóinak részvételével.[mILHOFFER ALAJOS]

Híreink
KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK.- Május folyamán a Szabó Ervin Kör által rendezendő 

Szovjetunió-beli [Moszkva-LeningradJ tanulmányúton könyvtárunk dolgozói kö
zül BÁNTAY Vilmosné.BORSA Gedeon.GERŐ Zsoltné.KISS Kenő.PAPP István.PAPP 
Sámuel.SOLTÉSZ Zoltánná.SZILVÁSSY Zoltánná és V.WINDISCH-Éva vesznek részt.

A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET szakszervezeti bizottsága által július, 
v.szeptember hónapra tervezett BÉCSI TANULMÁNYÚT - melyen könyvtárunk a 
KFKI' szakszervezetének meghivása alapján venne részt - egyelőre kérdésessé 
▼ált.Megfelelő időben a bizalmiak utján adunk további tájékoztatást.

- A március 19-i tanácsköztársasági ünnepségünkön JUHÁS ZNC .HA JDU BELGJ 
főosztályvezető elvtársunk 25 ÉVES SZOLGÁLATI JUBILEUMÁT ünnepeltük.
Az ünnepeltről Jcboru Magda főigazgató elvtársnő emlékezett mieg.A 
KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETE BUDAPESTI BIZOTTSÁGA ez alkalomból 
2 HBSBS INGYENES ÜDÜLÉST bocgájtott rendelkezésére,

TJJ TAGOKKAL GYARAPODOTT SZAKSZERVEZETÜNK.-Szakszervezetünk tagjainak sorai
ba léptek: BENJÁMIN Róbertné átig.(Könyvtárközi Kölcsönzés] GERO Zsoltné 
átig. jKMR] ,KEIL Lóránt [Könyvelosztó],PAPP István átig,[KMKj

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA, 
Szerkeszti a Szerk.Bizottság.Kiadásért az SZB elnöke felel,OSZK.házi soksz.


