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A DOLGOZÓK NEMZETKÖZI SZOLIDARITIsInAK JEGYÉBEN ÜNNEPELTE KÖNYVTÁRUNK
Részletek könyvtárunkhoz érkezett külföldi üdvözletekből.

A szooialista országok könyvtárai a dolgozók nemzetközi szolidaritásának 
nagy ünnepe.május elseje alkalmából üdvötletüket és jókívánságaikat küldték 
könyvtárunknak,Ezekből idézzük a következőket:

A moszkvai GOSZUDARSZTVENNAJA ŐRBENA LENINA BIBLIOTÉKA SZSZSZR ÍMENA V.I, 
LENINA leveléből:

"A Lenin könyvtár dolgozóinak nevében forró üdvözletünket küldjük a dol
gozók nemzetközi ünnepe.május elseje alkalmából.Munkájukhoz további sike
reket kívánunk”.
A berlini DEUTSCHE STAATSBIBLIOTHEK főigazgatójának Dr.Horst KUNZE elv- 

társ leveléből:
"Május elsején.a munkásosztály és valamennyi dolgozó nemzetközi ünnep

napján .melyet az idén immár hetvenedszer.de most már a szocialista tár
sadalmi rend végleges győzelmének jegyében ünnepiünk. - legszivélyesebb 
üdvözleteinket küldjük és kivánjuk.hogy békés munkájukban további sike
reket érjenek el."
A lipcsei DEUTSCHE StíCHEREI főigazgatójának.pártszervezetének és szak

szervezetének leveléből:
"A dolgozók nemzetközi harci ünnepe alkalmából legszivélyesebb üdvözle
teinket küldjük és elismerésünket fejezzük ki azokhoz a nagy vívmányok
hoz, mely eke t országuk dolgozói politikai.gazdasági és kulturális téren 
elértek.Egyidejüleg gratulálunk a szocialista könyvtárügyük által könyv
tári és bibliográfiai téren elért eredményeikhez,Együttműködésünk egyik 
fontos területe az 1957•szeptemberében Varsóban tartott bibliográfiai 
konferenoia ajánláaai.nyomán alakult ki.Könyvtárunk dolgozóinak képvise
letében a Főigazgatóság.a Pártszervezet és a helyi Szakszervezet egyaránt 
azon lesznek.hogy előmozdítsák a szocialista könyvtárügy fejlődését és a 
béke megvédését,"
A pozsonyi UNIVERSITNÁ KNIZNICA vezetőségének és szakszervezetének üdvöz

letét telefonon Anna Ferienciková.a könyvtár bibliográfiai osztályának he
lyettes vezetője tolmácsolta megbízásból.
Ab érkezett üdvözletek további ismertetését lapunk következő számában 

folytatjuk.
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VEZETŐSÉGVÁLA3ZTÓ TAGGYŰLÉSÜNK ELÉ,,

Már csak néhány nap válását el könyvtárunkban, a vezet-őségválaszt' tag
gyűléstől „szakszervezeti életünknek ettől a fontos határkövet jelentő ese
ményétől ^Előkészületei ,a jelölő-bizottság közvéleménykutató munkájává le
zajlott bizalmiválaszté csoportértekozletek tapasztalatai azt ígérik „hogy 
eredményes „a szakszervezeti munkát erősítő és előmozdító lesz vezetőségi- 
választó taggyűlésünk is,

A bizalmiválasztásokat értékelő legutóbbi SZB—ülés közvetlen tapaszta
latok alapján állapította meg„hogy a megtartott osoportértekezletek általá
ban elérték céljukat és nem egy olyan értekezlet volt „mely minden tekintet
ben meghaladta az átlagot„Komoly„lelkiismeretes„a szakszervezeti munka egó- 
Bzét átfogó bizalmi-beszámolókat tartottak pl, DELI GyörgynéwKOMJÁTHY Mik
ié ané „SIMON Mária Anna„RAKOVSZKY Istvánná elvtársnők,Szinte egy taggyűlés 
színvonalát ütötte meg kérdéseinek felvetősében„hczzászólásainak értékében 
pl,a KMK,a KÖNYVÉÉLDGLGOZÓ OSZTÁLY Kofiijáthyné-csoportjában^v, a KÖNYVTÁR- 
KÖZI KÖLCSÖNZÉS és ZÁRTANYAG CSOPORTNÁL tartott értekezletek,,

Hasonlóképpen értékelhetjük a felelőssé gteljes„komolyan latolgató 
megbeszéléseket is„melyeken egy-egy jelölő—bizottsági tag vezetésével beszél
ték meg dolgozóink a megválasztandó SZB tagjaira vonatkozó javaslataikat, 
elgondolásaikat„A KMK egyik bizalmija mondotta "Újból bebizonyosodott szak- 
szervezeti életünk fokozod'Ó demokratizmus a* Nem volt még rá példa az OSZK— 
bán„hogy hetekkel a szakszervezeti vezetőség újraválasztása előtt„nyilvános 
és nem nyilvános megbeszéléseken ilyen lehetőség nyílott volna a tagság vé
leményének kinyilvánítására és a vezetőség jelölésére,Reméljük„hogy a vez@- 
tőségkí> ' gate taggyűlés egy újabb lépés *esa azon az uton„amelyre szakszer
vezetünk 17 hónappal ezelőtt rátért,"

MIT VÁRUNK ós mi az „amit méltán el is várhat tűik VEZETŐSÉGVÁLASZTÓ TAG
GYŰLÉSÜNKTŐL?

l4nA szakszervezeti választások a szakszervezeti mozgalom fejlődéfenek 
fontos állomásai,Ezért arra kell törekedni„hogy A TAGGYŰLÉSEK MUNKAÉRTEKEZ
LETEK LEGYENEKcahol alkotó viták folynak a szakszervezeti munka kérdéseiről[szót határozat]

Legyen a taggyűlés fóruma az őszinte számvetésnek„Biztosítsa a végzett 
munka értékelését és az uj feladatok meghatározását„Biztosítsa egy olyan 
munkaprogram kialakítását„melyért érdemes dolgozni„amelynek megválósitáA 
sa a közösségnek és minden egyes dolgozónak egyaránt érdeke,

2„HA szakszervezeti mozgalom csak akkor válhat igazán közvéleményforrnál* erővé„ha OLYAN VEZETŐI VANNAK„akiket maguk a SZAKSZERVEZETI DOLGOZÓK 
VÁLASZTOTTAK„akik munkájukkal„a tagság ügyeinek lelkiismeretes intézésével 
KIÉRDEMELTÉK EZT A BIZALMAT, - A szakszervezetek legfőbb feladata„hogy te
vékenységükkel erősítsék a munkáshatalma't„állandóan küzdjenek a dolgozók 
élet-és munkakörülményeinek javításáértfa törvények„rendeletek betartásán 
éftt„Ezért olyan vezetőket kell választani„akik TELJES MEGGYŐZŐDÉSÜKKEL A 
MUNKÁSHATALOM MELLETT ÁLLNAK„ s akik E CÉLOK ÉRDEKÉBEN KÉSZEK AKTÍVAN DOL
GOZNI'’„ [szót határozat]

Biztosítsa a taggyűlés„hogy a feladatok megvalósítására a legalkalmasabb 
emberek kerüljenek megválasztásra „A taggyűlés feladata eldönteni az eddig 
végzett munka és helytállás alapján„hogy kik vezessék tovább a szakszerve
zeti munkát — de felelőssége is„hogy olyanokat válasszon„akik majd felemelt 
fővel állhatnak a tagság elé az elvégzett munka számadásánál,

EZ A VEZETŐSÉGVÁLASZTÓ TAGGYŰLÉS „EZ MINDANNYIUNK FELADATAI
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KÖZLEMENYEK 
-o-———

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOD:
UJ MUNKATÁRSAINK: HERNÁDY Ferenc [Bibi,Oszt.]
ÁTHELYEZÉSEK: [zárójelben az uj beosztási hely] - CYŐRFFI Sarolta [Könyv- 

feld,].SÁNDI Emilné [oivasószolg,].SZILVÁSSY Zoltánná [Gyarapítási Osztály]

TÁJÉKOZTATÁS KÖNYVTÁRUNK UJ ÉPÜLETÉRŐL.

Lapunk febr.l5-i számában adtunk hírt arról.hogy könyvtárunk uj épüle
téül a Várat jelölték ki.melynek átépítése az 196l-1965-ik ötéves terv ide
jén fejeződik he.Az átépítéssel és átköltözködéssel kaposolatos perspekti- 
vális tervek adatainak összegyűjtése is megkezdődött,Ezekkel kapcsolatosan 
SEBESTYÉN ffiÉZA főigaagatóhelyettes elvtársiéi az alábbi tájékoztatást kap
tuk:

Az Építésügyi Minisztérium előterjesztést tett a MinisztertanáosnaJc, 
hogy könyvtárunk a VÁR u,n. "F” épületét [a Krisztina felöli szárny] kap
ja meg. A Vár egyéb részeinek felhasználása azonban még problematikus.ezért 
a Minisztertanács az egész ügyben együtt foglal majd állást.A döntés a kö
zeli hetekben várhatő,

A tervek szerint az átépítés 1960—62 között bonyolódik le.a könyvtár 
1962-ben költözik át az uj épületbe.Az épület főbejárata alulról a Palota
térről lenne.innen az épület alatt kiképezett előcsarnokból “páter-noster" 
vinné fel az olvasókat az egyes emeletekre,A raktárt 5 millió kötet befoga
dására tervezzük.A nagyolvasótermen kivtil három tudományos olvasó.ifjúsági 
olvasó.számos kutatófülke áll az olvasók rendelkezésére,Megfelelő olvasóter
mekkel rendelkeznek az egyes különgyüjtérnényék is,

A munkahelyek teljesen uj berendezést kapnak,A berendezés és átköltözés 
költségeire a Minisztérium 20 millió forintot irányoz elő,úgy hogy telje
sen uj könyvtár születik meg a régi helyett.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK:
A ZRIFYI KATONAI KIADŐ és könyvtárunk között megállapodás jött létre 

a fegyveres testületek kiadványainak kötelespéldány-szolgáltatásával kap- 
osolatosan.E megállapodást hungarika-gyüjteményünk teljességének biztosításában mint egy újabb.jelentős lépést értékeljük. [m,Z,]

A LIPCSEI KÖNYVMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS könyvtörténeti anyagának egy részét 
könyvtárunk állítja össze.Könyvtárunk kiállítási anyagát CSAPODI CSABÁNÉ 
Viszi ki és adja át a kiállítás rendezőségének Lipcsében.A kiállitásról 
részletes tájékoztatást lapunk más helyén közlünk,

A McGRAW KIADÓVÁLLALAT londoni képviseletének megbízottba.Neil Cham- 
hers ur látogatást tett könyvtárunkban.Dr.Jóboru Magda főigazgató elvtáre- 
nő általános tájékoztatása után a kiállított régiségeket és ritkaságokat 
tekintette meg,|B,o]

-0.
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ISMERJÜK MEG KÖNYVTÁRUNK EGÉSZÉHEK^MUNKÁJÁT1

AZ APRÓNYCMTATVÁNYTÁR MUNKÁJA.
Az Aprónyomtatványtár.mint szervezetileg különálló gyűjtemény 1935—ben 

keletkezett, — "bár története az OSZK létrejöttével veszi kezdetét,Legrégibb 
példányai megtalálhatók már a Széchényi Ferenc adományozta gyűjteményben,
A későbbi kötelespéldányokkal és egyéb mádon gyarapodott anyag 1935—ág fé
rőhelyhiány miatt csórnagokban,ládákban hozzáférhetetlenül tárolódott a könyv
tár raktáraiban és pincéiben,

ÁLLOMÁNYÁBA TARTOZIK 1712-től minden Magyarországon megjelent magyar 
és idegennyelvü,valamint magyar vonatkozású aprényomtatvány.Képek és met
sz etek, továbbá vegyes kisebb nyomtatványokéz utóbbiak közé sorolandók: a 
grafikai plakátpk.szinlapok,egyéb falragaszok.műsorok.meghivók,röplapok, 
képes levelezőlapok.gyászjelentések és minden má3 egy levélből állé nyom
tatvány.

A gyűjtemény anyaga elsősorban kötelespéldányszolgáltatás.másodsor
ban vétel.ajándék és csere utján gyarapszik, ÁLLOMÁNYA jelenleg meghaladja 
az 1 millió 600 ezer darabot.évi kötelespéldány-gyarapodása pedig átlag 
40 ezerre tehető. így állományát tekintve HAZÁNK LEGNAGYOBB AFRÓNYOMTAT- VÁNY-GYŰJTEMÉNYE.

A Tár anyaga a következőképen rétegezŐdik: l,Vegyes tartalmú aprónyom
tatványok. 2, Szöveges plakátok és szinlapok, 5. Művészi értékű grafikai 
plakátok.Képes levelezőlapok,képek.metszetek,exlibrisek. 4.Gyászjelentések,

1945 ELŐ5T a gyűjtemény anyagának évrendben való felállítása és fajta 
szerinti csoportosítása történt meg,1945—TŐL megindult a kurrens anyag sza- 
kozása és a legfontosabb, a kutatók által legkeresettebb történeti és mű
vészi értékű anyag kaQalógizálása.A szakozásnál az ETO-t alkalmazzűk.igy 
a raktári elhelyezés rendjének kell a legtöbb esetben a katalógust pótol
nia .mivel katalogizálásra aránylag osak nagyon kevés anyag kerül.

Az Aprónyomtatványtár KÖZÖNSÉGSZOLGÁLATA az utóbbi években egyre na
gyobb fellendülést mutat.Kapcsolatunk van tudományos kutatókkal.kiállítá
sokhoz, játék-és dokumentum-filmekhez,színdarabokhoz,egyre többször és egyre 
nagyobb mértékben veszik igénybe állományunkat,A gyűjtemény anyaga csak 
helyben használható,nem kölcsönzünk,tanulmányi és dokumentációs célokra 
fotókópiák készitését engedélyezzük,

A Tár feladata tehát az anyag gyűjtése,az őrzés és konzerválás,a fel
dolgozd munka,a közönségszolgálat és a tudományos feltárás,

A röplapok és plakátok.mint valamely korszak egykorú dokumentumai 
gyakran komoly történeti forrásértékkel rendelkeznek.A többi különgyüjtö
ményhez hasonlóan nemcsak könyvtári vonatkozásban fontosak.de az örszág 
tudományos-kulturális életében is jelentős tényezővé fejlődhetnek, [SZÁSZ 
GÉZA]

KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBŐL
Ű3T SZERZEMÉNYEINK:

[KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS] - "ÉNEK IGOR'HADÁRÓL" (Hősköltemény a XII. 
századból.az oroszok és palócok harcáról),Összeáll,és ford. Szóvá Péter, 
Uzhorod ,15>58.

E XII,századi hősköltemény mostani kiadását fordítója küldte meg könyv-
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tárunknak,A Jlííbnyvtárközi Kölcsönzés “Ugyanis előzőleg a hősköltemény 1358—as 
első'magyar kiadása címlapjáról és első oldaláról küldött fotókópiát kérésére, [Ráduly Márta]

[NEMZETKÖZI CSERE] - STEVENS.Halsey: The Life and Music of Béla Bartók, 
New York 1953,

E müvet, Bartók Béla életéről és zenédéről az amerikai INDIANA UNIVER— SITY [Bloomington,Indiana,USA] küldte meg könyvtárunknak,[b,q]

HÍREINK:
MEEKEZDÖBÖTT A MÜNCHENI KATALÓGUS FELSZÁMOIÁSA,-

A Könyvfeldolgozc Osztály évi tervének egyik legfontosabb feladata 
a müncheni katalógus felszámolásának elindítása. Tekintettel arra, hogy a 
szokásos munkafolyamat adrema-sokszorositással igen hosszú időt venne igény
be, más megoldást kellett keresni, AZ UJ FELDOLGOZÁSI MÓDOT AZ ALÁBBIAKBAN 
ISMERTETJÜK:

A müncheni katalógus mintegy 225,ooo rekatalogizálatlan müvet vagyis 
25o,ooo cédulát tart nyilván. Ezen cédulák egy része fotomechanikai utón 
nemzetközi méretre kicsinyíthető, Fényképezhetők azok a cédulák, melyek 
terjedelme a kicsinyítést megengedi és nagyobb átalakítást nem igényel", 
így elsősorban az önálló müvek kataloguslapjai.Ez a teljes anyagnak kb,5& 
százaléka,Nem fényképezhetők a sorozatok és a kolligátumok gyűjtő és" útalap
jai,valamint a sorozatok és periodikák egyes darabjainak címleírásai,

A fényképezésre kerülő anyag kijelölés^ közben az anonym munkáknál alkal
mazkodnunk kell a betűrendes olvasói katalógus rendszeréhez,a cim első sza
vának rendszóként'való kiemelésével,Ez a teljes anyag alapos és rendszeres 
átnézését igényli,Ezzel a munkával párhuzamosan folyik az egyes munkákra 
vonatkozó utalók kijelölése is«A katalóguscédulák két példányban készülnek 
a szolgálati és a betűrendes olvasói katalógus számára,

A müncheni katalógus ily módon való felszámolásával és a betűrendes 
katalógusba való beosztásával,nagy lépést teszünk az OSZK katalógusainak 
egységesítése felé,

TOVÁBBRA IS FENNTARTJUK A TANÁCSKÖZTÁRSASÁGI EMLÉKKIÁLLÍTÁST. -

A Tanácsköztársaság 40, évfordulójára rendezett emlékkiállításunkat 
a megnyitás óta igen nagyszámú látogató tekintette meg,Ezért az intézet- 
vezetés úgy határozott, hogy a kiállítást továbbra is a közönség rendelke
zésére bocsájtja,

A feltárt könyv- és dokumentációs anyagot nem csak a könyvtár olvasói 
tekintették meg,de jelentős azok száma is‘akik üzemekből, iskolákból cso
portosan jönnek a Nemzeti Muzeum-ban levő nagy kiállítás^ről.hogy megtekint
sék emlékkiállításunkat is. Tanulmányozták a kiállítás anyagát a megyei 
könyvtárak értekezletének résztvevői ist - többen jegyzeteket készítettek 
a kiállított könyvanyagról, annak elrendezéséről ..tematikájáról,

A SZOVJETUNIÓBAN ÉLÓ ROKONNÉFEK IRODALMÁNAK BEGYŰJTÉSÉRŐL,

A szovjet nagykönyvtárak - ismerve könyvtárunk ilyen irányú érdeklő
dését — rendszeresen eljuttatják a Szovjetunióban élő rokonnépek irodalmát 
részint eredetiben, részint orosz nyelven,E rokonnépek intézményeivel azon-



bán mostanáig közvetlen kapcsolatun-.. nem volt„Most elsőizben létesült ilyen 
kapcsolat az ÉSZT SZSZK TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁJA KÖZPONTI KÖNYVTÁRÁVAL „amely
nek első küldeménye már be is érkezett könyvtárunkba.Ez annál örvendetosebb 
számunkra ..mert e kis nép — számarányához ké pest — kiemelkedő helyet foglal 
el a könyvkiadásban*

Itt emlékezünk meg egy másik rokonnépnek, a MORDVINNAK a napokban be
jött két érdekes kiadványáról: Mordvin népdalok mesék és balladák eredeti 
nyelven és Szovjet-Mordovin irói orosz nyelren,[Beck Oszkár]

[mIKROFILMTÁr] — A múlt héten kapta meg mikrofilmtárunk a külföldiről 
megrendelt nagyteljesitményü mikrofilmfelvevő és előhívó berendezését^Az 
uj gépek üzembeállítása után lehetővé válik könyv-és hirlapanyagunk raikro- filmezési programjának teljes mértékű megvalósitása, [Kardos Éva]

[TÉRKÉPTÁR] — A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület ez év októberében 
ORSZÁGOS TÉRKÉPÉSZETI KIÁLLÍTÁST rendez* melyen a magyar kartográfia tör
ténetének jelentősebb alkotásait és a legújabb kiadványokat fogja a nagy
közönségnek bemutatni* A kiállítás megrendezésében való részvételre meg1- 
hivást kapott Térképtárunk is. [pallenbüohl Zoltán]

[kÖNYVHIGIÉNIAI LABORATÓRIUM] - Kísérleti munkával választották ki a 
belföldön is beszerezhető műanyagok közül azt*amely - mint ragasztó — a 
könyv-é3 kéziratrestaurálásban egyes megrongálódott„v.foszló.lapok kiegé
szítésére .átragasztására leginkább alkalraas.A kiválasztott műanyag haszná
latára a Laboratórium eljárást dolgozott ki .Az uj ragasztó megtartja a ke
ményítő előnyeit: lassan szárad .megengedi a finom,gondos munkát*, — viszont - 
felkenve.száradás után nem hagy csikótfnem penészedik és rovar-kártevők 
nem támadják meg.mert sem mikroorganizmusoknak„sem más élőlényeknek nem tápláléka,[Dr.Boros Tiborné]

[KÖNYVHÉTÉSZT] - Előnyös gépcserét hajtott végre a Kötészet a Közp, 
Statisztikai Hivatal könyvtárával.Könyvjóváirással egy 60x50-es présgé
pet egy - nálunk előnyösebben használható - 70x100-as présgépre cseréltek át. [Haiazky Ernő]

[KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS] - Az utőbbi időben mind a szocialista„mind 
a nyugati országokból megnövekedett a magyar kiadványok iránti kérések 
száma.Az eddigi átlagos 25-30 helyett ma 50-60.a külföldi kölcsön—kérések mennyisége. [Ráduly Márta]

MUNKATÁRSAINK ÍRÁSAIBÓL:

A Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában a napokban jelent meg Ambrus
Zoltán: Giroflé és Girofla c.elbeszélés-gyüjteménye^A kötet válogatá
sát és sajtó alá rendezését FALLENBÜCHL Zoltán végezte,

KÖNYVTÁRUNK POSTÁJÁBÓL:

A BUREAU INTERNATIONAL D'ÉDUCATION-nak a Nemzetközi Cseréhez intézett 
alábbi levelét közöljük:

"Őszinte köszönetünket fejezzük ki bőkezű küldeményükért*ami LEHETŐVÉ 
TES2JI számunkra, ho^y a Nemzetközi Nevelésügyi Hivatal NEMZETKÖZI GYÉR- 
MEKIRODALMI GYŰJTEMÉNYÉBEN MAGYAR OSZTÁLYT LÉTESITHESSÜNK.Nagyon örülünkc 
hogy az állandó nevelésügyi kiállitáson is kiállíthatjuk az Önök könyveit 
mielőtt azokat a magyar osztálynak átadnánk.Jóindulatú segítségükért 
végtelenül hálásak vagyunk,"Az igazgatóság nevében: MARCELLE HAMMEL sak,>



KÖNYVEKRŐL.KÖNYVTÁROSOKRÓL 
könyvtárosok na k,-

PELAXŐt V.I, LENIN.
A közeljövőben jelenteti meg a Kossuth Könyvkiadó LENIN MÜVEI 37»köte- 

tét .amely Lenin magánlevelezését tartalmazza A Népszabadság ápr.29-i számában megjelent ismertetésből [Nemes János cikke] idézzük az alábbi — könyv
tárosokat különösen érdeklő - sorokat*

” SZINTE NINCS IS OLYAN LEVÉL.akár Szibériából.akár az emigráció valame
lyik állomáshelyéről.Münchenből.Londonból.Géniből.Krakkóból stb.lrta ie Lenin* 
AMELYBEN NE KÉRNE KÖNYVET,ne sorolná fel azoknak a forrásmunkáknak végelát
hatatlan listáját, amelyeket feldolgozottí*k”e'PefiB^bj.,hogy milyen mennyiségű 
irodalmat dolgozott fel Lenin .MENNYIRE KUTATTA,HA VALAHOL VALAMILYEN NEM IS 
NAGYON JELENTŐS CIKK .VAGY BROSÚRA JELENT MEG AZ ŐT ÉRDEKLŐ .FOGLALKOZTATÓ' KÉR
DÉSEKRŐL,

Lenin különösen szerette a statisztikai évkönyveket és kiadványokat és 
— a levelek tanusitják - ládaszámra küldetett maga után ilyeneket,

Megragadóak azok az Írások.amelyek aprólékos részletességgel foglalkoz
nak A KÖNYVTÁRI KÖNYVEK KÖLCSÖNZÉSÉVEL.Lenin nagyon nagyra becsülte a köny
vet és még inkább tudatában volt annak.hogy MILYEN PONTOS SZEREPET TÖLTENEK 
BE A KÖNYVTÁRAK.Az egyik levélben valósággal kétségbeesetten ir arról.hogy 
nem tudta betartani a könyvtári kölcsönzés szabályait - tudniillik jó pár 
ezer kilométerre.Szibériában.a száműzetésben volt... S már a forradalom után. 
mint a Népbiztosok Tanácsának elnöke.nem volt rest egy kikölcsönzött és ál
tala tovább adott könyV ügyében a következő levelet irni:

'•Kiderült.hogy ez a könyv a 11 Szoc.Akadémiából” való.ahonnan tilos a 
könyveket hazaadni.Velem kivételt tettek! Kinos helyzet állt elő -ter
mészetesen az én hibámból,Most különösen szigorúan kell ügyelni arra. 
hogy Góra gyorsan és otthon olvassa el a könyvet és visszaadja,Ha szük
séges,megbízást adhatok.keressék a könyvet másutt^- hogy részemre megve
gyék,”
De ugyanez a körültekintő alaposság és a munka iránti tisztelet mutat

kozik meg Lenin tevékenységének minden területén.Hosszu levelezést bonyolí
tott le a betűtípus kiválogatásánál.RAGASZKODOTT HOZZÁ.HOGY KÖNYVEIT NAGY 
BETŰKKEL SZEDJÉK .MERT EZ MEGKÖNNYÍTI A MUNKÁSOK.PARASZTOK SZÁMÁRA AZ OLVA
SÁST.

274 Lenin levelet közöl a kötet.Rengeteg mindenfajta téma,nagy jelen
tőségű és kisebb kérdés kap hangok ezekben a levelekben. Egyszerű.minden
napi sorok,amelyek egy-egy emberhez szóltak csupán és semmiképpen sem egy 
majdani kiadás számára - s MÉGIS AZT HIRDETIKt a modern történelem legna- 
gypbb alakja hogyan készítette elő magát és az emberiséget a történelem 
legnagyobb tettére,az elnyomottak felszabadítására,,

KÖNYVMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS NYÍLIK LIPCSÉBEN, [l959.augusztus l]

Lipcsében.a német könyvkiadás történelmi múltú központjában nemzet
közi könyvkiállitás készül.mely elsősorban a szocialista országok leg
újabb könyvtermésének lesz hatalmas méretű seregszemléje,

A modern könyvek mellett külön kiállításokon mutathatják be a részt
vevő országok a könyvkultúrájuk történetét reprezentáló történeti anyagot



-9-

is.lgy többek közt először mutatnak be Kina határain kivül régi kí
nai könyvanyagot.sőt a helyszínen látható lesz a szines kinai famet
szet u készítése is,

A kiállítás LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSE^hogy a megadott nemzetközi 
összehasonlítási lehetőségek alapján ELŐSEGÍTSÉK A SZOCIALISTA OR
SZÁGOK KÖZŰm KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁST A KÖNYVKIADÁS ÉS KÖNYV
MŰVÉSZET TERÉN, A bemutatásra kerüld darabok elbírálásánál — ame
lyeket arany-ezüst- és bronzérmekkel fognak jutalmazni - nem a költ
séges bibliofil kiállításon lesz a hangsúly^hanem a nagy példányszám- 
ban előállított könyvek jé minőségű és hozzáférhető áron való kivi
telezésén,Értékes tartalom megfelelő külső kivitelezése a modern 
szocialista könyvművészet legfőbb törekvése,

A kiállítás tartamára különböző előadásokat.megbeszéléseket^vitá
kat készítenek elő a kiállítás rendezői, azonkivül kollektív verse
nyeket hirdettek tipográfiai.grafikai és könyvkötészeti vonatkozás
ban. Nemrégiben hazánkban Járt a lipcsei nemzetközi könyvkiállitá,® 
rendezőbizottságának három tagja.akik azért jöttek.hogy személyes 
tapasztalataikkal is segitséget nyújtsanak a magyar könyvkiadás kép
viselőinek a kiállítás magyar anyagának előkészítésében,

A kiállítás könyvtörténeti magyar anyagát könyvtárunk szolgáltat
ja! kultúrtörténeti értékű eredeti kódexek mellett bemutatjuk majd a 
magjrar nyomdászattörténet néhány jelentős emlékét is, [CSAPODI C3A- 
BÁNÉ]

A MEGYEI KÖNYVTÁRAK TAVASZI KONFERENCIÁJÁRÓL.[l959«április 21-23]

A napilapok már hirt adtak a Puskin utcai dísztermünkben lezajlott 
konferencia nagyközönséget is érdeklő eseményeiről.

Bár az ünnepélyesen átadott 10 uj művelődési autó is olyan eredmény, 
amely méltán tarthat számot érdeklődésre könyvtárunk dolgozói között is, 
mégis e sorokban inkább a megbeszélés-sorozat egyéb szakmai problémáit 
ismertetjük.vázlatosan,

A közművelődési könyvtárosok körében régen vitatott kérdés az ÁLLAMI 
ÉS SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁRAK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. A konferencián megvitatták 
a Művelődésügyi Minisztérium és a Szakszervezetek Országos Tanácsa kö
zött kötendő együttműködési tervezetét,Az elmúlt évi munka értékelése 
[TÓTH Árpád az MM főelőadója és SALLAI István a KMK osztályvezetője tar
tott előadást erről a témáról], valamint a széleskörű vita egyaránt meg
mutatta .hogy e kérdés megoldása újabb lökést adhat a közművelődési könyv
tárak fejlődésének.

A FALUSI KÖNYVTÁRAK TANÁCSI KEZELÉSBE ADÁSA és az ezzel kapcsolatban 
felvetődő uj kérdések szintén hangot kaptak a vitában.csakúgy.mint AZ 
ELSŐ MŰVELŐDÉSI AUTÓ TAPASZTALATAI. a MEZŐGAZDASÁG SZOCIALISTA ÁTALAKÍ
TÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖNYVTÁRI FELADATOK és a KÖNYVTÁRAK PROPAGANDAMUNKÁ
JÁNAK JAVÍTÁSA,

Érdekes uj színfolt volt a konferencia napirendjén a nagy tudományos 
könyvtárak képviselőinek ismertetője. AZ ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR és az 
ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR küldöttei azokat a szolgáltatásokat is- 
mertették.melyekkel könyvtáraik a közművelődési könyvtárak segítségére 
sietnek,

A háromnapos konferencia minden előadását és ismertetőjét még vázlatosan
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ia nehéz lenjie f el sorolni. Csak megemlítjük nég a KÖNYVTÁROS OKTATÁSRÓL és 
TOVÁBBKÉPZÉSRŐL szóló beszámolókaty [KOVÁCS Máté és BARABÁSI Rezső] és a 
MÉH TELEPEK ELLENŐRZÉSÉVEL kapcsolatos könyvtári feladatokat ismertető tá
jékoztatást [hámori Béla].

A konferencia által kijelölt feladatok teljesítésének lemérését a megyei könyvtárvezetők őszi konferenciája fogja elvégezni, [ -kj —]

A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS KONFERENCIÁI:
Április 9-10—én aa EGYETEMET NEM KÖNYVTÁRSZAKON VÉGZETT KÖZMŰVELŐDÉSI 

KÖNYVTÁROSOK számára kétnapos konferenciát szervezett a KJ® oktatási cso
portja,Ez alkalommal CSAPODI Csaba a címleírásról és osztáj .ozásról .KELLNER 
Béla pedig a könyvtárosoknak a termelőszövetkezeti mozgalom fellendülésé
vel kapcsolatos feladatairól tartott előadást.A könyvtártani konferenciát 
BABICZKY Béla,a könyvtörténeti konferenciát.MEZEY László vezette.

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KÖNYVTÁROSOK ápr. 16-17-én tartott kétnapos kon
ferenciáján SALLAY István, N. RÁC2 Aranka és TÓTH Béla tanár tartottak elő
adásokat,

A MAGYAR-SZOVJET BARÁTI TÁRSASÁG HÍREIBŐLi

A m,ult számunkban adtunk hirt az MSZBT könyvtárunkban megalakult cso
portjáról, A MEGALAKULÁS ÓTA dolgozóink közül SOKAN JELENTETTÉK HE CSAT
LAKOZÁSUKAT.

A helyi csoport Ideiglenes Vezetősége a napokban megtartotta el3Ő lilé
mét ,melyben egy olyan munkatervezetet állított össze.ami dolgozóink köré
ben általános érdeklődésre tarthat számot,

A munkaprogram szerint az általános KULTURÁLIS ELŐADÁSOK mellett SZAK
MAI jellegű ELŐADÁSOKAT is tartanak.Az ősz folyamán megindítják az OROSZ 
NYE LVTANFO LYAMOKAT .

Az első bemutatkozó előadást májujr második felében tartják KLUBEST kere
téin .Az előadáson FEHÉR KLÁRA IRŐHŐ TART BESZÁMOLÓT Szovjetunióbeli él
ményeiről és tapasztalatairól.

Az Ideiglenes Vezetőség foglalkozott egy SZOVJETUNIÓ-BELI TANULMÁNYÚT 
- kedvező feltételek melletti MEGRENDEZÉSÉNEK KÉRDÉSÉVEL IS.

HÍREK SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNKBŐL

A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK ANYAGÁBÓL:
A Szakszervezeti Bizottság ÁPR,28-ÁN ülést tartott.melyen a követ
kező kérdéseket tárgyalta meg: 1,{Beszámoló a bizalmiválasztő csoport
értekezletekről. 2,J A jelölő-bizottság elnökének tájékoztatója a 
bizottság munkájáról.Az ülésen a Közalkalmazottak Szakszervezete Bu
dapesti Bizottsága részéről SEBŐ Zoltánná,az MSZMP szervezet képvise
letében Dr. HAZAY László.az Intézetvezetés részéről HÁMORI Béla fő
osztályvezető vett részt.
1,| Az SZB.tagjainak beszámolója alapján megtárgyalta a bizalmivá

lasztó csoportórtekezleteket és jóváhagyta - az alábbiak szerint — 
a bizalmiak megválasztását.
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A megválasztott 'bizalmiak névsora? ^ o IgazgatássFALTA R0-
SEMARIE jGfyarapitáöi Osztály: DELI GIÖRGYNÉ .Könyvfeldolgozó l.csop,: 
DÁRDAI MIKLÓSNÉ,2,csop.'*. CSÉP ATTILA .3.csop ,*TÁRKÍNYI GYULA ,Biblio
gráfiai Osztály*BÁNLAKI ÉVA. Hirlaptár* HORVÁTHNÉ .IZSÓ LÍVIA .Olvasó- 
szolgálat iHAJMÁSI SÁNDORNÉ,Kézirattár-RR-Laboratórium*VIZKELETI AND- 
EÁS,Gondnokság Múzeum u.lá.sz.a.csop,*HATOS LÁSZLÓNÉ.
Nemzetközi Osere-Kötelespéldány* tlRÖGDY GYÖRGYNÉ.Gazdasági Hivatal: 
RAKOVSZKY ISTVÁNNÉ .Könyvelosztő Puskin u.részícg* SIMON GÁBORNÉ .Könyv
tárközi Kölcsönzés-Zártanyag CsoportsTAMÁS PÉTER .Mikrofilmtár-Zene- 
müt ár * KECSKEMÉTHY ISTVÁN.
KMK l.csop.lGERŐ ZSOLTNÉ.2,csop,SIMON MÁRIA ANNA .Központi címjegyzék 

JÁGER EYULANÉ.Szibháztörténeti Osztály-Térképtár-Aprónyomtatványtár: 
BÉRCÉLINÉ.MONORI ERZSÉBET.Könyvelosztó Muzeum u.részlegjHAJDU LAJOSNÉ 
Gondnokság Muzeum u.csop.K'SN MIHÁLYNÉ.
Könyvelosztő Beloiannisz .és Kálmán u, részlegíDIÓSSY DÁNIELNÉ. 

Rokolya u. részleg*KARDOS GYÖRGYNÉ.KönyvkötészetsHAISZKY ERNŐ.
A megválasztott'bizalmiak közül 18 bizalmit újra,6 bizalmit újonnan 
választottak meg.
Az SZB megállapította.hogy a osoportértekezletek általában megfe
lelőek voltak.A csoportértekezletek közül a KÖNYVFELDOLGOZÓ 1,cso
port jának.a KMK és a NEMZETKÖZI OSERE-KÖTELESPÉLDÁNY értekezleteitj 
a bizalmi-beszámolók közül DELI GYÖRGYNÉ.KOMJÁTHY MIKLÓSNÉ.RAKOVSZKY 
ISTVÁNNÉ és SIMON MÁRIA ANNA beszámolóit külön is kiemelte,
2,| GOMBOCZ ISTVÁNNAK, a jelölő-bizottság elnökének tájékoztatóját 

a* 3ZB tudomásul vette és a jelölő-bizottságot utasította.hogy a 
SZOT határozata alapján a bizottság javaslatát május 3-án épületen
ként hirdetményeken közölje,

JELÖLŐ-LISTA.

Az OSZK szakszervezeti alapszervezetánek f. év febr.27-i taggyűlésén 
megválasztott JELÖLŐ-BIZOTTSÁG a f, évi máj, 12-én tartandó vezetőségválasz- 
tásra az alábbi dolgozók megválasztását hozza javaslatba*

SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG - rendes tagoknak* BELENCSIK LAjoS -itKZSA Sán
dor .GORDON Miklósné.KOFFER Rezsőné .HORVÁTH Viktor.LÁZÁR Péter .MILHOFFER Ala
jos,3ALLAI István.SIMON Mária.Anna,- Póttagoknak* HERNÁDI Dénes.KEREKES Lő- 
rinoné.KISS Jenő,

SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG - rendes tagoknak: NAGY Károly. TILL Fereno,
VARGA S. Frigyes,

A jelölésekkel kapcsolatos esetleges észrevételek közlését MÁJUS 6-án 
17 éráig ké*em.- GOMBOCZ ISTVÁN sk, a jelölő-bizottság elnöke.[l3.6-667]

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


