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KONGRESSZUS ELŐTT

Tártunk kongresszusai hazánk felszabadulása éta párttagok ás párton- 
kiTüliek számára egyaránt határkövet jelentenék. Jelentik az előző kong
resszus óta eltelt időszak lezárását és egy uj fejlődési szakasz kezdetét. 
Ezért természetes, hogy a kongresszusokat nemosak a párttagság, hanem egész 
dolgozd népünk Tárja és annak sikeréhez, eredményes munkájához maga is hoz
zá akar járulni.

Hogyan készülünk mi, az Országos Széchényi Könyvtár dolgozói a párt
kongresszusra ?

Igen örvendetes, hogy az idén az ideológiai oktatásnak könyvtárunkban 
egyszerre négy formája indul még és önkénteá jelentkezés alapján az összes 
dolgozóknak körülbelül egyharmada vesz részt benne. A pártoktatás keretén 
belül már megvolt az "Időszerű kérdéáek"-tánfolyam első konferenciája, még 
ebben a hónapban megkezdődik a szakszervezet és a KISZ politikai oktatása, 
a jövő hónaptól pedig a vezető dolgozók számára szerveznek ideológiai kon
ferenciákat.

Jelentős*esemény, hogy könyvtárunkban megalakult a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség és végre nálunk is van a fiataloknak egy olyan szervezete, ahol 
sajátos problémáikat megvitathatják, amely kommunista szellemben neveli Őket 
,és ahol, ha jól dolgoznak, egy összeforrt közösséget alakíthatnak ki az eddig 
egyedülálló vagy legjobb esetben kis zártkörű társaságokba járó fiatalokból.

Pártunk Központi Bizottságának a VII. kongresszusra kiadott irányelvei 
szerint "Kulturális intézményeink fordítsák fő figyelmüket társadalmunk ve
zető osztályára, a munkásosztályra. Javítsák az üzemek, a múnkáslakta tele*- 
pek és a munkásszállások kulturális ellátását..." Ennek szellemében vette 
fel a kapcsolatot könyvtárunk MSZMP szervezete kerületünk egyik nagyüzemé
vel a "Május 1.." Ruha gyárra 1, abban a biztes tudatban, hogy e kapcsolat 
mindkét fői számára hasznos lesz. Könyvtárunk kulturális téren adhat segít
séget, a mi számunkra pedig igen sokat jelent majd, -ha egy állandó, rendsze
res kapcsolat serein megismerjük a nagyüzemi munkások életét és gondolkodás- 
módját.

Tájékoztató Osztályunk a VII. kongresszus tiszteletére kiállítást ren
dez .a párt történelmi útjáról ugyancsak az irányelvek alapján. A KMK módszer
tani osztálya pedig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral együtt bibliográfiát 
adott ki "A munkásosztály forradalmi pártja" címmel a közművelődési könyv
tárak számára. A IV.főosztály területén dolgozók .^..fcek ezenkívül egyéni
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és osoportos felajánlásokat is,
így készülnek a VII, kongresszusra könyvtárunk dolgozói. Tervek és tel

jesített tervekből következő újabb feladatok ezek s most már osak az van hát
ra^ bógy ki—ki azon a területen, ahol feladatot vállalt derekasan helytáll-

Íón és azzal hozzájáruljon az MSZMP kongresszusának jé előkészítéséhez,
BE SENYE I ANDfiRNÉ]

GONDOLATOK ORBÁN ELVTÁRS LÁTOGATÁSAKOR

Az elmúlt napokban könyvtárunkat ORBÁN LÁSZLÓ elvtárs, pártunk Központi 
Bizottsága kulturális és tudományos osztályának vezetője látogatta meg. Könyv- 

tártaik egyes részeinek megtekintése után, Jóboru elvtársnő Orbán elvtárssal 
való bbaráti eszmeoserére hivta meg a könyvtár vezető—dolgozóit,a párt-és 
társadalmi szervezeteink vezetőit, A beszélgetés során a bennünket leginkább 
érdeklő kérdések merültek feli a Várba való költözés, a.jövő perspektívája, 
a tudományos dolgozd világnézeti fejlődése, a szopialista könyvtárpolitika 
és az uj tipusu könyvtáros kialakításának kérdései. Bár a beszélgetés.viszony
lag rövid ideje még egy kérdés kifejtésére sem lehetett elégséges, mégis érde
kes és elgondolkoztató volt számunkra,

A beszélgetés során felmerült kérdések közül osak egy kérdést, talán 
a legidőszerűbbet szeretnénk kiemelni. Munkatársaink közül többen tettek 
említést Orbán elvtársnak arról, hogy mennyire jelentős szükség könyvtárunk 
dolgozói részére az.ideológiai képzés, valamint arr-él, hogy milyen terveink 

vannak ezen a téren,

Orbán elvtárs válaszában az ideológiai oktatás kérdését kiszélesítve, 
az értelmiség, a tudományos dolgozók szivéhez és'lelkiismeretéhez legközelebb 
álló kérdésként fejtegette, A legfontosabbnak egy olyan légkör megteremtését 

tartotta, melybefc megfelelő formák között lehetőség legyen a kérdések nyilt 
és őszinte felvetésére, megvitatására. Egy ember világnézeti fejlődése - mon
dotta - nem befejezett tény, hanem élő folyamat. Utalt itt - olyan disszi- 

dens - levelekro, melyekben arról panaszkodnak, hogy nem tudnak olyan ország

ban élni, ahol az ember társadalmi értékmérője csak a vagyon, a pénz. Az egyifc 
disszidons azt irta: "most, távol hazámtól jöttem rá, hogy kommunista vágyok". 
Természetesen, ez az ember még nem kommunista, de már nem is polgár. Gondol
kodáséban a régi nézetek mellett már helyet foglalnak a szocialista világ
nézet elemei is. S ez még inkább igy van azoknál, akik itt élnek, itt dolgoz
nak, A párt senkit non fog kényszerítőni arra, hogy marxizmust tanuljon, vagy 

arra, hogy marxistának mutassa magát. Mi azokat az embereket becsüljük, akik,
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ha nem. is értenek mindenben egyet, de nyiltan és becsületesen vitatkoznak 
▼elünk. Ha azt követelnénk, hogy mindenki marxista legyen, ezzel kárt okoz
nánk a pártnak és a népnek; s újból utat nyitnánk az opportunizmus, a kar
rierizmus számára. Egyetlen pártonkirüli sem tesz szivességet azzal, ha 
marxizmust tanul, #e aki nem tanul, lemarad a néptől, s ha becsületes em
ber, akkor előbb vagy utóbb belső konfliktusai támadpak-, A lemaradók a sza
kadékot növelik maguk és az ériási léptekkel előrehaladd, felemelkedő nép 
között,

Úgy gondoljuk, lehet ezeken a kérdéseken gondolkodni ég tanulságokat 
vonhatunk le a magunk számára. Mi az,amit pártunk és népünk joggal elvárhat 
munkatársainktól? Azt, hogy hivatásukhoz méltóan keressék az élet, a szoci
alizmus nagyobb összefüggéseit, A kutató értelmet, amely a dolgok mélyére 
hatolva szenvedélyesen keresi az 'igazságot; a kritikus értelmet, amely, min
denkor kész arra, hogy felülvizsgálja még a netán egy életre igazságnak, 
eszménynek vallott elveket is; a tudományos tárgyilagossággal felvértezett 
értelmet, amely részrehajlás nélkül áll a tények oldalára; a közösségi em
beri eszményt, amely felül tud emelkedni az egyéni, önös érdekeken. Az ér
telmiségi a szellem embere. Ha a maradiság, a konzervativizmus oldalára áll, 
saját értelmiségi voltának ldsz árulójává, pert az értelmiség Íi84ye nem az 

ut szélén áosorgók és nézelődök, hanem az előrehaladok között van.

Ha sikerül megteremtenünk azt az őszinte légkört, amelyről Orbán elv
társ beszélt; ha igazi szoros kapcsolat alakul ki könyvtárunk dolgozói kö
zött - bár világnézeti téren ma még van probléma - nagy lépést teszünk azon 
az utón előre, mely könyvtárunkat valóban szocialista könyvtárrá teszi,

"Az értelmiségnek, akárcsak*a liliputi törpék által megláncolt Gulliver
nek, kétségtelenül fájdalmas letépni magáról a gyakran láthatatlan szá
lakat, amelyek a tőke világához és ideológiájához fűzik, A felszabadu
lásra irányuló minden egyes erőfeszítés eleinte szenvedést és meghason— 
lást okoz, akkor is, ha az erőfeszítés tőié magától és akker is, ha a 
munkásosztálytól, természetes szövetségesétől indul ki (természetes 
szövetségese, mert hozzá hasonlóan a szebb jövőért harcol a múlt ellen), 
.Ámde ez a meghasönlás szükségszerű, ez a szenvedés termékeny. Ez érle
li meg az embert az uj világra, amely esak a munkásosztálynak a tőke 
fölött aratott győzelméből születhet meg, s amelynek megszületése a 
munka és a szellem egyesült erőfeszítéseit követeli," (GARAUDY, ROGER: 
MARXISTA HUMANIZMUS, 304* P.)

-c-
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AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSEIRŐL JELENTJÜK**

OKTÓBER 29-1 ÜLÉS - A Kollégium a KMK Könyvtártudományi Osztály áltál 
összeállított "AZ OSZK SOKSZOROSÍTÓ RÉSZIEGÉNEK JELENLEGI HELYZETE" o. elő
terjesztést tárgyalta meg. Köszönettel vette tudomásul, ho^y a Művelődés
ügyi Minisztérium könyvtári osztálya lehetővé tette könyvtarunk részére 
egy nyomdákétűn azedőlrégén [vari—Tjrper] és egy komplett Xorox—berendezés 
hess érzését , mely uj távlatot nyit meg mokszór ősit V ré szí egünk fejlődé sé- 
T9 és alkalmassá teszi kiadványaink házi eíkésZitésére. Az előterjesztés 
Javaslatait a Kollégium médoaitásokkal elfogadta.

Megtárgyalta a Kollégium a Könyvelesztó által előterjesztett "1850 
ELŐTTI NEM HUNGARIKA KÖNYVEK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK" o. Ja
vaslatot. Az elfogadott Javaslat szerint a Könyvelosztó raktáraiban levő ' 
kb, 250 000 kötet 1850 előtti nem hungaríka könyv 1961 május - 1962 julius 
időszakban kerül feldolgozásra. A könyvek rendezése a címlapokról készítendő 
fotókópiák utján történik.

Elfogadta a Kollégium a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 42, év
fordulója alkalmával kiosztandó JUTAIMáZÁSOK tervezetét. Ennek során a 
Kollégium 65 DOLGOZÓ RÉSZÉRE 19 250 FORINT Jutalmat adott jó munkájuk el
ismeréséül,

A Kollégium a főosztályok képviselőiből egy FELÚJÍTÁSI BIZOTTSÁG meg
alakítását rendelte el, mely esetenként segítséget nyújt a Gazdasági Hiva
talnak a könyvtár rendelkezésére álló felújítási—keret felhasználásához.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK -

UJ MUNKATÁRSAINK* FODOR Andor tud, főmunkatárs [KMK Módszertani Osztály], 
KOVÁCS Gyuláné [Gondnokság], KOVÁCS Zoltán tud, munkatárs [Gyarapítási 
Osztály], PELEJTEI Tibor tud, főmunkatárs [KMK Módszertani“Osztály] - 
Könyvtáros tanulók* HARSÁNYI Eszter,IrEPUSKA Juditf, LÜNK Ildikó,
NECHAY Lídia.

ÁTMINŐSÍTÉSEK* BERKÓ Pál szept. 16-tól áll.kiv.4 őrás dolgozó [Mikro
filmtár], TOMASZ György nov. 11-től áll,kiv, 4 órás dolgozó [Hirlaptár],

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL: BÖRCS János [áthelyezés!. Megyei Könyvtár, 
Tatabánya], RUDAS Klára [áthelyezési Fővárosi ‘Szabó Ervin Könyvtár]

Hírek:

A KÖNYVBLOSZTÓ kéri könyvtárunk dolgozóit, hogy KÖNYVKÖLCSÖNZÉS ESE
TÉN a duplumpéldányok ellenőrzését a PUSKIN [558-1?8, 556-571] 5. telefon- 
mellékállomáson kérjék.
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KÉZIRATTÁRUNK MUNKÁJÁRÓL

A Kézirattár fejlődéséről, gyűjtőköréről, gyűjteményének legszebb darab
jairól az OSZK nyomtatásban megjelent jjájékoztatói adnak felvllágositást,, Itt 
moat inkább "a Kézirattárban folyó munkákról, az előttünk álló nagyobb felada
tokról , nehézségeinkről szeretnék néhány szét szólni,

A Kézirattár feladata a kéziratos emlékek - elsősorban a magyar és magyar- 
vojiatkozásu kéziratok - gyűjtése, őrzése, feldolgozása .és a tudományos kuta
tás rendelkezésére bcaosátása, E sokrétű feladatnak megfelelően á Tárban-fo
lyó munka is sokrétű. Gyakorlatilag két nagy csoportra tagolható* az un, kur
rens munkára és a tervmunkára.

Kurrens munkának nevezzük a Kézirattár napi feladatait, a könyvtár egé
sz éhen folyó munka kicsinyített mását, pontosabban annak .egy speciális vájL~ 
tozatát. Főbb mozzanatai: a szerzeményezés, a beérkező egyes darabok, ‘kisebb 
gyűjtemények folyamatos feldolgozása, a közönség-szolgálat, A kézirattári 
anyag feldolgozása természetesen más természetű problémákat vet fel. miiit 
a nyomtatott anyagé, s éppen igy speciális feladat a szerzeményezési munka 
isi egy-egy vételre kínált levél vagy kéziratkötet meghatározásat értékelé
se gyakran széleskörű irodalmi tájékozódást igényel, A kutatószolgálat szin— 
•tén fontos részét alkotja a Tár munkájának: a kutatok nemcsak az anyag hasz
nálatát illető kérdésekkel fordulnak a Tár dolgozóihoz,, de gyakran az anyag
gal összefüggő szakmai problémákkal is. Ki kell emelnünk' a külföldi látoga
tók, a speciális anyag iránt érdeklődő belföldi csoportok vezetésének fel
adatát is, A sokrétű munka elvégzését kétirányú szervezés biztosítja * egyfe
lől a szakreferenoiák lehető szétválasztása (irodalom-történelem,' emellett 
nyelvek szerint) a szerzeményezés, feldolgozás, felvilágosítások tekinteté
ben.} másfelől a többi munkafolyamat (szerzemény! és leltári napló vezetése, 
időrendi katalógus Írása, cédulabeosztás, foliálás) szalagszerü felbontása,

A napi munkával párhuzamosan folyik a nagyobb terjedelmű, előre munka
tervié iktatható, un, -tervmunkák végzése,E tervmunkák középpontjában már' 
évek óta kötetes anyagunk modern követelményeket kielégítő feltárása áll,
A magyar nyelvű kötetes kéziratok részletes katalógusa sokszorosított for
mában már napvilágot látott; a francia nyelvű anyagról készült katalógus 
a közeljövőben jelenik meg, ugyancsak sokszorosítva; a német nyelvű kézira
tok katalógusa befejezés előtt áll; a latin nyelvűek elkészitése folyamat
ban van, s előreláthatólag még hosszabb időt vesz igénybe, - Tervmunkánk 
másik rácsét a Kézirattárba kerülő nagyobb terjedelmű gyűjtemények és hagya
tékok rendezése, feldolgozása alkotja. Most készül el a Szinháztörténeti 
OsztálytXI átvett szinháztörténeti vonatkozású levél— és iratanyag feldol
gozása; a jövő évven JANZOVICH Miklós, ELEK Artúr, SOMLÓ Sándor (a Nemzeti 
Szinház igazgatója a század elején) hagyatéka, SZ4LAY József gyűjteménye 
korul'sorra. Egyes, esetekben felmerül régebben a Kézirattár birtokában lé
vő anyagok ujjárendezésének'szükségessége is (HOEVÁT István hagyatéka, a 
kédextöredékok ‘gyűjteménye),

A Kézirattár teívmunkájához tartozik végül két nagyobb méretű, a'könyv
tár nemz'eti jellegéből folyó feladat: a kéziratbibliográfia és a kézirat- 
kataszter elkészitése, A kéziratbibliográfiai munkálatok évek étá folynak:



erödjaáByük'kb, 50 000 katalóguscédula, amely magyarországi és magyar vonat- 
lcOBáau kéziratok megjelenésére, felhasználására^ hollétére vo*vatkoaiJlág tar
talmas — úgyszólván valamennyi szóbajöhető folyóirat alapján — adatokat, lé- 

segítséget nyújtva ezzel mind a könyvtári, mind a kutatómnjjlca számá
ba, A kéziratkataszteri munkálatok a Magyarország köz- és magángyűjteményei
ben. vágy a külföldön őrzött magyar vonatkozású kéziratok központi nyilván
tartásának céljával indultak meg, s annyi már az első lépések megtétele - 
néhány vidéki város kfc-si^atgyüjteLkCii^oinek áttekintése - után is világos, 
^jogy e szétszórt gyűjtemények felmérése, egységes nyilvántartásba vétele 
fi Ind a tudományos kutatás, mind sct anyag biztonsága szempontjából jelentős 
és szükségéé vállalkozás,

A Kézirattár állandó jellegű munkái közé tartozik végül a Balatoni In
téző Bizottság támogatásával létesitett és a Keszthelyi Helikon Könyvtárban 
elhelyezett Báláton-könyvtár gyarapítása és gondozása,

. y««*iekbe^ osaJ5 nagyon vázlatos képet adhattunk a kézirattári munkánál, 
Smámos részletkérdés érdemelt volna még említést, a példák száma is növel
hető lett volna. Talán ennyivel is sikerült azonban bemutatnunk, milyen rész
munkákon keresztül igyekeznek a Kézirattár dolgozói megoldani azt az alapve
tő feladatukat, hogy a gondjaikra bízott kéziratanyagot a tudományos kutatás 
számára hozzáférhetővé tegyék^

Munkánkat nehezíti a sokrétű feladatok egyidejű megoldásának szükséges
sége. Valamint az a körülmény, hogy néhány munkatárs munkaideje egy részé
ben tartósan a könyvtár másirányu feladatainak megoldásában vesz részt 5 $ 
két körülmény következménye a nagyméretű tervmunkák viszonylag lassú elő
rehaladása egyfelől, másfelől'a nyitvatartási időnek az elmúlt év folyamán 
t&rtént kényszerű csökkentése, [v. WINDISCH ÉVA]
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KÜLFÖLDI KAPCSOLATAINK ÉS A NEMZETKÖZI CSERESZOLGÁLAT HUjEIBŐL

Csereszolgálatunk a Könyvtárközi Kölcsönzéssel együttműködve a LENGYEL 
TUDOMÁNYOS'AKADÉMIA kérésére megküldte a Keleti Szemle és a Körösi Osoma 
Archívum o, magyar kiadványok mikrofilmjét, összesen 4 200 kocka terjedelem
ben.

Könyvtárunk és a UBgAKY OF CONGRESS közötti aserekapcsoiat újabban meg
élénkült, A Gyarapítási Osztály átnézte a kongresszusi könyvtár' kiadványainak 
1956—os katalógusát és ennek alapján sok igényt terjesztett- elő. Az anyag 
négy nagy csomagban most érkezett meg, összesen 267 USA dollár értékben,
A 185 tételből állé szállítmány könyvtárügyi jellegit, a küldő könyvtár évi 
jelentéseit, osztályozási táblázatait, az amerikai doktori értekezések jegy
zékeit, stb. tartalmazta,

A hivatalos kiadványcsere keretében az Országgyűlési Könyvtárral együtt
működve Csereszolgálatunk beszerezte HOLLAND KIRÁLYI KÖNYVTÁRTÓL a holland 
hivatalos közlönyt, havi statisztikái közleményeket, büntetőjogi statiszti
kákat, stb. Ezzel egyidejűleg érkeztek meg a Bibliotheekleven könyvtárügyi



folyóirat árfolyamai 1556-tól kezeire,
A KASSAI TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁRTÓL rendes cserekapcsolatunk keretében 

egy értékes kiadvány érkezett: Szlorák népmesék gyűjtgménye 5 kötetben, 
J.Polirka összeállításában.

Váratlan ajándék érkezett egy GARA L, nerü párizsi személytől, aki 
az Élet és Irodalom o, folyóiratban olrasott hir alapján megküldte Lope de 
Vega összegyűjtött müveinek azon köteteit, melyekben a nagy spanyol ir<4 
magyal* vonatkozású színdarabjai szerepelnek. Ugyanakkor mellékelte az. 
összegyűjtött' müvekben nem szereplő egyik magyar ronatkozásu szinmü fénykép
másolatát, [q,i.]

A KÁRPÁTALJÁIT MEGJELENŐ magyar nyelvű és magyarvonatkozásu irodalom 
begyűjtése szempontjából termékeny öserekaposolat jött létre a ÜEVI KÖZ
TÁRSASÁGI KÖNYVTÁRRAL, Októberi és noremberi küldeményei révén mintegy 
25—50 hungirioa került könyvtárunk állományába. Elsősorban tankönyvek, 
de ott találjuk e kiadványok között Jókai, Illyés ^Gyula, Hidas Antal 1—1 
müvének ukrán nyelvű fordítását, valamint egy Petőfit ismertető irodalmi 
tanulmányt is,

Shlomö Shunami, a JERTTZSÁIEiH NEMZETI ÉS EGYETEMI KÖNYVTÁR vezető 
munkatársa évente rendszeresitett európai körútja során ezidén is felke
reste Könyvtárunk Nemzetközi Osereszolgálatát, Rogy személyesen is elő
mozdítsa a két könyvtár kapcsolatának ügyét,, A megbeszélések folyamán új
ból megállapítást nyert, hogy mindkét köi^Vtárnak továbbra is jelentős 
érdekei fűződnek e kaposolat ápolásához, és annak eredményességét mindkét 
fél a legjobb igyekezettel szolgálja„ A két nemzeti könyvtár közötti könyv
esere e szellemben újból megélénkült, [BECK OSZKÁR]

tt ti n n tt ii ti «v it ii ti rv ti ti ii ti m irrt n it vt n n n 11 n n n m n n it tt n ti ff 
it n
” KÖNYVTÁRUNK ÉPÜLŐ UJ OTTHONÁRÓL Ü
II., ••
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Könyvtárunk dolgozói a Szakszervezeti Bizottság okt, 15—én rendezett 
előadásán érdeklődéssel hallgatták SEBESTYÉN £, főigazgató elvtárs tájé

koztatását könyvtárunk uj épületének előzetes terveiről. Számos hozzászó
lás volt s ez nem osak a komoly érdeklődést bizonyltja, hanem azt is, hogy 

az OSZK dolgozói személyes felelősségtudattal vesznek részt ennek a könyv
tárunk életében oly nagy jelentőségű és egész szocialista művelődésügyünk 
szempontj ^ből oly fontos ügynek az előkészítésében,

A most következő lépés az uj elhelyezés megvalósításának utján a mű
szaki tervezés megindítása lesz. Már készül az a nagy terjedelmű dokumen- 

táoló, amely magában foglalja majd mindazokat a tapasztalati adatokat, fej
lesztési terveket, elvi és gyakorlati szempontokat, amelyek alapján az arra 
illetékes szervek az épület műszaki tervezését is megkezdhetik. Ez a doku
mentáció tartalmazza majd teljes részletességgel, és ugyanakkor megfelelő 
osöpörtosztásban az OSZK egész helyiségszükségletét, amit az uj épületben
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könyvtdrvnk részére biztosítani kell Ennek a helyiságsáükségletnck az esszé- 
állítása az egyes főosztályok; illetve osztályok által kidolgozott adatok 
és tervek alapján történt*

Ismerteti ez a dokumentáció az könyvtárépület belső- kiképzésének, 
elrendezésének szempontjait s a főosztályok hozzászólása alapján eddig ki

alakult terveit* foglalkozik az épület külső megközelítésének problémájá
val , az olvasóközönség belső irányításának, eligazításának kérdésével, az 
olvasószolgálat és a-raktározás számos kérdésével, a könyvtári laborató
riumok, üzemek, műhelyek elhelyezésével stb. Vagyis mindazokkal a kérdésok— 
kél, amelyeknek jő megoldása feltétele annak,, hogy Könyvtárunk uj elhelye
zésében jól tudja teljesíteni mindazt a feladatát, ami szocialista kultúránk 

építésében reá hárul, s amit dolgozó, népünk tőle elvár

A dokümentáoiő anyagát az Országos Könyvtárügyi Tanács és a Művelődés- 
ügyi Hihlc2íSííürn illetékes szervei is megtárgyalják majái, Ezeknek a tárgya
lásoknak s a majd még ezeket követő •to'-’ábbi tárgyalásiknak a f oly alján fog
nak kialakulni — mosifmár az illetékes műszaki szerveknek a közreműködésével 
— az'uj’ könyvtárépület végleges tervei*

TJgy gondoljuk, hogy az OSZK dolgozóinak m^dj ókban lesz érnék a dokumen
tációnak az anyagát a későbbiek folyamán majd részleteiben i« megismerni-,

Ezzel az épülettervezési munkával párhuzamosan megkezdődtek áz uj könyv
tárépület korszerű berendezésének előkészítő.munkálatai is. A legnagyobb 
probléma ebben a vonatkozásban a k"nyvraktár megfelelő berendezése, de nem 
kis feladatot jelent az olvasőszolgála !; helyiségeinek a modem igényeket 
kielégítő berendezése sem* Mindezeknek a kérdéseknek a részletes kidolgozá
sa az egyes főosztályok, illetve osztályok által szolgáltatott adatok és 

előterjesztett kívánalmak alapján fog megtörténni, de nagyon hasznos lehet 
ezekben a kérdésekben minden egyes, hivatását szerető dolgozótársunk’érdek
lődése és hozzászólása is.[Farkas László]

KÖNYVTARUNK TECHNIKAI FEJL; SÖL

Könyvtárunk évek 'ta megoldásra váró problémája volt. a technikai (gépi, 
műszer— stbc) berendezések fejlesztése

A mi ez térim 
szükségea hiteikére 
nyu. igény-.-el; iker az 
igyokmt.ok is Sigit

korábbi években a nagyqbbarányu technikai fejlesztéshez, 
bot nőm tudta rendelkezésünkre bocsátani*, bár ilyen irá- 

..2 tőkés vezetők in- gértették és a lehetőséghez képest 
c jú h adni*

Ez e/Lc-r azon: egész népgazdaságunk fejlődésével kapcsolatosán —



már lehetőség nyílt a jelentősebb technikai fejlesztésre, így ez év folya
mán az alábbi gépi, műszer és általános teohnikai berendezést sikerült biz
tosítanunk:

MIKROFILMTÁR részére: 1 drb. Mikro Jumma mikrofilm-felvevőt, 1 drb auto
mata előhívót, 1 drb LINHOF TECHNIKA speciális fényképezőgépet és 1 drb dia— 
zógépet.

ZENEMÜTÁR részére* 1 drb zenegépet (lemezjátszóval és magnetofonnal.)
SOKSZOROSÍTÓ RÉSZLEGÜNK részére kiadványok házi elkészítéséhez* 1 drb 

7ári—Typer, nyomdabetüs szeiőírógépet és 1 komplett XEROX fotoeljárásos 
sokszorosító—bené-. ndezőst,

KÖNYVKÖTÉSZETÜNK részére* 1 drb stockprést.
ASZTALOS-MŰHELYÜNK részére pedig - mint famegmunkálé-gépeket —* 1 drb 

gyorsfürészelőgépet, és 1 drb gyalugépet.
Takarítószemélyzetünket munkájuk megkönnyítésére az egész könyvtár 

területén, még vidéki könyvtárainkban is, PORSZÍVÓ- ÉS PADLÓKEFÉLŐGÉPEKKEL 
láttuk el.

IS-ÍGÉTKÉSZLE TÜNKET, ahol szükséges volt,: ugyancsak felfrissítettük 
(14 Ir'őgépet, vásároltunk).

, ?5TSKF!3K»é nagyrészt külföldi, igen értékes felszerelési tárgyaknak 
a KÖLTSÉGEI MEGKÖZELÍTIK AZ EGYMILLIÓ FORINTOT.

p.mmmramnmmmmmmmmmmmmmmmammmftKÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBŐL
jnjntnpimTnTnmrnmmmTnmTnmminmmTnmTTimmm

AZ OSZK UJ KÖNYVTÁROS TANULÓI

Az e*lmult hezekbeh öt: fiatal kislány járta végig könyvtárunk osztályait, 
tárait, ismérkeieti á dolgozókkal, a munkafolyamatokkal. A Széohényi Könyv
tár könyvtárostánuíói Ők, akik két éven.keresztül dolgoznak, tanulnak kö
zöttünk, hogy megszereznék a. középfokú könyvtárosi,képesítést és utána ilyen 
minőségből folytassák' nílihkájukat.

A könyvtárostanul^képzés Magyarországon -uj, de külföldi könyvt árakban 
már* jól bevált oktatási forma.. ÍSin£ éh könyvtártípusban a személyzeti és mun
kaszervezési problémák szinte döntő láncszemévé vált a.szakképzett kózépká— 
derek kérdése. Különösen hálunk volt tapasztalható hiányuk. Egy sör olyan 
munkafolyamat van könyvtárunkban, mélynek kifogástalan-ellátásához-minős 
szükség felsőfokú képzettségre, de annál inkább általános tájékozottságra 
é3 alapos könyvtártechnikai ismeretekre. Már a jelenlegi helyzetben is, de 
különösen a várható fejlődést (amely együtt'jár a Várban történő elhelyezés
sel) figyelembóvéve, könyvtárunk fontos érdeke, hogy szakképzett közéjaká— 
dereket neveljen ki magának. Ez gz öt kislány jelenti könyvtárunkban az 
első fecskéket * akiket jövőre talán már tiz-tizenöj, kövét,

* Természegesen nemcsak nálunk folyik ilyen képzés, A mieiuc csupán ré
szét képezi az egész** országra .kiterjedő középfokú könyvt ár osképzé%nek, mely
nek "feladata a tudom ínyos-, szak- és közművelődési könyvtárak közé-pkáder—
szükségletének biztosítása, egyrészt uj könyvtárosok kinevelésévél, másrészt
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a már könyvtárakban dolgozók kiképzésével. Ennek megfelelően két tagozata 
van a képzésnek: nappali (könyvtárostanulóképdés) és levelező, Végső célunk, 
hogy könyvtárakba esak könyvtárosi szakképzettséggel rendelkező, ideológiai
lag szilárd és tájékozott emberek kerüljenek,

A nappali tagozatra az idén 22 érettségizett fiatalt vettünk fel, a 
következő megosztásban: a FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN .KÖNYVTÁR és a MISKOLCI ME
GYEI KÖNYVTÁR 4-4, az ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR, a KAPOSVÁRI MEGYEI KÖNYV
TÁR és'a VESZPRÉMI MEGYEI KÖNYVTÁR 3-3, az OSZK pedig 5 könyvtárostanulót 
kapott,

A tanulók naponta öt órát dolgoznak és hárem órát tanulnak, A két év 
során minden osztályon eltöltenek bizonyos időt, igy sokoldalú gyakorlati 
képzést Is kapnak, A tananyag meglehetősen nagy, ezt -már a tantárgyak pusz
ta felsorolása is igazoljam ideológiai, politikai és művelődéspolitikai 
kérdések} tudomány-, irodalom- és müvészetismeretj 4iibli;egráflaj'nyelvisme
ret} könyvtártan; címleírás} osztályozás} könyvtörténet} gépírás} fényképé
sze ti ( ismeretek} dekoráció} könyvkötészeti ismeretek,

A levelező tsgo&atra a szakképzettséggel nem rendelkező könyvtári dol
goséit Jelentkeznek} e tanfolyamnak 1955-ben mintegy 200-250 hallgatója lesz. 
Tananyaga azonos a nappaliéval, ezért ugyanazt a képesítést is adja, A le
velező tagozatra könyvtárunkból az idén osak hárman Jelentkeztek'/

Pe térjünk vissza a mi könyvtárostanulóinkhoz. Ha esetleg valaki még 
$em iskeri, hadd mutássam be őket: FSIEBRICH Ildikó, HARSÁNYI Észter, KBE- 
PUSKA Judit, LÜNK Ildikó' és NECHAY Lívia a nevük, péleköttönként előre meg
szabott terv szerint könyvtári munkát végeznek, délután pedig kettőtől ötig 
a tudományos olvasóteremben tanulnak. Meg kell itt mendanunk azonban, hogy 
a délelőtti'munkának is inkább tanulás Jellege van, tehát az egyes osztá
lyok ne égből cseppent munkaerőt lássanak a hozzájuk beosztott könyvtáros
tanulókban, akikre az éppen adódé} gyakran'mechanikus munkát, vagy a fel
halmozódott restanciát "rádózzák", hanem tekintsék azt, az egész könyvtár 
és a saját igazi érdeküknek megfelelően, hogy ezekből a kislányákból lesz
nek két év múlva azok a könyvtárosok, akikre az érdemi munkát is rá kell 
bizni, Ezért gondosan, szeretettel kell foglalkozni velük, megmutatni ne
kik minden munkafolyamatot, az osztály egész munkájáról áttekintést adni 
és feltárni, hogy á részleg tevékenysége hogyan illeszkedik az egész könyv
tár munkájába. Nevelni és tanítani kell a könyvtároatanulókat. Nem lehet 
közömbös egyikünk számára sem, hogy kik lesznek Jövendő munkatársaink, vagy 
kik veszik át tőlünk a munkát.Ezért könyvtárunk -minden egyes dolgozója tart
sa kötelességének a könyvtárostanulckkal való foglalkozást, A régi könyv
tárosok gazdag tapasztalatai, a személyes példamutatás döntő tényezők a 
képzésben,

A tanulók kiképzését az Oktatási Osztály irányitJa.Kérünk mindenkit, 
akinek megjegyzésé, észrevétele, Javaslata van azzal kapósolatpsan, ne 
sajnálja a fáradságot és közölje velünk. Hasonlóképpen a tanulók magatar
tására vonatkozó akár Jó, akár kedvezőtlen megfigyeléseit. Ez nagyban elő
segítené munkánkat és közelebb vinne célunkhoz: KÖNYVTÁRUNK KÖZÉPKÁDER- 
SZÜKSÉGLETÉNEK MEGFELELŐ KÖNYVTÁROSOKKAL VALŐ KIELÉGÍTÉSÉHEZ, f PAPP IST
VÁN ]. L
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KÖNYVKÖTÉSZETÜNK MUNKÁJÁRÓL -------------------------------------—

A nyár folyamán egyesített KÖNYVKÖTÉSZET ÉS KÖNYVHIjJÉNIAI LABORATÓRIUM, 
valamint öt uj ipari tanuld alkalmazása s-zükségess'é tetté, hogy a könyvkö
tészet G;uszev utcai helyiségeit megfelelően átalakítsak. Ez. osal* egpr galé
ria beépítésével volt lehetséges, A munkálatokat; a Gazdasági 'Hivatal, a Gond
nokság Jól összehangolt aegitő készsége s a Kötészet dolgozóinak összefogá
sa következtében 9 nap alatt sikerült befejezni és igy a feladatoknak meg
feleld uj munkahelyeiket létesíteni. Ezt azért tartottuk szükségesnek elmon
dani, mórt egy ilyen nagy arányú munkát (ács, asztalos, kőműves, villanysze
relő, festő és takarítók) rövid idő alatt csak az egymást kisegítő és Jé 
megszervezés mellett volt lehetséges. Ha minden ilyen fajta építkezés igy 
bonyolódna le, akkor népgazdaságunk számára igen komoly összegeket takarít
hatnunk meg, A szervezetileg és elhelyezésbelileg is egyesitett uj műhely fel
adatairól, terveiről majd a következőkben tájékoztatjuk munkatársainkat, 
fs,D,|

Az Akadémiai Kiadó "ANTIQUA BIBLITHECA HUNGARICA" c. 20.kötetes, hason
más kiadású, és egésztőr kötésű régi magyar könyv-sorozata kötéseinek•terve
zéseivel SASVÁRI .DEZSŐT bizta meg. Az első két kötet terve már él is készült 
és a Tinódi Krónika tervét a Népszabadság az elmúlt napokban már közölte is,

A NOVEMBER 27-ÉN MEGNYÍLÓ PÁRIZSI MAGYAR KÖNYVKIÁLLITÁS vörösbőr ipar
művész! vendégkönyvének megtörvezésével é§ elkészítésével a Kiadói Főigaz
gatóság ugynoaak SASVÁRI DEZSŐT bizta meg, A munka a napokban elkészült.
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PISZKOS FREP SEGÍTETT

A nyomdák általában elég pontosan küldik be a kötelespéldányokat, mé
gis előfordult, hogy szállítóeszköz hiányában a beszolgáltatás nemi késedéi—, 
met saenved. Ilyen esetben ha valaki aziránt érdeklődik, hogy beérkezett-e 
a "Tanulmányok Budapest múltjából” vagy az "Eszterházi vigasságok” éa a... 
válasz ae^ hogy még nem'j az érdeklődő kissé lemondó arooal, dé fegyelmezet
ten veszi ezt tudomásul.

Az utóbbi időben azonban különös nyugtalanság ütötte fel a fejét, Aá 
egyik nyomda nem értékelve a könyv kultúrpolitikai Jelentőségét nem'kül- 
dötte be kelíő' időben "A SZŐKE CIKLON”-t, Rejtő Jenő [p.Howard] müvét, E’ 
nemzeti közizlés kialakítása szempontjából annyira Jelentős mti hiánya dol
gozóink közül egyeseket arra késztetett, hogy kezeiket tördelve ismét és 
ismét érdeklődjenek. Közben riasztó híreket hoztak: az 50 2QC példányban 
megjelent müvet a könyvkereskedésekben már szétkapkodták. Voltak akik sza
badságukat a könyv beérkezésének idejére halasztották, mert nem akarták, 
hogy kedvelt szerzőjük hiányában szabadságuk üres és tartalmatlan legyen,

A közvélemény xyomáséra PISZKOS FRED keresésére indultam. Itt osak
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<5 segíthet. Meg is találtam egy italboltban, iCésével szalonnát vagdosott 
és féldeoiket ivott, Elmondtam neki a dolgot. Arcán felháborodás tükrö
ződött, rétes saakállát idegesen gyűrte balkezével, köbével fülét vakar— 
gáttá. Már rég nem hallottam olyasmit ami ennyire felháborított volna, 
azonnal intézkedem, Jelentette Id. és kését szórakozottan a csápos hátá
ban elhelyezve elrohant.

Ma birtokunkban van WA széke oiklon”, A visszafojtott kul túrsz ont J 
osillapitható, a felkavart hullámok leosendesedtek és valószínűleg nyuga
lom lesz a Csotttbrigád ütegjelenéséig,

A kiadéi kimutatásókból osak azt tudjuk meg, hogy.a könyv melyik hó
napban Jelent meg, \ hónapon belüli néhány hetes késésrél azonban osak 
akkor, szerzünk tudomást HA PISZKOS EREI) SEGÍT, [m.Z.]
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TÍZÉVES A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRÜGY

November 3,—án és 4«-én a Művelődésügyi Minisztéritupi Könyvtárosztálya 
és könyvtárunk KMK Módszertani Osztálya konferenciát tartott a megyei könyv
tárak vezetői számára. Ennek a konferenciának különös Jelentőséget az adott, 
hogy ez alkalommal ünnepelték a közművelődési könyvtári hálózat kifejlesz
tésének 10 éves évfordulóját, Tiz esztendővel ezelőtt nyilt meg az első 
körzeti könyvtár s a sorra nyilt körzeti könyvtárakból alakult ki néhány 
ŐV alatt a Járási és megyei könyvtárak hálózata és jöttek létre a falusi 
könyvtárak ezrei, Tiz éve alakult meg a SZOT kulturális osztálya és erre 
az időpontra tehető a szakszervezeti könyvtárak szélesebbkörü kifejlesz
tésének, kezdete is, A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózata ugyan régeb
bi, de Budapest külső kerületeiber 10 évvel ezelőtt fejlesztette ki nagyobb 
ütemben fiókkönyvtárait,

A konferencia a megyei könyvtárvezetők szokásos Őszi találkozójának 
indult, azonban a 10 éves évforduló fényében szinte az egész magyar köz
művelődési könyvtárügy országos konferenciájává seéléaedett, A megyei 
könyvtárak vezetőin kivül ott voltak a tiz év alatt kiépült hálózat el
ső munkásai, a volt körzeti könyvtárosok és sok falusi könyvtáros'. Ott 
ünnepeltek a legjobb szakszervezeti könyvtárosok és a Fővárosi Szabó 
Ervin hálózat kiváló dolgozói is, A konferencia helye a Közalkalmazottak 
Szakszervezetének díszterme volt, RÉVÉSZ FERENC a kónferenoia elböke be
vezető szavaiban megemlékezett arról, hogy a konferencia időpontja bél
és külpolitikai szempontból is JelentÓs, Belpolitikai szempontból a mező- 
gazdaság szocialista átalakulásának folyamata, népgazdaságunk minden 
területen való rohamos erősödése és a Pártkongresszus előkészületei adnak 
jelentőséget ennek az időszaknak; külpolitikai szemponttól pedig az jel
lemzi ezt az időszakot, hogy a Szovjetunió erőfeszítései nyomán megkez
dődött a nemzetközi feszültség enyhülése, A könyvtárak számára ez a békés 
légkör ad lehetőséget az eddigi eredmények megszilárdítására, a könyvtár
ügy továbbfejlesztésére,

A konferencia referátumát SZEKERES PÁL elvtárs, az MM Köxyvtárosztá-
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lyának vezetője mondotta. Összefoglalta a közművelődési könyvtárügy eddigi 
eredményeit, ismertette a továbbfejlődés legfőbb akadályait és a közműve
lődési könyvtárak előtt állá legfontosabb feladatokat,

A könyvtárak anyagi ellátottsága rohamosan nő, úgy, hogy az eredményes 
munka legfőbb akadályai ma már nem anyagi természetűek hanem azok. a külön
böző burzsoá és kispolgári nézetek, amelyek a különböző jobb— és baloldali 
torzulások maradványaiban rejlenek. Az állománygyarapításról szilva elmon
dotta, hogy az'olvasd reális igényeit kell az állománygyarapításnak szem 
előtt tartania, A közművelődési és-a szakköoyvtári funkció nem határolha
tó el mereven egymástól, a jövő közművelődési könyvtárának tehát részt kell 
vállalnia - az országos szakkönyvtárak segítségével - a dolgozó tömegek 
szakkönyvtári ellátásában is* A- könyvtár művelődési feladatairól sző,lVa el
mondotta, hogy burzsoá félfogást, tükröz az a vélemény, amely az általános 
műveltség fogalmát elválasztja a világnézeti műveltségtől. Az az ember, 
akinek nincsenek korszerű politikai, társadalomtudományi ismeretei, nem 
tekinthető ma már müveit embernek, Szektás, baloldali felfogást tükröz vi
szont az a.szemlélet, amely kizáx-diag a politikai irodalmon keresztül akar
ja megoldani.a.világnézeti és politikai nevelést, A kommunista társadalom 
sokoldalú müveit ember nevelését tűzi ki óéiul. Az ember áll tehát a könyv
távi gondoskodás középpontjában és ez az elv éppen az olvasószolgálat erő
teljes kifejlesztését kívánja meg. Balunk az olvasószolgálat— és propagan
damunka nem;tárt lépést a könyvtár általános fejlődésével, A közművelődési 
könyvtárak legjobb munkatársai legyenek felelősek a beszerzésért, az olvasó
szolgálati, tájékoztatási, valamint a módszertani munkáért. Beszéde to
vábbi során szólott a szakkönyvtárak és közművelődési könyvtárak együttmű
ködéséről, a közművelődési könyvtárak azecrvezeti továbbfejlődéséről,.

E néháiiy kiragadott gondolat, 'osak jelzi Szekeres elvtárs bes;ZámolóJá— 
najc irányvonalát. Részleteire itt nem térhetünk ki, A beszámolót élénk
▼ita körötte*

Bot, 3.-án délután BÍRÓ VERA elvtársnő a Közmüveiődési Főosztály veze
tője megjutalmazta .a 10 év során kiemelkedő teljesitményt nyújtó .könyvtá
rosokat* Dicséretben és könyvjutalomban részesítették a könyvtárügy azon 
vezetőit, akiknek jelentős részük volt a közművelődési könyvtári-hálózat 
kialakításában. Ezek között volt SEBESTYÉN Géza, E, főigazgató, SALLAI Ist
ván osztályvezető és B. RÁCZ Aranka csoportvezető, könyvtárunk dolgozói 
közül. Huszonhárom könyvtáros kapott SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntetést 
ŐS 1 000-1 00Ö forint pénzjutalmat, huszonnégy könyvtáros pedig MINISZTERI 
DÍCSÉRETÉT #s 5Ö0-500 Ft, pénzjutalmat,

A konferencia másnapján a művelődési autók eddigi tapasztalatairól 
szélt a vita, [Sallai István}

NEMZETKÖZI POLITIKAI PLAKÁTKIÁLLITÁS lesz a Pártkongresszus tiszteletére 
az Emszt Múzeumban november 20-tól december 8-ig,

A kiállítást az MSZMP BUDAPESTI BIZOTTSÁGÁVAL együtt a FÓVÁROSI SZABÓ 
ERVIB KÖNYVTÁR rendezi,

A kiállítás meghívójából idézzük:

A kiállításon 30 ország 300 válogatott plakátja szerepel, A válogatást 
neves művészekből és az MSZMP Budapesti Bizottsága által kijelölt tagokból
alakult zsűri végezte.

Kiállításunkkal azt a célt tűztük magunk elé. hogy a világ kommunista 
pártjainak és haladé nemzetközi szervezeteitek |DIVSZ. Szakszervezeti Vi
lágszövetség, Nemzetközi Bőszövetség, Békevilágtanács[ legszebb plakátjait-
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mutassuk be és ezen keresztül demonstráljuk a proletárnemzetköziséget és meg- 
ÁOmertessük'a • szocialista országok harcát a.-szocializmus épitéöéért, a kapi
talista országokban dolgozó pártok harcát a kizsákmányolás ellen és minden 
kommunista párt közös haroát a - békéért,

A. plakátanyag különbőzé nagyságú, 50 centimétertől — 3 méterig terjed. 
Minden piakát alatt ott van Ízléses formában a .plakát .mondanivalójának rö
vid magyar fordítása.
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A SZAKSZERVEZETI BIZOTfSÁÖ ÜLÉSÉNEK ANYAGIBÓL :

OKTÓBER 28—t ÜLÉS — Az SZB titkári referátum -alapján tárgyalta meg 
a november 2-i TAGGYŰLÉS és a Nagy Októberi Szocialista Forradalom-42, 
évfordulója alkalmából klubösszejövetel formájában- rendezett ÜNNEPI-EST 
előkészítésével kaposolatos feladatokat.

Határozatot hozott az SZB a szakszervezet tisztségviselői és aktivál 
ideológiai képzettségének elősegítésére tervezett POLITIKAI OKTATÁS kér
désében, [a november 25—én megkezdődő politikai oktatás részletes ismer
tetésével külön cikkben foglalkozunk,]

Az SZB a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottságának 
BIZALMI AKADÉMIÁJÁRA - OSÉP Attila, HAJDÚ Lajosné és JÁGER Gyulánó 
elvtársakat hozta javaslatba,

NOVEMBER 16-1 ÜLÉS - Az SZB megtárgyalta és elfogadta a MUNKARUHA- 
JOTTáTAsSaL kapcsolatos előterjesztést, [a határozatot külön oikkben 
ismertetjük,]

Elfogadta az SZB az ^1$60, ÉVI SZAKSZERVEZETI KÖLTSÉGVETÉST,’A költ
ségvetés tervezett BEVÉTELE 11 528 Forint, Tervezett KIADÁSA'a'követ
kező: Kulturális kiadások: 4 000 Ft,- Sport-kiadások: 2 47Ö Ft,- Szo
ciális kiadások: 2 800 Ft,- Ügyviteli kiadások: 1 850 Ft,- összesen*
11 128 Forint,

AZ SZB a röplabdázók részére TORNATEREM BÉRLÉSÉRE 1959-# december— 
1060, április időszakra havi 100 Forintot szavazott meg, A.bérieti-dij 
további 100 forintos költségét a játékosok fedezik.

SZAKMAI MUNKABIZOTTSÁG

A szakmai munkabizottság előkészítésében november 1-én megkezdődtek 
NYELVTANFOLYAMAINK. A jelentkezések alapján 4 tanfolyam [angol,német,orosz] 
indult meg. Az angol tanfolyamoknak 25 résztvevője van. ökta'tók: KAPOSSY 
Istvánná Ól- PUSZTAY Istvánná, A német tanfolyamnak 6 hallgatója van. Oktató* 
HORVÁTH Magda. Az orosz tanfolyamnak könyvtárunkból f, á Fővárosi Szabó Er
vin Könyvtárból 5, összesen 12 résztvevője van. Oktató: BESENIEI Andorné.
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS

ÜDÜLÉS- Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési beutalást*
a| Szakszervezeti kedvezményes beutalások: BALATONFÜREDI SZANA-' 

TÓRIUM - Sasvári Dezső rnov»l3.-dec,6. HÉVÍZ - Pipics Zoltán [okt,22.-noy,5]t
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MÁTRAHAZA - Tőkéssy Ilona [•3zept,24.- okt. 7J
"b| Szakszervezeti önköltséges beutalások: PILISSZENTKERESZT — 

Borsa Gedeon és felesége [nov. 11'.- nov.25l. Jenik Győzőné [okt,21,- okt.
271. Varga Béláné és férje [szept.30,- okt.13j

EGÉSZSÉGVÉDELEM — A szeptemberi munka-és egészségvédelmi felmérések alap
ján a Gazdasági Hivatallal egyetértésben rendeztük az elsősegélyt nyújtó 
MENTŐLÁDÁKAT. A központban épületenként 1-1, a könyvkötészetben és a Kqnyv- 
elosztő külső munkahelyein 1—1 mentőláda került elhelyezésre.

Az elnult évhez hasonlóan megszerveztük dolgozóink részére a TÜDŐSZŰRŐ— 
VIZSGÁLATOT, A tüdőszürés november 26-án kezdődik,

BÉR—ÉS MUNKAÜGYI BIZOTTSÁG

A bér-és munkaügyi bizottság ellenőrizte és értékelte okt,31-ig bezárór- 
lag az INTÉZET TAKARÉKOSSÁGI FELADATTERVÉNEK végrehajtását. Villanyáramföl 
gyasztás terén a mikrofilmtár és a sokszorositó-részleg uj villanyhajtásu. 
gépeinek beállitása és azok leterhelésevalamint a hetekig nyitva tartott 
Haydn—kiállítás miatt többlet-kiadás jelentkezett. A túlóra—felhasználás
nál 2 261 ?t. megtakaritás volt. Az irodaszer-felhasználásnál a tervszerűbb 
felhasználás biztosította a rendelkezésre állő hitelkeret betartását* A ta
karítóeszközöknél mintegy 1 000 Ft.' volt a megtakaritás. Szállításoknál 
8 000 Ft-ot meghaladó megtakaritás jelentkezett, A selejtpapir-gyüjtésnél 
a heszolgáltatott mennyiség térítési ára meghaladta a 27 000 forintot.
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SZAKSZERVEZETÜNK POLITIKAI OKTATÁSÉRÓL,

A Szakszervezetek Országos Tanáosának elnöksége figyelembe véve a szak
szervezetek előtt álló növekvő feladatokat már ez év februárjában határoza
tot hozott a szakszervezetekben dolgozó tisztségviselők és aktivák politi
kai oktatásának rendszeréről ős formáiról, E politikai oktatás megszervezését 
6a ezen keresztül az ideológiai továbbképzés biztosítását szakszervezetünk 
Budapesti Lizottsá;ga alapszervezetünkben az SZB feladatává tette. A Budapesti 
Biz.;ttsá/j felhívásából idézzük? "A SZAKMAI KÉPZETTSÉG EGYEDÜL, POLITIKAI 
KÉPZETTSÉG NÉLKÜL ELKÉPZELHETETLEN, MERT DOLGOZÓINK MARXISTA TUDÁSA FEL
TÉTLENÜL VISSZAHAT SZAKMAI MUNKÁJUK VÉG2ÉSÉRE. SZÜKSÉGSZERŰ TEHÁT, HOGY 
DOLGOZÓINK NE CSAK ISMERJÉK, HANEM MINDENNAPI MUNKÁJUK SORÁN ALKALMAZZÁK 
IS A MARXISTA TUDOMÁNYT."

Ezeknek alapján határozta el Szakszervezeti Bizottságunk okt, 28—i 
ülésében, hogy ez évben elsősorban alapszervezetünk tisztségviselői és 
aktívái részére, ideológiai képzettségük elősegítésére - önkéntes jelent
kezés alapján — politikai oktatást szervez szakszervezeti vonalon a könyv
tárunkban folyó párt— és állami oktatás kiegészítésére,

A politikai oktatásban való részvételre jelentkezették számai 27» Párt- 
oktatásban 12 fő vesz részt, így — nem számolva azokkal, akik a később meg
lóduló állami oktatásba kaposólodnánnk be - alapszervezetünk tisztségviselői
nek ás aktíváinak 56 százaléka vesz részt ideológiai továbbképzésben^
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Az oktatás időtartámá 7 hónap [l95? november - 1960 májuaj havoRkőr^,
1 előadással és az azt kiegészítő konzultációval és vitával, *

Ez év folyamán 2 előadást tartunk, NOVEMBER 25—ÉN; Az osztályok és $3 
osztályharc problémái népi demokráciánk fejlődésének Jelenlegi szakaszában* 
Előadó: .NYAKO ISTVÁN, Vitavezetők: GerŐ Zsoltné és Nyakó István, — DECSMBBR 
lő—ÁN* Az MSZMP 1959 novemberi kongresszusa.[a kongresszus határozataiból 
adódé szakszervezeti feladatokj. Előadó HÁMORI BÉLA, Vitavezetés Céi’ő Zsolt- 
né és Hámori Béla,

Az előadások helyét a EME Muzeum u.3.sz.I,em. tanáooterme. Konzultáoió 
és vitat l.osoportnál — étkezde, 2. csoportnál'— tanácsterem. Időpont: 17 
órától 19.30 óráig.

CSOPORTOK BEOSZTÁSAt - I,.csoport; BÁNLAKI Éva, BERLÁSZ Jenő, CSAPÓÉI 
Csabáné, CSÉP Attila, DÁRDÁT Miklósné, DELI György né, FALTA Rosemarie,ÍZSÓ 
Livia, KOKAT György, KOMJÁTHY Miklóané, POLGÁR Tamás, TARKÁNK1! Gyula, ÖRÖGDT 
Györgyné. II. csoport; DIÓSSY, Báni elvé, FÓRIS Anna, GORDON Miklósné, HAI3ZKY 
Ernő, HAJDÚ Lajosné, HERNÁDI Dénes, HOFFEH Rozsöné, JENIK Győzöné, KARDOS 
Györg yné, KEREKES Lőrinené, MA GYÁRI Lászlóné, MARKOS Béláné, HaKOVSZKY István 
né, TILL Ferenc.

CSOPORT BIZALMIAK - I. Csoportnál; DELI Györgyné, II, csoportnál; GORDON 
Miklósné,

A MTJNKA-ÉS VÉDŐRUHA JtTU1 .TÁS KÉRDÉSEIRŐL

Lapunk hasábjain már több alkalommal, foglalkoztunk könyvtárunk dolgozói 
munka— és védőruha igényeinek kérdésével. Állandóan napirendén levővé ezt 
nem csupán az tette, hogy a jogos igények igen •sokszor csak késve nye:?tek 
kielégítést, hanem az is, hogy az ezzel összefüggő kérdések nem vagy nem 
kellő módon voltak tisztázva.

A munka-és védőruha juttatását rendelet szabályozza (a művelődésügyi 
miniszter 131|195$. |M,K.7.| M,M. számú utasítása a munka—., védő-, és egyen
ruhajuttatás rendezéséről szóló 17J1938* jll-21.| Korm.számú és a 3jl93ö. 
jlll,7i MÜ.M. számú rendelet végrehajtásárélj. E rendelet egyfelől előírja, 
hogy nálunk az IntézetvezetŐs a Szakszervezeti Bizottsággal egyetértésben 
készíti el azoknak a munkaköröknek a jegyzékét, amelyekben a dolgozóknak 
munkaruhát kell adni; másfelől szabályozza a munkaruha-jut tatással kapcso
latos egyéb kérdéseket. E rendelet alapján foglalt állást áz SZB nov.ló-i 
ülésében ős állapodott neg a Gazdasági Hivatallal a következőkben!

1. A rendelet értelmében MUNKARDgÁVAL KELL ELLÁTNI azokat a dolgozókat, 
ahol a munkakörből következőleg nagymértékű a szennyeződés ég nagyfokú, a 
ruha elhasználódása, valamint acokmak a munkaköröknek a dolgozóit, ahol a 
munkaruha formaruha jellegű [pl.olvasószolgálat] vagy áz időjárás elleni 
védekezést szolgálja. A munkaruhára illetékeseknek kijelölése pedig a meg- 
adott pénzügyi kereten belül kell történjen.

Fentiek alapján az SZB [annak hangsúlyozásával, hogy bár a könyvtár 
egészében — a KMK egyes osztályaitól eltekintve — feldolgozó munka folyik] 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy MÜNKJJRDHÁHÁ IIJETEEBSEKNEK KÖNYVTÁ
RUNKBAN CSAK AZOK TEKINTENDŐK, AKIK MUNKAIDEJÜK NAGYOBB RÉSZÉBEN MUNKÁJUKAT 
ANYAG KÉZBEVÉTELÉVEL VÉGZIK. Munkaruhára illetékeseknek javasolta azokat a 
gépírókat is, akik munkaidejüknek legalább kétharmadát meghaladóan stencil 
Ób rotalemez gépelésével foglalkoznak. Ennek az elvnek alkalmazásával el
készítettük azoknak a munkaköröknek jegyzékét, ahol a munkaruha és védőruha 
illetékes.
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Megállapodtunk a Gazdasági Hivatallal, hogy minden év december 15—lg 
a falitáblákon elhelyezett hirdetményeken közlik azoknak névsorai, akik a 
következő évben munkakörüknél fogva munkaruha juttatásban részesülnek tilleT~ 
ve az esedékessé válik szamukra. Ugyanitt közlik azt is, hogy a névjegyzék- 
ben szereplő dolgozók miiyeii munka-ős védőruhát milyen időtartamra kapnak*

2, Fenti rendelet alapján könyvtárunkban munkaruha juttatásban része-* 
sülnek a könyvtárostanulók és a könyvkötészetben foglalkoztatott ipari
tanulók is,

3, VÉD<5ölTÖZET könyvtárunkban a következőknek illetékest aj a sokszo— 
rositó műhely fotagépkezelőjénekj gumikötóny és gumikeztyü, bj a filmlabor 
azon dolgozöinak, akik vegyszerösszeállitással és hivassa! foglalkoznak 
gumlosizma és gumikeztyüj ej a Gohdnókság villanyszerelőjének féraszegmentes 
gumitalpú bakancs és gumikeztyü* dj az étkezdében felszolgálóknak karton
ruha, kötény és fityulaj konyhai mosogatónak gumikötóny és gumicsizma,

4, A rendelet szerint MOlyan esetben, amikor a dolgozónak csak eseten
ként van szüksége munkaruhára, aa(t leltári szakfélszereleskónt raktárban 
Taz osztályon] kell tartani os csak a szükséges időre kell a dolgozónak ki—
adni,"-Ennek alapján a GYARAPÍTÁSI OSZTÁLY [a külföldi beszerzéssel foglal
kozó dolgozók részére] 2 db, — a BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLY [a retrospektív bib
liográfiákkal foglalkozó dolgozók részére] 1 db, - a KÖNYVELQSZTŐ [az ideig
lenes rendezési munkákkal megbízottak részére] 2 db, - a KÖNYVTÁRKÖZI KÖL
CSÖNZÉS [anyag használat esetére] 1 db,, és a KÖZPONTI KATALÓGUS ^amennyiben 
aityagrendezés válik szükségessé a későbbiekben] 2 db, színes köpenyt kap 
leltári szakfelszerelésként,

5, Leltári szakfelszerelésként IRHÁMÉLLÉNNYEL látják el azokat a dol
gozókat, akiknnem föth tő vagy kellőleg nem füthető helyeken do'lgoznak, így 
helyszíni szemle alapján döntondő el a későbbiekben az olvasószolgálát rak
táraiban és a ruhatárban dolgozók igényjogosultsága, A Könyvelosztó külső 
raktárai [a jelenlegi állomány figyelembe vételével] raktáranként £—2 irha- 
mellényt kapnak szakfelszerelésként. Ugyancsak a Könyvelosztó 3 irhamellényt 
kap a MÉH—telepeken végzendő munkára.

6, A rendelet szerint:. áA dolgozó részére kiadott munkaruhát vissza 
kell venni, illetve a dolgozó köteles azt visszaszolgáltatni, ha [többese 
között] olyan munkakörbe kerül, amelyben őt a"munkaruhajuttatás nem illeti 
meg [vagy] egy hónapnál hosszabb fizetős nélküli, vagy, rendkívüli szabad
ságot kap?" Ennek alapján mindazok, akik munkaruhájukat 1558* JUNÍUS ^0—A 
UTAK KAPTÁK és JELENLEG OLYAN MUNKAKÖRBEN DOLGOZNAK^HOL RÉSZÜKRE MUNKARU
HA NEM ILLETÉKES - a Gazdasági Hivatal értesítése alapján — munkaruhájukat 
kötelesek visszaszolgáltatni, Ebből követkézőleg öhként értetődő az is, hogy 
aki a későbbiekben olyan munkakörbe kerül, ahol részére a munkaruha illeté
kes — punkaruháját megkapja.

7, Megtárgyaltuk a Gazdasági Hivatallal a már esedékessé vált, de 
anyagiak hiányában eddig ki nem elégített munkaruha igényeket is, A Gazdasági 
Hivatal mindén lehetőséget felhasználva igyekszik még ez év folyamán kielé
gíteni ezeket az igényeket. Amennyiben mindenkire nem kerülhetne sor — 1960 
JANUÁR 15—IG minden esedékes igényt kielégítenek. A Gazdasági Hivatal szám
vetése szerint 1960-ban - most a munkaruhajuttatás újabb szabályozása után — 
az ez és az ezelőtti években tapasztalt fennakadások megszűnnek,

8, Egyes munkaköröknél [pl. az olvasótermek ellátását végző raktár
kezelők, könyvkötők] felmerültek olyan észrevételek, hogy a juttatási 
[kihordási] idő a gyakorlat által igazoltan túlságosan nagy terjedelemben
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van meghatározva. Ezekre'vonatkozólag a Közalkalmazottak Szakszervezetével 
tárgyalásokat kezdettünk.

Fentiekről szükség esetén részletes tájékoztatásért EQFFER Rezsőnéhez, 
[Bibliográfiai Osztály] a Társadalombiztosítási Tanács elnökéhez lehet for
dulni.

TAGGYŰLÉSÜNKÖN ELHAHGZffPT. HOZZÁSZÓLÁSOKHOZ

A november 2—i t&ggyülésitólcön. elhangzott hozzászólásokkal foglalkozunk 
és.lapunkban f olyanjat'óaáh közöljük tett intézkedéseinket vagy az azokkal 
kapcsolatos állásfoglalásunkat,

KERESZTÚRI REZSŐ elvtársnak azt a javaslatát, hogy a' politikai, oktatás 
mellett'használjuk fel annak kötetlenebb formáit és egy-egy irodalmi érté
kű film,, színdarab vagy regény eszmei mondanivalóját vitassuk meg - köszö
nettel fogadjuk és megpróbálunk élni azzal. És, hogy a taggyűlés után tett% 
ajánlatát .azonnal fel is használjuk - december első napjaiban- áz "Emberi 
sora1* C» szovjet filmről előadást ég vitát rendezünk. Az előadást Keresztury 
Rezső yállalta, Az előadás előkészítésére nov.25. és deo-.2i közötti időben 
közönségszervezésünk ut ján az igénylők részére’ jegyeket biztositünk az Urá
nia filmszínházban.

BORSA -GEDEON elvtárs a munkaruhák kérdését vetette fel -hozzászólásában. 
Azóta a .kérdést’tisztáztuk a Gazdásági Bivatállal! és-annak eredményét la
punk « számában ismertetjük*

•Egyetértettünk- HERÍTÁDY FÉHEÍTÓ és KEMPFHER PÁLNÉ elvtársak.felszólalásá
val és mindazokkal, akik hasonló értelemben nem szólaltak ugyan fel, de he
lyesléssel kísérték javaslataikat'- A nyári-időre fürdési lehetőség-és orőnak- 
használat. biztosítása helyes és szükséges lenne. Kézenfekvő az is* hogy.az 
ezzel járó költségeket szakszervezetünk egymagában fedezni nem tudja,- ha
nem az e lehetőségekkel őlniakarók összefogására, az 3ZB részéről az ösz- 
szef-ogás szervezési és anyagi támogatására lesz szükség.*- Az utánjárást — 
ami nem kis fáradsággal jár — megkezdjük és annak eredményéről — úgy gon
doljuk —legkésőbb á jövő év január folyamán'tájékoztatást adunk.~[FOLYTAT—
ír ük.] ' '
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DECEMBER 2v~án- [szerdán 17- órakor] a Zeneműtárral közös rendezésben 
ZENEDÉLUTÁNT tartunk,,, Bemutatásra kerül Haydn "A teremtés*' c„ oratóriuma. 
Cléiaenö Krauss vezényletével. [Zeneműtár helyiségeiben]

REGEMBER 8-án .[kéddéh 17 órákor] -.Nőbizottságünk rendezésében " A DOL
GOZÓ NŐ KOZMETIKÁJA'* elmen tartunk'előadáste Előadó-.- DR. FARAGÓ .LÁSZLÓ. 
[Müzeum u.>. I0em„ étkezde]

Dolgozóink TÖDŐSZÜRŐ-VÍZSGÁL&TA nov. 26—án [csütörtökön] kezdődik a 
Trefort utcai-Tüdőgondozóban,, Kérjük- dóig' dóinkat, hogy saját.-: érdekükben 
is tulajdonlásának-fontosságot a^vizs álataak és*a'meghatározott időben 
jelénjenek meg.. A.-.btosztást a bízaliilc. u^fáií közöljük,.



Az elsősegélyt nyújtó MENTŐLÁDÍK épületeinkben a kivetkező helyeken 
vannak elhelyezvet Központi épületben: HIRLAPTAR, Muzeum u, épületben*
KMK MÓDSZERTANI ŐSZTALT, Puskin u. épületben: KÖZPONTI KATALÓGUS. A kapuk 
alatt feliratok mutatják az elsősegélyhelyeket,

S p o' r t

— Kérjük azokat, akik a NYÍRI HÓNAPOKRA anyagi hozzájárulással is FÜRDÉSI 
ÉS pSÓNAKHASZNÁLATÍ lehetőséget kívánnának biztositani — ez alkalommal kö
telezettség nélkül, csak tájékozódásul -, hogy december 1—ig Jelentkezze
nek Hernády Ferencnél [Bibliográfiai Osztály]

ASZTALTENISZ — A diszterem melletti márványteremben (Puskin u,26.I,em,) 
állítottuk fel a pingpong—asztalt, s igy megkezdődhetnek az edzések. Az 
asztalt t amely .a TIT és a Kossuth Klub tulajdona, a TIT Játékosai is hasz
nálni fogják, a megbeszélés szerint kedden és pénteken 17 óra után*

0

TSZÁS. Ismét kaphatók kedvezményes. Jegyek a szigeti Sportuszodába 1»?0 Ft 
árban,

VERSENYEK. A Közalkalmazottak Szakszervezetének Budapesti Bizottsága közzé
tette versenynaptárát az 1960—as évre. Asztalitenisz—,' atlétika-, labda
rugó—, röplabda-, sakk*-, teke—, tenisz-, tollaslabda-, torna— és uszőver- 
senyre kéri a KSZBB szakszervezeti sportolók jelentkezését f. év nov, 30—ig. 
Kérem az érdekelteket, hogy nov. 24-ig jelentsék be részvételüket, hogy 
továbbíthassam határidőre a BB—nek. (Részletes tájékoztatás a versenyek
ről a sportfelelősnél olvasható)

SZAKSZERVEZETI TAGSÁGUNK SZEMÉLYI HÍREIBŐL

DEZSÉNYI BÉLA HUSZONÖTÉVES SZOLGÁLATI JUBILEUMÁT ÜNNEPELTÜK;
Akinek szolgálati jubileumát ünnepük, annak örülnie kell,Minek örül

het jubilánsunk? ürülhet a hivatali munkájában elért eredményeknek és tudo
mányos sikereinek. Huszonötéves pályája bővelkedik mindkettőben.'Hirlaptá— 
runkát nemzetközi vonatkozásban is kiemelkedő színvonalra emelté, Sajtétia- 
dományi kutatásaival első szakemberünkké képezte ki magát ezen a területen,
A múltra való visszapillantás tehát jogos’ megelégedéssel töltheti el. Év
fordulója alkalmából Könyvtárunk vezetősége őszinte elismerésben, kártár— 
eai pedig olyan meleg ünneplésben részesítették, hogy azt még az ő közis
mert szerénysége sem magyarázhatta másképpen, mint úgy, hogy méltányolják 
és őszintén szeretik,-Adjon ez a méltánylás és ez a szeretet erőt neki, 
hogy munkájában további szép*eredményeket és sikereket érhessen el, [TAKÁCS 
MENYHÉRT]

BEMUTATJUK UJ MUNKATÁRSAINKAT!
HEKENDY KÁROLY — Ez évben régézte az ELTE könyvtár-magyar szakát, fkt.

1. éta állománybeli dolgozója könyvtárunknak. Jelenlegi munkahelyén a Hir- 
laptárban már egyetemi évei alatt is dolgozott. Munkaterületén a szerzemé
nyezés kérdései érdeklik és foglalkoztatják.

KARCAGI ALAJOSNÉ — mint közgyűjteményi munkaerő a Szinháztörténeti 
Osztályon dolgozik. Előző munkahelye a Sport és Horgász KTSZ volt.



TJJ TAGOKKAL GYARAPODOTT- SZAKSZERVEZETÜNK;

Átigazolást nyertek- alapszervezetünkhözj KECSKÉS Mátyás[GH], NÉMETH 
Lajos [Nomzetközi t-sere], PELEJTEJI Tibor [KMK Módszertani Osztály],

T7J tagok: FARKAS László [ GH ], KARCAGI Alajosné [színháztörténeti 
Osztály], MACZIKA Béla, PÁLINKÁS L'.szló, TOMCSÁNYI Zsuzsánna, VÁROSI György 
[Könyvkötészet], YID Gyözőné [Keszthely]

mt i* tr tt tf ftfttf tt vt ti tf ttff i«ti ti ti it tt tt
1» ff

;; LEVE LE S LÁDANOÓX "
II . M
*1II »t II II ti II IIIIII it tt II IMI IIM ti IIIIIIII

* KÖNYVFE LDOLGOZÓ OSZTÁLY DOLGOZÓINAK. KÉRVÉNYE MINDAZOKHOZ, AKIKET ILLET:
•tr v

Alulírott Könyyfoldolgdzó Osztály azon tiszteletteljes kéréssel for
dul az általa is nagyrabéésült SEGKDKONYVTÁRAKHOZ ( S , A - S,Z.) , hogy 
suergoes 'könyvfeldolgozási igényeket csak a legindokoltabb ese
tekben Jelentsék,

Kérésünk alátámasztására.előadjuk,,hogy'a rendkívüli feldolgozás nagy 
mértékben akadályozza a sza.laC)te-hdszer zökkenésmentes.'működését, mert meg
szakítja a számrendszer folytonosságát. és. megzavarja,megnehezíti az ellen
érzést, Ezenfelül- még-további.-nehézséget Jelent, hogy a segédkönyvek nagy 
része többes példányokból vagy folytatásokból adódik, ezeknek feldolgozása 
munkaigényes eljárást kíván, így pl, a kötelespéldányok többespéldányai 
Hsak azután kerülhetnek feldolgozásra, ha az eredeti példányok teljes fel
dolgozása megtörtént. Egyéb többespéldányok esetében pedig a rávezetés, 
a segédkönyvtári katalóguscédulák tttaierendelése, a folytatások nyilván
tartó- és átadőlapjrínak elkészítése racionális munkamenetben csak úgy vé
gezhető el, ha ez a széria-rendszer alapján történhetik,! Az_ osztály munká
ját amugyls a sürgősség Jellemzi, minthogy az, olvasók igényei leggyorsabb 
•és legteljesebb, kielégitéscnek. biztösitáfát szoljálja; Ily módon-aztán, 
ha. a dolgozókat'még-ezenfelül állandó soronkiviili Munkáljál..zaklatjuk, 
nem csodálhatjuk, ha nem tudják az emberi békés •együttélés szabályait 
állandóan megtartani,

Az előadottak alapján KÉRJÜK KÉRÉSÜNK-MÉLTÁNYOS ELBÍRÁLÁSÁT* figye
lembe véve azt is, hogy -osztályunk az emberi esen'dőség szabályai alól szin
tén nem mentes és sem.a betegségek, aem a szabadságok elemi csapásait nem 
kerülheti el.

NOVEMBER ELEJÉN,
az egyik reggel meghívót találtam az asztalomon: a MÜVELÓDÉSÜGYI MINISZ
TÉRIUM KÖNYVTÁR OSZTÁLYA és a KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETE megrendezi 
a* 195Í—ben végzett könyvtárosok-baráti találkozóját,'Érdeklődéssel for
gattam kezemben a. meghívót. Vaj Jón. mi 1‘esz qtt?Dzzel a kérdéssel kerestek 
fel telef-<mon volt évfolyamtársaim is, Akik szintén kaptak meghívót. Ez 
után nőm csoda,- hogy mi'Toltunk-az elsők, akik nov, 5-Óh á -szakszervezet 
székházába 'megérkeztünk. Meglepetéssel, 3'egy kis jóleső -büszkeséggel néz
tünk körül az otthonos, kényelemmel berendezett, kivilágított klubteredben. 
Alig helyezkedtünk el a-kényelmes karos.1 zékekben, máris szállingózni kezd
tek a "vendégfogadók”, az idősebb kart-rsak a főváros nagy könyvtáraiból.
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Kedvesen.' kÖrűlültek bennünket* ismerkedtünk, beszélgettünk. Ékszerre .volt 
ez a kis. találkozó ünnepélyes és családias. Ünnepélyessé tette, számunkra 
VARRÓ és. SZEKERES elvtárs egyenesen hozzánk intézett beszédé., s az ezt. köve
té magas színvonalú kultúrműsor,• - ssaládiassá tette az á közvetlen légkör, 
amelyet az idősebb kartáréak'teremtettek körülöttünk. Együtt ültünk az asz
talnál egyik oldalon KPVÁ.CS MÁTÉ tanszékvezető professzorunkkal, aki az egye
temen megindított minket a könyvtárosság felé, másik oldalon több idősebb 
kartárssal. Jól esetté hogy a professzor üs az £ figyelmükbe .ajánlotta fris
sen sZárnyraboosátott tanítványait —akiknek bizony még nagyon sok gyakor
latra van szükségük és.nagyon sok támogatásra, - Jól esett érezni ézen a 
találkozón', hogy támogatásra, tanításra és jóindulatra számithatünk uj mun
kahelyünkön, kartársainktól, [PATAKI SÁNDORNÉ]

Hogy egy tornaóra mikor jó?.. Nehéz kérdés ez és bonyolult rá a'válasz.. 
Mindenesetre biztos az, hogy a tornaóra eredményeiről - közeli’ és távoli, ered
ményeiről - ismerszik megj Ha csütörtökön nyöszörögve kelsz fe.l az- ágyból és 
sóhajtozva ülsz le, ha nevetésed hangtalan torz vigyorgásba, köhögésed hörgéete 
be fullad fájó hasizmaid miatt, ha fejed tetejétől lábujjad hegyéig: mindened 
sajog és fáj, akkor jő volt a tornaóra, A következő óra pedig akkor jő,-ha. 
olyan izmaidat fájlalod utána, amelyeknek a létezéséről még a múlt órán som 
tudtál és ha akkor a felkelés Volt nehéz, most a lefekvés az, ha akkor le
ülésnél nyöszörögtél, most a felálláshoz kell hősiesség. És persze, akkor jó 
a tornaóra, ha után úgy érzed* hogy mindened pezseg és .bizsereg és már akkor 
elalszol, ha Osak rágondolsz a vetett ágyra.

Mivel a mi keddi óráink ut.án a fenti' ismérvek erőteljesen és fájdalmasan 
jelentkeznek, jóknak minősítjük őket - nagy nyöszörgéseink közepette is,

Persze vannak .távoli eredmények is. Ezek majd akkor mutatkoznak, ha a. 
Széchényi Könyvtár, tornászai nemcsak kijelentik ajkbiggyesztve* " ez az autó 
olyan messze van, hogy még bukfencezve is átjutok előtte" - hanem ajkbiggyesz— 
tés nélkül szaporán átbukfenceznek a ííuzeum-köruton. Ha nem csupán képletes 
értelemben hangoztatják, hogyi"átugrom'a. Zeneműtárba" - hanem egy lendületes 
hármasugrással valóban ott is teremnek, kecsesen és könnyedén, pihenés 
és lihegés nélkül szaladnak fel á Gazdasági Hivatalba és nem nyelnek nagyok, 
hogy a három emelet kiváltotta érzelmeiket valahogy legyűrjük,

ÉS HOGY LEHETNE A TORNAÓRÁNK MÉG JOBB? Kétségtelen, hogy több tornaesz- 
kízáíe, szerro volna szükség, Például megkétszerezhetnék a bordásfalak számát 
nyolera. De ez nyilván anyági nehézségekbe ütközik, igy egyelőre örülünk a 
torna lehetőségének is. Talán jő Volna az, ha külön órát lehetne szervezni 
a sokat tudók és sokat merők, azaz a haladók saámára és egy másikat a keve
set tudók és keveset merők, azaz középhaladók számára, A haladóknak ugyan
is osak időkiesés megvárni, amig a középhaladók valamelyike elügyetlenke
dik a szőnyegen, a középhaladóknak meg elérhetetlen álom a svédszekrény ne
gyedik emelete, ahová osak felmászni tudnak, de felugrani - méghozzá könnye
dén - igazán nem.

Talán volna még egy kivánságunk. Több olyan speoiális gyakorlatot sze
retnénk, amelyek az ülőfoglalkozásunkkal egytittjáró, óhatatlanul bekövet
kező trapéz-alskusodást akadályoznák meg. Mert tudjuk ugyan, hogy most tra
péz-vonal a divat, de mi magunkra vonatkoztatva inkább a fordított trapéz- 
vonalat részesítjük előnyben.
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Ég hogy ne csak a tornaóra, hanem a cikk is. jé legyen', toborzással 
kellene befejeznem, valahogy igy: Üérték tornázni, oh társnőim! ?e én 
egyszeriien csak ezt irom: AKI NEM JÁR, AM- LASSA, [í>.-íJ

" ZAVARTA IÁKUL "

Villamosjegyemet a szokott mozdulattal* az úttestre hajítottam, Majld 
miután meggyőződtem a közlekedési rendőr raásiráriyu elfoglaltságáról (éppen- 
egy szabálytalanul közlekedőnek füttyentottj, piros jelzés mellett z a v a r- 
t a 1 a n u 1 átsétáltam a Körút túlsó oldalara. Élveztem ezt- a kényelmes 
utat a sima, uj úttesten, ahol, elíentétbenjtakhelyem környékének tüsarok— . 
marasztaló macskakövcivel, oipőm hűtlen elhagyásának veszélye nélkül, köiuaye- 
dén libeghettem,

Azonnyomban el is határoztam, hogy veszek még egy tüsarkufc, Ezen szán— 
dákom gyors megvalósítására ösztönző erővel hatott egy cipőtizleten hivalko
dó tábla ezzel a feíiráosaí* "AZ. ÁRUSÍTÁS ZAVARTALAK,!* Beléptem, Az üzlet
ben néhány elárusító nagy igyekezettel próbált eleget tenni több tucatnyi 
igényes vevő kívánságának, bár a türelmetlenebb vásárlók közül mindig akadt. 
eé>7"*esy karon ragadó, kérdéssel ostromló, akadályozó elem. Hosszú, de re
ményteljes várakozás után tüsarkon, zavartalnul .közölték, velem, hogy a ki-, 
rakatban kiszemelt cipőből a készlet kifogyott,

A KÖZLEKEDÉS ZAVARTALANSÁGÁT TÁBLÁVAL BIZTOSÍTÓ. ÚTVONALON felszálltam., 
egy villamosra, ahol személyes közreműködésem nélkül, magam sem tudom, hogya&t 
a kocsi belsejébe kerültem. Mikor már talpam a kocsi padlózatát érte., 47 
WLlónyi saját súlyomhoz szokott lábomra zavartalanul ráhelyezkedett egy 98 
kilós férfi. Ebben a percben kissé zavaros, lett előttem a világ, ezért á 
következő percekre' nem emlékszem. Leszálláskor csak nagy nehézséggel tudtára 
ráneheekedni sajgó lábomra, a kalauznő azonban erre már nem figyelt, lecsen
gette a kcesit s én orrabuktam.

Talpra állva, tekintetem egy táblára esett, ahonnán ez a ssíó Vigyor
gott rám gúnyosan: ZAVARTALANUL, Ettől úgy megrémültem, hogy sérülésemet 
feledve, futólépésben mentem haza és azonnal•nekiláttam, hogy különböző, 
szémagyarázó, magyar és idegen nyelvű szótár segítségével megfejtsem ennek 
a rejtélyes és félelmetes szónak értelmét: ZAVARTALAN, Kutatásaimat később 
Budapest legnagyobb könyvtáraiban is folytattam, de hasztalan. Székáraink 
egytől egyig elavultak és non alkalmazkodnak a nyelv, fejlődéséhez á kiber
netika világában. Várom tehát .az uj terminológiai szótár megjelenését — 
sikkemet a Magyar Tudományos Akadémia b. figyelmébe ajánlva. VAGY TALÁN A * 
"MI PÁN TEREM?” UJ KIADÁSA ADJA MEG A KÍVÁNT MAGYARÁZATOT? [SZIGETHY JOLÁN,]

SOPRONBÓL ÍRTÁK:
"Üdvözletünket küldjük a soproni - ez egyszer pédagógus- 

társaskirándulásról, És emlegetjük a tavalyi kedves egri kirándulást. Kíván
juk, hogy minél hamarább eljöhessenek ide az OSZK-sok is, de Inkább három 
napos legyen a kirándulás, mint kevesebb mert mi csak azt vehettük számon, 
amit meg kellene nézni. Az SZB-nek és minden kedves OSZK-s kartársunknak 
jó munkát kirínunk, KOVÁCS JÓZSEF ÉS SÜVEffiS ILONA, [Nov.7-8]

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA.Pel,szerk, 
és kiadó: Horváth Viktor, Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság,-Országos Szé
chényi Könyvtár [Budapest VHI,Muzetun u, 3,] házi sokszorosítása, Lapzárta: 
1959* nov, 16, Megj, 350 példányban, Nytsz, 284,-


