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FELSZABADULÁSUNK ÜNNEPÉRE

Tizenötödször ünnepeljük április negyedikét, a magyar nép legnagyobb ünnepét. 
Tizenöt évvel ezelőtt a győzelmesen előrenyomuló Vörös Hadsereg véget vetett Ha - 
gyarországon a fasiszta rémuralomnak és nem csak a hitleri hadakat verte ki hazánk- 
bői, de velük együtt Űzte ki Szálasiék áruló bandáját is.

Amikor 1945-re emlékezünk elsősorban azokra a szovjet hősökre emlékezünk hálá
val, akik életüket áldozták népünk szabadságáért.

1945 a magyar nép évszázados álmát váltotta valóra. Történelmünk olyan dioső 
fejezetei, mint az 1848-49-es szabadságharc és az 1919-es Tanácsköztársaság ékes 
bizonyítékai a nép szabadság utáni vágyának* Külső és belső körülmények miatt mind-' 
két forradalom elbukott, de eszméi ott éltek a nép lelkében.

1945-re emlékezve, soha egy percre sem felejtkezhetünk meg arról, hogy e két 
forradalom eszméinek megvalósításához a feltételeket: az ország függetlenségét, a 
dolgozó nép szabadságát a szovjet katonák hősi harca hozta meg számunkra. Ezért él 
dolgozó népünk lelkében mélyen és kitörölhetetlenül a Szovjetunió iránti testvéri 
barátság.

Tizenöt év egy nép történetében nagyon rövid idő. De ha visszatekintünk az el
múlt másfél évtizedre elmondhatjuk, hogy gazdasági és kulturális téren évszázados 
lemaradást hoztunk be.

Hogyan vált mindez lehetségessé? Csak úgy, hogy a magyar dolgozó nép: a munká
sok, dolgozó parasztok és értelmiségiek alkotó munkájukkal bizonyították, hogy ma
gukénak érzik az ország sorsát. Csak úgy, hogy egy felszabadult nép hősi erőfeszí
téssel és lendülettel igyekszik felszámolni az évszázados mulasztásokat.

Csak úgy vált mindez lehetségessé, hogy a felszabadulásunk pillanatától nem 
voltunk egyedül, velünk van a szocializmust építő népek sok százmilliós tábora és 
segíti munkánkat a nemzetközi munkásmozgalom kimeríthetetlen tapasztalata.

Az elmúlt 15 év eredményei harcban születtek, s e harc vezető ereje a Pártvolt 
Az 1956-os ellenforradalom külső és belső ellenségei ezért indítottak koncentrált 
támadást a párt, a kommunisták ellen. Ezért torzították el a hibákat, ezért indl - 
tottak koholt pert népi demokráciánk ellen.

Kétségtelen, hogy a múltban követtünk el hibákat, de az is bizonyos, hogy e 
hibák ellenére a magyar dolgozó népnek, a népi demokrácia politikai, gazdasági és 
kulturális felemelkedésben többet adott, mint a megelőző korok bármelyike. Ha va
lamire, akkor erre jogosan lehetünk büszkék.

Pártunk, az MSZMP VII. kongresszusa eddig elért eredményeink alapján célul 
tűzhette ki a szocializmus felépítésének meggyorsítását hazánkban. A kongresszus 
határozatai az elkövetkezendő évek nagyszerű távlatát nyitják meg számunkra. Hőst 
rajtunk a sor, hogy ki-ki a maga munkaterületén;ezeknek a célkitűzéseknek a megva
lósításáért képessegének és tudósának legjavát adja.

Felszabadulásunk 15 éves évfordulóját úgy ünnepelhetjük meg legméltóbban, ha 
népi demokráciánk eddig eléírt eredményeire támaszkodva uj harcra indulunk, harcra 
a szocializmus megvalósításáért, uj és szebb életünk biztosításáért.
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KATALÓGUSKÉRDÉS AZ 0S7.K-BAN

Alkalmat a kérdés felvetéséhez a IV. főosztály mostani tervértekezlete adott, 
amelyre a társfőos:tályok egy-egy képviselőjét is meghívták. Az értekezletet beve
zető tájékoztatásban örömmel hallottuk, hogy a főosztály legfontosabb súlyponti 
feladaténak tekinti a központi katalőgus lemaradásának felszámolását. Ugyanakkor 
azt is hallottuk, hogy az elmúlt időszak hiányosságainak magyarázata az, hogy az 
olykor két-három főre csökkentett személyzet egyszerűen képtelen volt a központi 
katalógussal szemben támasztott mennyiségi és minőségi igényeket kielégíteni.

Amikor a központi katalőgus jelentőségét felismerő helyes célkitűzéseket üd - 
vözöljük, felvetődik a kérdés, hogy nem lenne-e.helyes a katalóguskérdést az'OSZK 
egész munkája szemszögéből megvizsgálni.

Vajon csak az országos feladatok megoldásánál voltunk-e a múltban szükkebltiek 
és az OSZK saját anyagának nyilvántartására nagyobb súlyt helyezett-e és helyez-e 
most és perspektivikusan? Megbecsüljük-e - elismerésben és anyagiakban - azt a fel
adatot, amely a katalógusok munkakörében dolgozó munkatársainkra hárul? Kellő szá - 
mu személyzet gondozza-e a katalógusokat?

A katalógusok Jelentőségéről, fontosságáról általában és itt értekezni feles
leges, sőt talán sértő volna. Fel kell tételeznénk, hogy az OSZK dolgozói általában 
Ismerik és helyesen értékelik a katalógusok szerepét. Tudják, hogy miként az embe - 
rl testben a szív látja el friss vérrel az egész szervezetet, úgy a könyvtári szer
vezetben is, az olvasói igények kielégítésében, de a könyvtárosi munka minden fázi
sában a katalógusok látják el ezt a feladatot. Bár munkatársaink ezt Így általában 
tudják és részleteiben is ismerik, mégis a felvetett kérdések több szempontból vá
laszra, sokoldalú és alapos megvitatásra várnak.

Közeledjünk a témához tárgyilagosan, a segíteni akarás szellemében! Ke ken - 
dőzzük a hibákat, legyen bírálatunk épitő!

Az egyes tárak, osztályok külön nyilvántartásaíts az egyéb korlátozott terje
delmű és ad hoc jegyzékeket egyelőre figyelmen kivül hagyva, csak a könyvtár teljes 
anyagának feltárására hivatott nagy katalógusainkat vegyük szemügyre.

A felszámolás alatt álló müncheni katalóguson kivül három nagy katalógusunk 
van, - amelyeknek felállítása 25 évvel ezelőtt nemzetközi szabványméretben, adré- 
masokszorositással, futószalag rendszerű feldolgozás mellett indult meg a periodi
kák külön nyilvántartása mellett - a KERESZTKATALÓGUS /szürke/, a TIZEDES SZAKREK- 
DI /drapp/, és a BETÜREKDES SZERZŐI /narancs/ katalógus. Az első kettő olvasói és-



belső használatra készült, míg a harmadik csak szolgálati célokra. Közben az 1953* 

1956. években csak olvasói használatra válogatáson alapuló szak- és betűrendes ol
vasói ajánló-katalógus készítése Indult meg, amelynek azonban továbbépítése személy- 
zethlány miatt elakadt.

A megindulás éveiben ez a katalógusmennyisóg kielégítő lehetett. A mai foko - 
zott feltárási igények és szükségletek mellett azonban további feltárási módozatok
ra is gondolni kellene. Ezeknek részletezésére azért nem térek ki, mert meglévő ka
talógusaink előbb szorulnak rá az istápolóéra, ha van erre a célra főképpen személy
zeti kapacitásunk. Minimális követelmény, hogy ezt a kapacitást elő kell teremteni.

Mielőtt konkrét módon megvizsgálnék katalógusaink személyzeti ellátottságát , 
könyvtárunk már többször kipellengérezett rákfenéjéről kell szőlnomt az "előkelő" 
és "nem előkelő" beosztásról, a "kiváltságos" és a "kulimunkáről" Ez utóbbi kate
góriákba dolgozóink túlnyomó része a katalógusokkal való közvetlen foglalkozást , 
a cédulabeosztást, a katalógusok szerkesztését és gondozását sorolja. Akit ilyen 
beosztás fenyeget - sajnos kevés munkatársunk kerül ilyen veszedelmes helyzetbe - 
minden lehető eszközt felhasznál, hogy ettől a sivárnak, alacsonyrendtinek tartott 
munkától megszabaduljon.

Vajon ténylegesen alacsonyabbrendü munkáról van itt sző? Ellenkezőleg! A ka
talógusok szerkesztése és gondozása nagy gyakorlottságot, tudást és körültekintést 
igénylő munka. A katalógusszerkesztésnél kell észrevenni a könyvtári munka előző 
folyamataiban elkövetett mulasztásokat, hibákat; a katalógusokban dolgozók végső 
revíziója dönti el, hogy olvasóink, kutatóink, akikért vagyunk, jó szerkezetben 
tájékozódhatnak-e könyvtárunk anyagáról. Vajon miért volna előkelőbb bibliográfiát, 
vagy egyéb dokumentációt összeállítani, módszertani útmutatót készíteni, vagy más 
olyan munkát végezni, amelynek eredményességét a katalógus szerkesztője bírálja 
felUl? S mégis...

Kincs igazuk, de mégis megérthető a viszolygásuk. Miért? Mert sajnos nincsen 
meg ennek a munkának az az erkölcsi és anyagi megbecsülése, amit megérdemel. Le
gyen szabad ezzel kapcsolatban az önkritika fegyverével élni. Kekünk régi könyv
tárosoknak, akik a szocializmus adta jobb és nagyobb könyvtári lehetőségek mellé 
sorompóba álltunk, nekünk kellett volna a katalógusmunka elismertetéséért határo
zottabban sikraszállnl. Ideirányuló, éveken át Írásban és szóban közölt klvánsá - 
galnk nyilván túlságosan halk szavuak voltak és az egyéb, szintén jól Indokolható, 
de talán kevésbé sürgető követelményekkel szemben meghátráltunk. Az eredmény, hogy 
a katalógus-fronton csak kampánymunkára jutott személyzet: ilyen volt az említett 
olvasói ajánlókatalógus s ilyen a most befejezéséhez közeledő müncheni fényképezett 
anyag besorolása a két nominális katalógusba.

Milyen ezzel szemben a három nagy katalógusunk állandó személyzeti ellátott
sága? Az utóbbi években e katalógusok céduláinak beosztására, szerkesztésére és 
gondozására a szürke katalógusban 1-1.2, a drappban 1-1.5, a narancsban pedig 
0,7-0.8 dolgozó jutott.

Ezeknek az adatoknak ismeretében válik érthetővé a munkatársak vonakodása a 
katalógusmunkától. Hiszen nagyjából a 20 év előtti létszámmal kell ellátni a sok
szorosára duzzadt három nagykatalógust. így válik érthetővé, hogy az illetékesek
nek miért nincs még elgondolásuk arról, hogy a korhatár elérésével nyugalomba vo-
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nulni kívánó régi katalógusszerkesztő helyére kit - helyeeebben kiket - fog meg - 
nyerhetni azok közül a dolgozók közül, akik a katalógusmunkától való irtózásban 
cseperednek fel, vagy jobbik esetben is az említett kartára minden tiszteletet és 
megbecsülést érdemló munkáját lemosolyogják.

Legsúlyosabb a helyzet a szakkatalógusban, ahol 1936-1951 között a Szabó Er
vin szerint módosított szkémák alapján szakoztak s azután tértek át az ETO nemzet
közi jelzeteire. A régi szakszámok revízióját, a rendszer fejlődésével járó módo
sítások átvezetését és az ezen műveletekből, valamint a folyó feldolgozásból szár
mazó nyilvántartó lapok beosztását, ezt a nagy katalógusszerkesztő és gondozómun
kát éveken át 1-1.5 főnyi személyzettel dotálni, csak a katalógus ziláltságára ve
zethet .

Nemrégen egy értekezleten amikor a Vár és a katalógusok elhelyezéséről volt 
szó, az a kívánság hangzott el, hogy a szakkatakógusról,csak belső használatra uj 
adrémalevonatok készítésével egy másodpéldányt kellene készíteni. Bár az elgondo
lás önmagában véve helyes volt, mégis tiltakoznom kellett még a gondolata ellen is. 
Ha ugyanis egy jó szakkatalógust személyzethiány miatt nem vagyunk képesek megvaló
sítani, akkor ne akarjuk a meglévő, előbb javításra szoruló katalógust szintén sok 
munkaerő bevetésével lemásolni.

A külföldi példák, amelyeknél a számok mögötti összefüggések Ismeretlenek 
előttünk, nem mindig meggyőzőek. Szélsőséges értéke miatt mégis megemlítek egy a- 
datot, amelyre egy jugoszláv könyvtártudományi folyóirat böngészése kapcsán egyik 
kartársam figyelmeztetett. Ez pedig az, hogy a belgrádi nemzeti könyvtár 128 dolgo
zója közül 16 foglalkozik a szakkatalógus gondozásával. Kínálunk ez az arány 280tl-
1.5.

Ha azt akarjuk és könyvtárunk érdekében azt kell akarnunk, hogy dolgozóink 
helyesen Ítéljék meg a katalógusok szerepét és pozitív legyen magatartásuk a ka - 
talógusmunkával kapcsolatosan, akkor az Intézetvezetésnek is több megértést kell 
tanúsítania ebben a tekintetben. Mi fel sem tételezzük, hogy a katalógusok fontos
ságáról nálunk kevésbé volnának meggyőződve. De az a kérésünkt adjanak kifejezést 
megértésüknek azzal, hogy a katalógusok gondozásához szükséges minimális létszámot 
biztosítják. Az évi munkatervekben pedig helyezzenek nagyobb súlyt a katalógusok 
kérdésére, hogy az ebben a munkakörben dolgozók devalvált megítélése ezen keresztül 
is megváltozhasson. - Dr.VEREDY GYULA

AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSEIRŐL JELENTJÜK?

MÁRCIUS 17-1 ÜLÉS - A Kollégium a II. Főosztály előkészítésében a következő 
előterjesztéseket tárgyalta megs 1. "A FŐOSZTÁLYHOZ TARTOZÓ OSZTÁLYOK GYŰJTŐKÖRÉ
VEL ÉS KÖZPONTI KATALÓGUSAIVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRŐL." Ezt kiegészítőén külön 
előterjesztések foglalkoztak a ZENEMÜVEK, KISNYOMTATVÁNYOK, TÉRKÉPEK KÖZPONTI KA
TALÓGUSAINAK részkérdéseivel. 2. "FELJEGYZÉS A MODERN SOKSZOROSÍTÓ ELJÁRÁSOKKAL 
KÉSZÍTETT KÖNYVTÁRI ANYAGOK KÉRDÉSÉRŐL."

Az 1. ALATTI ELŐTERJESZTÉS megtárgyalása során széles elvi vita alakult ki, 
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amelyben az álláspontok közelebb kerültek egymáshoz. Ennek eredményeként a Kollé
gium az előterjesztett javaslatnak konkrétabb megfogalmazását és annak alapján a 
vita folytatását tartotta szükségesnek.

A 2. ALATTI ELŐTERJESZTÉSSEL kapcsolatosan a Kollégium a kérdés felvetését 
helyesnek tartotta. Tekintettel azonban arra,hogy a modern sokszorosité eljárással 
készített könyvtári anyagok gyűjtése világszerte vitatott kérdés, annak elméleti 
kidolgozását és határozatában a kérdéssel valé foglalkozásra egy tudományos munka
közösség kialakítását tartotta szükségesnek. A munkaközösség tagjaiul J. HAJDÚ Hel
ga, KERESZTURY Dezső és SEBESTYÉNT Géza elvtársakat jelölte ki azzal, hogy a munka- 
közösséget olyan fiatal tudományos munkatársakkal kell kiegészíteni, akik a hang
rögzítés és fényképezés eszközeivel, valamint a más sokszorosítási eljárásokkal 
létrehozott anyagok könyvtári vonatkozású kérdéseinek kutatására önkéntesen jelent* 
keznek. A munkaközösség vezetője SEBESTYÉN Géza h. főigazgaté.

A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG előterjesztése alapján az elmúlt évben meghirde
tett pályázat 2. tételére - Az OSZK uj leltári rendszerének kialakítása - beérke
zett pályamű szerzőit - PUSZTAI Jánosné és VARGA Sándor Frigyes - a Kollégium 600 
Ft. jutalomban részesítette.

A Kollégium az OSZK uj leltári rendszerének kidolgozásával, az SZB Szakmai 
Munkabizottságának javaslata alapján, a beérkezett pályamű szerzőinek bevonásával 
egy öttagú munkaközösséget bízott meg. A munkaközösség tagjainak kijelölését a 
kérdésben illetékes I. Főosztály és az SZB együttesen végzik.

A Kollégium a továbbiakban egyéb kérdések megtárgyalása után a könyvtár 1959. 
évi beszámoléját és az 1960. évi munkatervét megtárgyald ÖSSZDOLGOZÓI ÉRTEKEZLET 
idejét március 22-én 9 órában állapította meg.

JELENTÉS AZ 1959. ÉVI KUTATÓNAPOKRÓL

A kutatónapok ügyeit intéző bizottság a napokban készítette el az 1959. évi 
kutatónapokat értékelő jelentését. E jelentésből idézzük a következőket!

Az 1959. év folyamán 54 dolgozónak engedélyezett az Igazgatóság, a bizottság 
javaslatára kutatónapot. Az engedélyezett kutatóidőt 47 dolgozó használta fel.

A jelentés szerint ”■ ... a kutatónapok eredménye az esetek többségében nyom
tatásban is megjelent publikációkon lemérhető, a meg nem jelent munkák nagy része 
pedig a dolgozók jelentéséből kitünőleg kéziratban készen áll."

A feldolgozott illetőleg munkában levő témák megoszlása a következő volt: Bib
liográfiák készítése és bibliográfiai elméleti kérdések =17 - Bibliofillá =2 -
Könyvtártan - 12 - Sajtótudomány = 5 - Könyvtárközi kapcsolatok = 5 Könyvtártör
ténet - 3 - Könyvtörténet = 8 - Könyvtári, ill. kézirattári anyag publikálása és
feldolgozása =11 - Kartográfia = 1. A dolgozók egy része több témával is foglal
kozott .

A kutatónappal rendelkező dolgozók közül többen a könyvtári kapcsolatu témákon 
kivül más tudományterületeken is fejtettek ki munkásságot. Ezek közül a bizottság 
FALVY Zoltán zenei, KERESZTURY Dezső irodalomtörténeti, KÖVENDY Dénes irodalomtör- 

___________________________________________________________________________________________59



téneti, LÁZÁR Péter energiagazdálkodúni, SAJÓ Géza filozófiatörténeti, TAKÁCS Meny
hért eoztétlkai és VÉCSEY Jenő zenei munkásságát emelte ki.

Bár a bizottság az eredményt kielégítőnek találta, a kutatási témákkal és azok 
feldolgozási módjával nem minden tekintetben értett egyet. Kihangsúlyozta: " A ki
dolgozásban nagyobb gond fordítandó a jövőben - a VII. Pártkongresszus határozatai
nak szellemében - különösen az elmélet és gyakorlat egységére, a marxlzmus-leninlz- 
mus elméletének, módszerének, szemléletének erőteljesebb érvényesítésére"• Szüksé
gesnek tartotta a bizottság néhány olyan téma felvetését is, amelyokkel való fog - 
lalkozást helyesnek és szükségesnek tartaná. Ezek a következők: Az OSZK funkolői. 
Olvasószolgálat móuozerei és szükségletei. Könyvtárosképzés és továbbképzés. Szer
zeményezési problémák. Katalogizálás: IFLA és nemzetközi katalogizálási szabályzat: 
példatár, gyorsított feldolgozás, csoportos feldolgozás. Könyvtárépités: különösen 
a tömör raktározás kérdései. Az OSZK története - helye a társadalmi-gazdasági ösz- 
szefüggések rendszerében. A XX. század könyv-,könyvtár-és sajtótörténete.

Megvizsgálta a bizottság az 1960. január 1. utánra benyújtott kutatónap-kéré
seket és úgy határozott, hogy a kutatónapok kérdésének általános rendezéséig újabb 
kutatónapokat engedélyezésre nem javasol.---- Kivételt csak a könyvtári urnáira érde
keit közvetlenül szolgáló témák esetében tesznek. Ennek megfelelően soronkivüli en
gedélyezésre javasolták TOMBOR Tibor - könyvtárépités és raktározás - és WIX György- 
né - a Petrik-bibliográfiai munkaközösségben beállott üresedések pótlására - kuta- 
tónapkéróseit, E kutatónapokat a Főigazgató engedélyezte.-

SZEMÉLYI IIIREK ÉS VÁLTOZÁSOK

UJ MUNKATÁRSAINK: POZSONY Endréné tud. munkatárs - Hirlaptár - 

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL: VASVÁRI Lujza - nyugd.-

KIKÜLDETÉS - CSÉP Attila^ a Könyvfeldolgozó Osztály tud. munkatársa f. évi máne. 
8-tól aug. 31-ig - csereszerződés alapján - az Egyetemi Könyvtnr-ban dolgozik. Ki
küldetésének célja: az Egyetemi Könyvtár munkamódszereinek megismerése.

FONTOSABB KÖZÉRDEKŰ HÍREK

A MÁV ARCKÉPES IGAZOLVÁNYOK ez évi érvényesítésének határideje: márc.31. Az 
érvényesíteni kívánt Igazolványok BEADÁSÁNAK IDEJE azonban márc.25.

A MUNKAADÓI IGAZOLVÁNYOK negyedévi érvényessége márc. 31-vel lejár. Az osztá
lyok az igazolványokat márc. 28-tól kezdve meghosszabbításra juttassák el az SZTK- 
Ugyintézőhőz - Gazdasági Hivatal -

A F.ÉVI MÁRC.16-ÁN történt SZTK-ellenőrzés előírásainak megfelelően a követke
zőkre hívjuk fel dolgozóink figyelmét:

1. Táppénzt csak az illetményfizetések napjain - minden hó 2-án és 17-én - 
szabad kifizetni. Ezért a TT kéri az osztályok beteglátogatóit: gondoskodjanak ar
ról, hogy a hosszabb idő óta betegállományban levő dolgozók orvosi Igazolása még 
az illetmónyfizetési nap előtt beérkezzen az SZTK-ügyintézőhőz. Ennek hiányában u- 
gyanis táppénz nem fizethető ki, ill. annak kifizetésére csak a kővetkező illetmény- 
fizetés napján lesz lehetőség. 2. A táppénzfelvételi meghatalmazásra a felvevő sze
mélyi igazolványának számát is fel kell jegyezni.

AMIT MINDEN KÖZALKALMAZOTTNAK TUDNIA KELL!

Szakszervezetünk központi lapjának, a ”Közalkalmazott"-nak tájékoztatása alap
ján közöljük:

A SZOLGÁLATI IDŐ BESZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA.- A szolgálati idő beszámítást a
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űi/i'j /U. ut. iv’-.-.mu iiüclct D-.aUalyo7.zQ, moly kimondja, hogy a közszolgálatban al
kalmazott dolgozóknak legfeljebb 20 óv szolgálati idő számítható be az előző sza- 
badpályán eltöltött időjéből. A szolgálati idő beszámítására a minisztériumok ée 
főhatóságok vezetői jogosultak. Az előző közszolgálati munkaviszonyt a hivatalnak 
folyamatosan kell számítani, a közszolgálatba újonnan bekerült dolgozónak pedig a 
szolgálati idő beszámítást külön kell kérnie. Abban az esetben, ha az újonnan beke
rült "dolgozó fi munkaviozony keletkezését követő két hónapon belül kéri a szolgála
ti idő beszámítást, u<jy részére a kórpótlékot a munkaviozony kezdetétől kell szám
fejteni. Későbbi beszámítás esetén csak a tárgyhónapot követő hónap 1-tő'l lehet a 
korpótlékot folyósítani.

MILYEN ESETBEN LEHET HELYETTESÍTÉSI DIJAT FOLYÓSÍTANI? - A helyetteaitée díja
zását a Munka Törvénykönyve végrehajtási utasításának 118.S-a szabályozza! mely ki
mondja, hogy a dolgozót a közszolgálatban helyettesítési dij csak akkor illeti meg, 
ha magasabb állománycsoportbeli dolgozót helyettesit. Nem jár helyettesítési diji 
a helyettesítési minőségben alkalmazott dolgozónak, valamint azoknak, akik rendes 
szabadságon lévő dolgozót helyettesítenek.

15A\E I<3 Ü K JWEG T

ÖNÁLLÓ KIADVÁNYRÉSZ,LEGÜNK SZERVEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI

Könyvtárunk 1959. évi munkaterve a KMK egyik súlyponti feladataként Jelölte meg 
a sokszorosító Üzem rekonstrukciójának előkészítését /19r>9. évi Munkaterv 22,old./. 
Az idei munkátérv pedig kimondja, hogy a KMK feladata lesz á többi között az 1960- 
as évben "önálló kiadványréazleg szervezése az OSZK, a KMK kiadványai éa egyéb könyv
tárak kiadványainak megjelentetésére. /1960. évi Munknterv 14. oldal/

A KMK az 1959-es munkatervben előirt rekonstrukciós tervet elkészítette, azon
ban a rekonstrukció munkáját mindeddig nem tudta elkezdeni.

ITem e cikk keretébe tartozik - külön beszámolót igényelne a kérdés részletes 
leírása és tanulságainak levonása - de meg kell említeni, hogy a rekonstrukció a - 
lapvető feltétele, a tervezett sokszorosító üzem szervezeti és operatív egysége nem 
volt biztosítva, mivel a sokszorosítandó lemezek előállítására beszerzett Xerox
géppel a KMK nem rendelkezett.

A Kollégium legutóbbi határozata azonban - amely szerint a Xerox gáp helyileg 
és szervezetileg is a KI/tK-hoz kerül - megteremtette a munka megkezdésének alapfel
tételeit .

Elöljáróban arról kell szólnunk, hogy a tervezett üzemnek mik lennének a fő 
feladatai?

1/ Biztosítani az uj elgondolások alapján szerkesztett Nemzeti Bibliográfia 
gyors és tetszetős megjelenését;

2/ biztosítani az OSZK és az OKT könyvtártudományi éa bibliográfiai kiadványai 
Jelentős részének megjelenését;
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3/ amennyiben még maradna szabad kapacitás, biztosítani máB könyvtárak biblio
gráfiai és könyvtártudományi kiadványainak megjelenését;

4/ ás végül egyéb tudományor, népművelési intézmények kiadványainak megjelené
sét is.

A felsorolás sorrendje egyúttal a fontossági sorrendet is jelenti.

Természetesen ebben az évben mindezen feladatok megoldására nem kerülhet sor 
a technikai kapacitás elégtelensége és előreláthatólag a hiányos létszám miatt sem. 
Az alábbiakban ismertetjük azokat a lépéseket, melyeket a közeljövőben megteszünk 
az üzemmé és a kiadói intézménnyé való fejlesztés érdekében.

Jelenleg a lemezek készítésére rendelkezésünkre álló üzemrész /Xerox/ alkalmas 
arra, hogy évi 700 iv /A5-re átszámítva/ nyomóformát állítson elő. A meglévő kismé
retű nyomógép mellé a második negyedévben megkapjuk a nagyméretű /A3/ nyomógépet. 
Ezzel a nyomókapacitás - legalábbis a kezdetben - egyensúlyba kerül a lemezkészíté
st kapacitással. /Ezenkívül rendelkezésünkre áll egy villanyhajtásu és egy kézihaj- 
tásu stencilgép is./ Feltétlenül be kell szerezni még egy modem lemezesiszoló gé
pet. Mindezekhez természetesen megfelelő méretű és minőségű személyzeti fejlesztés 
is szükséges!

Ha a műszaki és személyzeti fejlesztés, az anyagellátás biztosítása elé nem 
.gördülnek akadályok - és nem ismétlődnek meg az qlőbbi hibák - a harmadik negyed - 
évben az üzem megkezdheti munkáját.

Bevezetőben már szólottunk a létesítendő üzem és kiadói intézmény céljáról.' 
Befejezésül szólásunk kell azokról az érdekekről, melyek az üzem létesítéséhez fű
ződnek.

Blsősorban is az országos érdeket kell hangsúlyoznunk. A TTemzeti Bibliográfia 
kurrens és operatív, sokrétűen felhasználható orgánummá tétele országos érdek. U - 
gyancsak országos érdek fűződik az OKT és az OSZK könyvtártudományi publikációinak 
/elsősorban a XMK és az OKT kiadványok/ tetszetős és zökkenőmentes kiadásához is.
De az országos érdek mellett egyes könyvtárak érdekelt - elsősorban az OSZK érdé - 
kelt - szolgálja egy jól működő, megfelelő kapacitással rendelkező könyvtári és ki
adói intézmény és előállító üzem.

A KMK mint az OSZK főosztálya és mint a könyvtárügy országos szintű irányítá
sában résztvevő szerv - a munkaterv tanúsága szerint is - vállalta a feladatot. A 
főosztály érdekelt dolgozói, áthatva a feladat jelentőségétől és a feladat végzésé
vel kapcsolatos felelősségtől - és nem utolsó sorban immár rendelkezve a kiindulási 
lehetőségekkel - a munkatervi fegyelem előírta kötelességen túlmenő lelkesedéssel 
vállalják a munkát, és vállalják azzal a biztos tudattal, hogy az OSZK többi illaté* 
kés szerve /elsősorban a Gazdasági Osztály/ is nemcsak a munkatervi kötelezetted - 
gélt,*hanem az országos jelentőséget és felelősséget is hasonlóképpen látja a ráhá
ruló feladatok végzésénél. - BŐDAY PÁL
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könyvtárunk

UJ SZERZEMÉNYEINK

GYARAPÍTÁSI OSZTÁLY

Egy XVIII. századi különleges kiállítású s a maga nemében igen ritka könyvvel! 
P.A. PELZHOFER: LACON POLITICUS /Pozsony 1746. typ. Haeretum Royerianorum. 2r/cí
mű müvének bibliophil jelentőségű példányával gazdagodott vétel utján könyvtárunk.

A könyv rendes kiadású példányai gyakori előfordulásuak, különösebb jelentősé
gük nincs. A most felmerült példány azonban könyvművészeti szempontbél Igen figye
lemre méltó, díszes kiállítású "presentation copy", amit feltehe'tőleg csak néhány 
példányban állítottak elő mint különnyomatot. Az Idézett munka elé vannak csatolva 
a disszertáns ANDRASSY János tételei, melyeket szigorlata alkalmából József főher
cegnek ájánl. Mind a tételek, mind a Pelzhofer-mü rendkívül finom rongy-papirra 
van nyomtatva.

Figyelemreméltó a "Positiones" ajánlásának és szövegének nyomása. A Royer-örö- 
kösök könyvnyomdája mestermüvét ismerhetjük meg benne. Gyönyörű metszésű nagy antik- 
va-betüi tipográfiai térelrendezettségükben tökéletesen és ünnepélyes hatással ér - 
vényesülnek a rendkívül széles margóju papíron. Az aranynyomásudiszbetük is hozzá
járulnak magas művészi szinvonalához. A gyönyörűen tipografizált könyv szépsége a- 
reíybordürös diszÖ, meggypiros marokén-kötésben /francia hatást tükröző nagyszomba- 
tmunka/ összhangzatosan érvényesül. - DR.VARGA SÁNDOR FRIGYES

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

Az elmúlt hónapban a következő hungarica kiadványokat szereztük meg mikro
filmezés céljára: DOIINÁNYI, Emst von: Symphonie in d-moll. Opus 9.,Mainz, 1957* 
és SCHLIESSLEDER; V/ilhelm Róbert: Die Rechte dér NationalitMten in österreich und 
Ungarn 1848-1918-. Innsbruck, 1950.

KIÁLLÍTÁSSAL KÉSZÜLÜNK 
FELSZABADULÁSUNK 15. ÉVFORDULÓJÁRA

Könyvtárunk kiállítás rendezésével is részt kiván venni felszabadulásunk 15. 
évfordulójának megünneplésében. A kiállitás cime: "NEMZETI KÖNYVTÁRUNK A BUDAI VÁR
PALOTÁBAN". A téma kiválasztása "aktuális"# hisz az elmúlt másfél évtized fejlődé
se tette lehetővé a sokszor megálmodott terv közeli megvalósítását.

A korábbi gyakorlat, már-már hagyomány alapján, kiállításunkat az előtér és a 
bejárati folyosó kilenc tárlójában és tablóin valósítjuk meg. Munkatársaink könyv
tárunk szinte valamennyi osztályát és korosztályát képviselik.

A bejárati diszités és felirat a KISZ munkája, NAGY Lajos irányításával.

A Hirlaptár olvasótermének ajtaja mellett két tárlót állítunk fel, két tabló
val. PÁCZIUS Antalné a rombadőlt Várra emlékezteti majd a látogatókat, FARKAS Lász
ló pedig az újjáépítési terveket mutatja be kép, felirat és egyéb dokumentum anyag 
segítségével.

A bejárati folyosón már eljövendő uj otthonunkkal találkozik a látogató. De 
nem csak a jövőnket ismerheti meg, hanem a múltat és a jelent is. Ujitás lesz u- 
gystnis az, hogy a már ismert "nagy-tablók" mellett, két kisebb egyseget is elhe
lyezünk. A továbbiak során az ilymódon ellenpontozott szerkesztési elv valósul 
meg.

KÓKAY .György és SZAMOSI Júlia a Nemzeti Könyvtár fejlődését foglalja össze Hor- 
pácstól a budai Várpalotáig, figyelve a külföld hasonló intézményeire. MILHOFFER 
Alajos és SZABÓ Ervin a szerzeményezés és feldolgozás, TOMBOR Tibor és KOCZIHÁ Já- 
nosné a raktározás, SÁNDI Emilné és VARGHA Balázs az olvasószolgálat,WINDISCH Éye.



és KOSTYAL kiilongyuj tömények, BODkT Pél éo PAPP Intvén tíz ujurcu dokuraen-
tumanyag problémáit fognlmuzza meg s végül FARKAS László uj otthonunk munkaegész - 
ségiigyi éo szociális létesítményeinek térveit mutatja be.

Kiállításunk néhány újabb technikai megoldással, s remélhető magasazinvonalu 
művészi kivitelezésével - a Budapest Grafikai Alkotóközösséggel dolgozunk együtt - 
nem csak kartárijainknak és olvasóinknak fog örömet és élményt jelenteni. Tervünk 
ugyanis az, hogy a kész éo szállítható anyagot vidéki városaink tudományos és me - 
gyei könyvtáraiban is bemutatjuk.

KÖHYVAJÁNLÁSI MÓDSZEREINK

Könyvtárunk 1960. évi ntunkntervében az OLVASÓSZOLGÁLA
TI és TÁJÉKOZTATÓ OSZTÁLY részére programként a könyvaján - 
lés bevált módszereinek fejlesztését Irta elő. Az alábbiak
ban erről adunk tájékoztatást.

A felozabaduláo előtt a tudományos nagykönyvtárakban úgyszólván szó sem lehe
tett rendszeres és módszeres könyvajánlásról. Mióta azonban a közművelődési és tu
dományos könyvtárak merev elválasztása megszfint, ós a tudományos könyvtárak is el
látnak bizonyos közművelődési funkciókat, a tudományon könyvtáraknak is számolni 
kellett a tudományos kutatók mellett a könyvtárba áramló uj olvasórétegek igényei
vel, s olyan módszereket kellett kidolgozni, amelyek mind a két réteget szem előtt 
tartva)a könyvtár anyagát közelebb viszik az olvasókhoz.

A könyvajánlásnak kétféle módját alkalmazzuk: egyrészt a személytelen ajánlást) 
mely minden könyvtárlátogatóhoz egyaránt szól, másrészt a személyes ajánlást.

Az első csoportba soroljuk a kiállításokat, ezek közül is elsősorban az u.n. 
ujszerzemónyi kiállításokat. Idős okonként, témák szerint csoportosítva mutatjuk 
be újonnan szerzeraényezett könyveinket, válogatásban, esetleg csak a külföldi köny
veket, melyek az OSZK esetében minden külön előretervezés nélkül)szinte automatiku
san tematikusak, ugyanis kevés kivételtől eltekintve magyarvonatkozásu munkák.

Az aktuális politikai, művelődési vagy tudományos eredmények .irodalmának pro
pagálására ugyancsak a kiállításokat alkalmazzuk. A nevezetesebb évfordulókon ki - 
sebb, egy-két tárlós emlékeztető kiállításokat rendezünk, melyeken egy-egy Író, tu
dós életének és munkásságának, vagy egyes kiemelkedő történelmi eseményeknek lég - 
fontosabb irodalmi dokumentumait mutatjuk be.

Itt, a könyvajánlás módszerei közt említjük meg - legalább is jelenlegi körül
ményeink közt - az olvasótermi szabadpolcot, ahol a legfontosabb lexikonok, szótá
rak, bibliográfiák mellett az aktuális politikai-ideológiai irodalmat tesszük köny- 
nyebben hozzáférhetővé olvasóink számára /Marx, Engels, Lenin, Sztálin legfontosabb 
müvei, Kongresszusi határozatok, Párthatározatok, a dialektikus és történelmi ma - 
terializmus, valamint a politikai gazdaságtan összefoglaló tankönyvei, stb./, és 
ezzel együtt a figyelmet is felhiva,ajánljuk azokat. A szabadpolcra kitett könyve
ket nemcsak újakkal egészítjük ki, hanem időnkint a kevésbé keresett müveket vissza* 
küldjük a raktárba, hogy a szabadpolcos állomány mindig csak a leglényegesebbekre 
terjedjen ki, és csak a legfrissebb müveket tartalmazza.

Ezeken kívül különféle ajánló táblákon hívjuk fel a figyelmet egyes müvekre. 
Olvasóink gyakran kérnek tőlünk szórakoztató irodalmat; egyetemihallgatók vizsgá
ra készülésük közben sűrűn fordulnak hozzánk, hogy valami könnyű olvasmányt ajánl
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junk, és legtöbbször ponyvát, vagy a Horthy-korszakban megjelent bestsellereket ke
resnek, "Jól szórakozik, ha elolvassa!" feliratú táblánkon két heténkint válogatva 
kb.30-30 uj magyar szórakoztató könyvet ajánlunk, feltüntetve raktári Jelzetüket ls> 
amivel megkíméljük az olvasót az esetleges hiábavaló keresgéléstől. Másik táblánkon 

"Olvasta-e már?" ciramel - hetenkint váltva kb. 5-6 aktuális politikai és népszerű 
tudományos munkát propagálunk.

Az eddig felsorolt könyvajánlási módszerek, mind u.n. személytelen ajánlások 
voltak, nem tételezték fel a könyvtáros és az olvasó személyes találkozását.A sze
mélyes könyvajánlás módszereiről már sokkal nehezebb beszélni, mert kialakult szer
vezeti formája nálunk sincs, és nehezen oldható meg a tudományos kutatók differen
ciált érdeklődése miatt. Különbséget teszünk tájékoztatás és könyvajánlás között.
A tájékoztatás minden esetben az olvasó kérdésére adott válasz, míg a könyvajánlás 
legtöbbször spontán, általában a könyvtáros kezdeményezi megfelelő pszichológiai 
tapintattal.

Az olvasó és a könyvtáros először a beiratkozásnál találkoznak, és gyakran 
már itt, az első megismerkedésnél nyilik alkalom könyvajánlásra. De legtöbbször a 
katalógus-utbaigazitás közben van alkalmunk beszélni az olvasóval, Ilyenkor hív - 
hatjuk fel figyelmét tolakodás nélkül a modernebb, vagy jobb irodalomra, hogy eb
ből az első beszélgetésből esetleg rendszeres könyvajánlás alakuljon ki. így pél
dául több olvasónk van, ki külön megkéri a könyvtárost, hogy ha az érdeklődési kö
rébe vágó könyvet, tanulmányt lát, azt jegyezze fel részére. Varga Olga vezető vé
dőnőnek, ki az Eötvös Lóránt Tudományegyetem levelező hallgatója, a jegyzetkataló
gus szerkezetének ismertetése közben említettük, hogy nem régen jelent meg a 200 
éves keszthelyi kórházról egy kis monográfia. A könyv megtekintése után kárt,hogy 
minden olyan munkára figyelmeztessük, mely a magyar egészségügy múltjával foglalko
zik.

Kétségtelen, hogy a személyes könyvajánlás éppen esetlegességével nagyobb fel
adat elé állítja a könyvtárost, mint pl. a kiállítások, nagyobb felkészültséget , 
általános tájékozottságot és pedagógiai érzéket igényel: ugyanis nem mindenkinek 
és nem minden helyzetben lehet könyvet ajánlani. De a nehézségekkel arányosan sok
kal eredményesebb is, különösen akkor, ha ez a személyes kapcsolat rendszeressé vá
lik, és az olvasó bizalommal fordul a könyvtároshoz kérdéseivel. - AG.Sné

KÖNYVTÁRUNK ÚJÍTÁSI MOZGALMÁNAK HÍREIBŐL

Szakszervezeti Bizottságunk szakmai munkabizottsága megtárgyalta a múlt év u- 
tolsó negyedében benyújtott újítási javaslatokat.

Az elbírált 7 újítási javaslatból 2 javaslatot külső szervek dolgozói nyújtot
tak be.

1, / SERÉNYI LÁSZLÓ oki. gépészmérnök javaslata: Ionizált légáram felhasználá
sa könyvek pormentesitésére és tisztítására. A javaslatot a bizottság dr. BOROS 
Tiborné szakértői véleménye alapján elutasította.

Indokolás: Az újítási javaslat olyan tárgyak portalanítására alkalmas módszert 
tartalmaz, amelyek elektromos szigetelők /pl. gumi, műgyanták: pollstirok. PVC , 
bakelit stb,/

A papiroson és a textiliákon a por^elektrosztatikus hatás folytán nem tapad
hat meg - mint a fent említett szigetelőkön - mert ezek a levegőből mindig abszor
beálnak annyi nedvességet, amely vezetővé teszi őket.

2. / FISCHER FERENCRÉ Javaslata: Mikrofilmek lyukhártyás tárolása. A javasla-
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Indokolás: A mikrofilmtár negatív anyagáról szakkatalógusunk van, amely az 
egy tárgyhoz tartozó felvételekről pontos tájékoztatást nyújt, a kiválasztott fil
meket pedi^ tárolási helyükről könnyen ki tudjuk emelni. E rendszer bevezetése ná
lunk szüksegtelen, sőt a nevekhez kötött filmanyag miatt célszerűtlen is volna.

3. / BARTON ANDRÁS javaslata: Kéziratok boritóval való ellátása.

A javaslatot a bizottság elutasította, mivel Barton András hasonló tárgyú újí
tását 1958. jul. 24-én 300.- Ft-tal jutalmaztuk. A most elbírált javaslat ennek a 
korábbinak tökéletesített formája, s igy mégegyszer nem jutalmazható. Azonban a bi
zottság szorgalma és újítási kedve jutalmazásául úgy határozott, hogy az OSZK HÍR
ADÓBAN NYILVÁNOS DICSÉRETBEN részesüljön.

4. / SZEKERES MARGIT javaslata: A nem latinbetüs nyelvek átírási szabályzatának 
sokszorositása.

A javaslatot a bizottság jó ötletnek Ítélte, azonban újításként nem fogható 
fel s igy nem jutalmazható. Megvalósítására az Igazgatóság intézkedik.

5. / NAGY KÁROLY javaslata: Kurrens folyóiratok tárolásának megoldása.

A javaslatot a bizottság ÚJÍTÁSKÉNT ELFOGADTA és 200 Ft-TAL JUTALMAZTA.

Indokolás: Tárolási hely hiányában megoldja a kurrens folyóiratok évközi tá
rolását . Biztosítja az anyagkimélést és hozzáférhetőséget. A megoldáshoz hulladék
anyagot használ fel. Az ujitás a gyakorlatban jól bevált,

6. / BÉTSCH ELEMÉRRÉ javaslata: Rendező-szekrény alkalmazása katalóguscédula 
rendezéshez.

A javaslatot a bizottság elutasította, mivel a rendező-szekrény általánosan 
ismert a könyvtárosi gyakorlatban. Azonban úgy találta, hogy az a saját munka meg- 
jobbi,tására és gyorsítására igen hasznos ötlet. Ezért az OSZK HÍRADÓBAN NYILVÁNOS 
DICSÉRETBEN részesíti.

7. / SZABÓ JÁNOS javaslata: A rekatalogizálással párhuzamos állomány-selejtezés 
re. A bizottság a javaslatot elutasította, de határozatot hozott az OSZK HÍRADÓBAN 
VALÓ NYILVÁNOS DICSÉRETRE.

Indokolás: A Széchényi Könyvtár történeti képződmény, az idők folyamán olyan 
rétegek is lerakodtak a könyvtárra, amelyek az újabb gyűjtőköri utasítás hatálya 
alá nem esnek. Azonban helytelen lenne a profil változásával olyan anyagok szelek
tálását visszamenőleg végrehajtani, melyek a régebbi gyűjtőköri rendelkezéseknek 
megfelelően vagy valamilyen más okból bekerültek a könyvtárba.

[a Gyarapítási Osztály a javaslatot később próba alkalmazásával újra megviZB.- 
gálta és módosításokkal alkalmazhatónak vélte. Javaslata alapján az SzB Szakmái* 
Munkabizottsága a kérdést újból megtárgyalja. - Szerk.]

A határozatokat az Inté étvezetés jóváhagyta és megerősítette. - BEHECZKY 
LÁSZLÓ

tót a bizottság SZŰCSEI Gábor szakértői véleménye alapján elutasította.

Híreink

+ A MAGYAR KÖNYVTÁRÜGYI SZERVEZÉS KODIFIKÁLÁSA TERÉN uj, fontos ^épést jelent 
a Művelődésügyi Minisztérium által kiadott UTASÍTÁS A NEMZETKÖZI CSÉRÉRŐL.

A kiadott Utasítás célja; a nemzetközi csere zökkenésmentes lebonyolításának 
biztosítása, központi nyilvántartása és egyeztetése. Á rendelet fontos szerepet 
juttat az OSZK Nemzetközi Csereszolgálatáriak. Nem kétséges, hogy ez az igen kor
szerű rendelet nemzetközi viszonylatban is figyelmet fog kelteni.

+ SZAKSZERVEZETÜNK LEGUTÓBBI TAGGYŰLÉSÉN hangzott el az a javaslat., hogy az 
OSZK DOLGOZÓI tapasztalatszerzés és szocialista szellemű baráti érintkezés érde
kében FOLYTASSANAK LEVELEZÉST más országokban élő kartársakkal. Kost egy ilyen 
kapcsolatról számolhatunk be, amely BORSA Gedeon és B.DIL’KAH a Baskír ASzSpK u- 
fai központi könyvtárának bibliográfusa és ,ősnyoratatvány-3zakértője között jött 
létre. Ezt az érdekes kapcsolatot az OSZK Évkönyve közvetítette, amelyben Borsa 
"A magyarországi ősnyomtatványgyüjtemények" c. cikke megjelent.
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+ BÓLYAI JÁNOS EMLÉK-KIÁLLÍTÁST készít elő a PEKINGI NEMZETI KÖNYVTÁR, ame
lyet a nagy magyar matematikus halálának 100. évfordulója alkalmával ez év folyá
sán kíván megrendezni. A könyvtár a Nemzetközi Csere szolgálathoz fordult megfele
lő dokumentációs anyag rendelkezésre bocsájtása érdekében, A napokban 11 Bólyai - 
Illetve Bólyaira vonatkozó kiadványt adtunk fel címükre.

+ HÁMORI BÉLA és PAJKOSSY GYÖRGY főosztályvezetők szovjetunióbeli látogatá
suk alkalmával a moszkvai LOMONOSZOV EGYETEM GORKIJ-KÖNYVTÁRÁT is felkeresték.
Ezt az alkalmat felhasználták arra is, hogy CSEREKAPCSOLATOT hozzanak létre. E 
Ceerémegállapodás időközben 1-1 kölcsönös küldeménnyel azóta már a gyakorlatban 
Is realizálódott. Remélhető, hogy e kapcsolat révén különösen a Szovjetunióban 
végzett magyar egyetemisták disszertációinak fokozottabb begyűjtése válik lehetővé 
könyvtárunk számara.

+ A KIRGIZ SzSzK FRUNZEI KÖZTÁRSASÁGI KÖNYVTÁRA kérésünkre nemrég a követke
ző kirgiznyelvü hungarlkumokat küldte meg könyvtárunknak: 1. Petőfi Sándor költe
ményei. Frunze, 1957. 2. A magyarországi eseményekről. Frunze, 1957.

+ A WROCLAW-I EGYETEMI KÖNYVTÁRTÓL a Gyarapítási Osztály kérésére 10 darab
kái álló értékes könyvtártudományi és történeti munkát tartalmazó küldemény érke
zett. Jelentősebbek;

1. A KRAKKÓI JAGELLÓ KÖNYVTÁR ILUJMINÁLT KÉZIRATAINAK ÉS ŐSNYOMTATVÁNYAINAK 
tEIRÁSA. Zofla AMEISEN07/A munkája. Wroclaw-Krakow 1958.

2. BAUMGART, J.: Bibliográfia historii polskiej za 1955 rok. Wroclaw-Krakow
1958.

3. SREDNIOWIECZNA PRÓZA POLSKA. V/roclaw, 1959.

4» Maris STRASZEWSKA: Czasopisma literackie w krolestwe polskim w letach 
*032-1848, Czesc.2. V/roclaw, 1959

A BIBLIOTECA CENTRALÁ DE STAT, a Román Népköztársaság állami központi könyv
tára mintegy 100 drb. 1955-1957 években megjelent és könyvtárunk állományából ed- 
tig hiányzó hungarikumot juttatott el könyvtárunknak. - BECK OSZKÁR

+ A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSHEZ érkezett levelekből: AUTÓKÖZLEKEDÉSI TUDOWA- 
g¥OS KUTATÓ INTÉZET - Csatoltan visszaküldjük Kitchin, L.D.: "Road Transport LawM 
q. müve egy példányát, melyet voltak szívesek Angliából kölcsönkérni Intézetünk 
piszére. Az idézett mü komoly segítséget nyújtott tudományos témáink müvelésében♦-
/ni/

NEMZETKÖZI KÖNYVTÁRI KONFERENCIA LESZ BUDAPESTEN

A nemzetközi kiadványcsere Ugye az utóbbi időben világszerte előtérbe került. 
Ab UNESCO is fontos feladatának tekinti, hogy tagállamait állandóan ösztönözze a 
közöttük folyó csere élénkítésére.E munkájának egyik eszközeként a múltban több 
alkalommal arra kért fel egy-egy országot, hogy az rendezzen regionális konferen
ciát a kiadványcsere időszerű kérdéseinek megvitatására. így ketillt sor HAVANÁBAN, 
0AMASCUSBAN, MANILÁBAN és legutóljára TOKIÓBAN nemzetközi csere-értekezletek meg
tartására.

1959-ben Magyarországot kérték fel arra, hogy hivja össze az európai országok 
nemzetközi konferenciáját. Az értekezletre 1960 SZEPTEMBER 13-TÓL 19-IG kerül sor, 
Valószínűleg a Magyar Tudományos Akadémia helyiségeiben. Ez lesz az első eset arra, 
0ogy egy ENSZ-szerv magyarországi konferencia megrendezésében vesz részt.

A napirend főbb pontjainak megfelelően az UNESCO Titkársága 8 államot kért 
fel a kiadványcsere egy-egy fontos kérdésének referátumban való kidolgozására.
Izek közül "A CSERETEVÉKENYSÉG KOORDINÁLÁSA" c. referátumot az előadóként felkért



iiviÁCS lilat6 C£jr: \>f fíoozor megbízósábul a Nemzetközi Coereszolgálat dolgozta*
ki én fordította le, A többi referátum témái: a nemzetközi kiadványcoere jelenlegi 
és jövőbeli fejlődési iránya; a nemzeti csereközpontok szervezete, feladatai és sze
mélyzete; a csérétevékenyseg decentralizációja; a könyvtárközi központok és a nem
zetközi duplumcsere fejlődése; a kiadvanycscre útjában álló akadályok; a csere mód
szereinek szabványosítása.

Megalakult az itthoni rendezőbizottság, főigazgatónk DR.JÓBORU Magda a Magyar 
UNESCO Bizottság elnökének vezetésével. Nemsokára sor kerül az európai országok kép
viselőinek hivatalos meghívására és egyéb előkészítő munkálatokra.

E fontos eseménnyel kapcsolatos hírekre a Híradó hasábjain még visszatérünk. 
- GÖMBÖCz istvAst

MUNKATÁRSAINK ÍRÁSAIBÓL

[ FALVY ZOLTÁN ] - Keresztury Dezső-Vécsey Jenő-Falvy Zoltán: A magyar zenetörténet képes
könyve. Bp. 19^0, Magvető. 336 p.

[ HERNÁDY FERENC 1: Pécs francia szemmel. Jelenkor III. óvf. (1960) l.sz. f 102-104.p.
[ -”- Tfl- ]: Un martire italiano di Pécs (Ungheria)nel 1849. II Risorgimento (Mi

lano) 1960. 1. sz., 45-4-6 p.
[ KERESZTURY DEZSŐ ] - Vécsey Jenő - Falvy Zoltán: A magyar zenetörténet képeskönyve. Bp. 

1960, Magvető. 336 p.
,[ KOZOCSA SÁNDOR ] - Könyvészeti adatokat tartalmazó utószót irt Krúdy Gyula ”Az utitárs” 

és "N.N.” c. kisregényeihez. A könyvtár mártírhalált halt munkatársának Halász Gábornak ”Véloga- 
tott tanulmányok” c. kötetét ”Halász Gábor irodalmi munkássága” c. bibliográfiája egészíti ki. 
Megjelent a Magyar irodalom bibliográfiája. 1955- c. kiadványa.

[ SOMFAI LÁSZLÓ ]: A klasszikus kvartetthangzás megszületése Haydn vonósnégyeseiben.Zene
tudományi tanulmányok Haydn emlékére. Bp. 1960, 295-420. p.

[ ]j Ismeretlen Haydn-kéziratok az eszterházai színház opera-repertoárjából.
Uo. 507-526. p.

[ VÉCSEY JENŐ ] - Keresztury Dezső-Vécsey Jenő-Falvy Zoltán: A magyar zenetörténet képes
könyve. Bp. 1960, Magvető. 336 p.

[ -*•- ] : Az Országos Széchényi Könyvtár Haydn-autográfjai. Zenetudományi tanulmá
nyok Haydn-emlékére. Bp. 1960, 497-506. p.

KIS HÍREK más KÖNYVTARAKRÓL

Az ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR olvasótermeinek nyitvatartási ideje: Hétfőn 13 ő- 
rától, a többi munkanapokon 10 órától 21 óráig. Vasárnap 9 órától 13 óráig.

Kis kiállítást rendeztek az OMK-ban az ERZSÉBET-HID TÖRTÉNETÉRŐL. A kiállított 
könyvekből, dokumentumokból, képekből a hid terv-pályázatának érdxkességeivel ismer
kedhetnek meg a látogatók.

A NÉMET TUDÓI.'ÁNYOS AKADÉMIA DOKUMENTÁCIÓS INTÉZETE rendszeresen megküldi az 
OMK-nak dokintiéntáclós kartonszolgáltatását.- OMK HÍRADÓ 1. számából.

A FŐVÁROS ÖSSZLAKOSSÁGÁNAK 7.6 SZÁZALÉKA,a 6 éven felüli lakosságnak 8.3 szá
zaléka volt BEIRATKOZOTT OLVASÓJA a FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁRNAK.

"SZERELEM, HÁZASSÁG, CSALÁD" cimmel ajánló bibliográfiát adott ki a Fővárosi 
Szabó Ervin könyvtár. A bibliográfia válogatást ad n világirodalom regényeiből, a- 
melyek a cimben jelzett témát jellemző modor tárják fel. A bibliográfiát Polgár Er
zsébet állította össze. A lektorálást ér; az átdolgozást Szalai György és Tiozay An
dor végezték. - ]■ ÖUYVTARI IIJRADÓ 2. és 3. számából.



Ú 3 OTTHONUNK

"TÖMÖR1* RAKTÁROZÁSI LEHETŐSÉGEK KÖNYVTÁRUNK UJ ÉPÜLTÉBEN

Könyvtárunk könyvállománya 50 év alatt feltételezhetően kb. 6 millié kötetre, 
az "egyéb" állományegységek: folyóirat, térkép, zenemű stb. száma pedig kb 10 mil
lióra növekedhet. Ilyen óriási könyvtári állomány tárolására a hagyományos vasszer
kezeti! tároló berendezések alkalmazásával, - ahol a rendelkezésre álló területnek 
nagyjából egyharmad részét az állványok, kétharmad részét pedig a közlekedésre szolgáló folyosók foglalják el - kereken 24 000 NÉGYZETMÉTER RAKTÁRI TERÜLETRE és több. 
mint 100 000 FOLYÓMÉTER VÁSPOLCRA van szükség. Ezt a hatalmas igényt, tekintetbe vé
ve az egyéb területi igényeket is, az építészek még a hatalmas uj palotában sem tud
ják majd biztosítani. A raktározást perspektivikusan tehát csak olyan,hazánkban uj- Gzerü u.n. "tömör" vagy "sűrített" raktári berendezésekkel oldhatjuk meg, amelyek 
lehetővé teszik, hogy egy meghatározott raktári területet a raktározásra szánt re - 
szék növelésével s a folyósok csökkentésével jobban, gazdaságosabban tudjuk kihasz
nálni .

E különleges raktári berendezések első tipusai a múlt század utolsó negyedé - 
ben keletkeztek, amikor a könyvtermelés világszerte óriási mértékben növekedett s 
a könyvtárakba áramló köteteknek sok esetben újabb építkezések nélkül, a meglévő 
raktárakban kellett helyet biztosítani.

Az első u.n. "GÖRDÜLŐ" TÖMÖR RAKTÁRI BERENDEZÉS tervét 1878-1884 közt Angliá
ban Ch.G. VIRGO bradfordi könyvtárom dolgozta ki. Találmányának /rolling cases/ lé
nyeget az állványok aránya az egész könyvraktár nagyságához viszonyítva növelhető, 
ha a rögzített kétoldalas állványok között levő kere^sztfolyósokba kerekekkel fel - 
szerelt, síneken gördülő ugyancsak kétoldalas állványokat helyeznek. Egy-egy áll - 
ványt hosszirányban a raktar főfolyosójára kézierővel ki lehet huzni Ugyanúgy, a- 
hogy az ember egy könyvet kihúz a könyvespolcról. Az első elgondolást továbbfej - 
lesztette oly módon, hogy kizárólag gördülő állványokat helyezett egymás mellé a 
raktárba. Kialakította a felső sínen, ugyancsak kerekeken gördülő, függesztett áll- 
ványtipust is. A BRITISH MUSEUM KÖNYVTARA, az oxfordi BODLEIANA bevezette e tárolá
si módot, /l.ábra./

1. ábra 2. abra

E tömör raktározási rendszer egyik változa
ta a 2. ábrán bemutatott gördülő állvány, eme - 
lyet először kisebb angol könyvtárakban, majd 
ugyancsak a British Museum Könyvtárában álli - 
tottak fel. Mindegyik beépített kétoldalas rög
zített állványsor elé a viszonylag széles /120 
cm/ folyosóra egy egyoldalas állványsort helyez
nek, ezáltal a fennmaradó folyosó kb.75-78 cm- 
re szükül. Az egyoldalas állványsor egyes /100 
cm széles/ tagjai emberi erővel,tengelyük hossz
irányában síneken elmozdíthatók. Ez a tárolási 
mód a szakirodalom - HILL - értékelése szerint 
"igen nagyértékü rendszernek bizonyult."

Az amerikai SNEAD vállalat által gyártott gördülő állványok /"Snead roller ca
ses"/ abban különböznek a Virgo-tipusutól, hogy nincs szükségük sínekre. A kemény 
gumiabronccsal ellátott golyóscsapágyas fémkerekekkel felszerelt állványok a kemény 
és sima padlózaton sinek nélkül,emberi*erővel elmozdithatók. A Snead vállalat is 
gyárt függésztett gördülő állványokat.

A gördülő állványok uj tipusát Hans INGOLD svájci mérnök dolgozta, ki. Szaba
dalmazott tömör raktározási berendezésének a "COMPACTUS" SYSTEM INGOLD-nak lénye
ge a következőt a kétoldalas,síneken golyóscsapágyas acélkerekeken gördülő fémből, 
deszkából és műanyagokból készített állványok homlokzati felületükkel szorosan egy
máshoz tepadnak./3/A. ábra./ A raktár hosszirányában egyetlen közlekedési folyosó 
van s a raktár egyik vagy mindkét végén 1,2 vagy 3 kétoldalas állvány számára sza
badon hagyott hely. A zárt állványsort / 3/B. ábra, az állványsor felülnézetben / 
apnak súlyától függően 0,25 - 2,5 lóerős villanymotor mozgatja olymódon, hogy az
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et-.yes állványok oldalán c^^lható fogantyú átváltásával, egy közlőm'! segítsége ut - 
ján az állványok s az alattuk elhelyezett vonószalag közt kapcsolat; Jön létra, a 
motor megindul illetve működni kezd s az állványsor a kivánt helyen 5-6 másodperc

Amikor a folyosó a megszabott szélesség - 
ben kialakult, tehát az állványok szétnyitása 
a meghatározott helyen- vagy hosszabb állvány- 
sorok esetében több helyen megtörtént, a motor 
önműködően kikapcsol s az állványsor mozgása 
megáll. A keletkezett folyóséba /folyosókba/ 
belépve a keresett kötetet kiemelik. A raktá
ros kilép a folyosóból, majd a motort bekap - 
csolva az állványsort ismét összezáratja. Gu- 
mitömités /szegély/ segítségével elérik azt, 
hogy az állványok összezáródásakor az érintke
zés simán, zajtalanul történik. Külön önműködő 
berendezés gondoskodik annak a veszélynek elhá
rításáról, hogy bárki is mozgásba hozhassa a 
berendezést mindaddig, amig valaki a két áll - 
vány közt keletkezett folyosón tartózkodik. 
Hosszabb állványsor esetében egy középső szek
rény rögzített, tehát nem mozgó.

Ingold újabban kialakította félig-önmüködő rendszerét. Egy 1/2-3/4 léereJU 
villanymotor mozgathatja - ha szükséges emberi erő közreműködésével ie - az áll - 
ványsort. A motor csekély ereje is biztosíték arra, hogy a raktár kezelője ne szo
rulhasson az állványok közé.

Jelentős eredményeket értek ol a tömör raktározás terén a Szovjetunióban is, 
ahol P. PASCSENKO, G.MEJENDORF és K.GUTÜN 1939 óta végeztek e téren sikeres kísér
leteket. Újabban a moszkvai TÖRTÉNETI KÖNYVTÁRBAN dolgozták ki a gördülő állványok 
motornélküll típusát. E kísérletek nyomán, s a rendelkezésre boosátott szovjet do
kumentáció alapján állították elő a budapesti ÁLLAMI GORKIJ KÖNYVTÁR dolgozói BARA
BÁSI Rezső könyvtárigazgató vezetésével és műszaki szakemberek bevonásával az el
ső hazai gördülő tömör raktározásra alkalmas berendezést. A minta-állványok a be
mutatón osztatlan "sikert” arattak. Lényege, hogy egy kerékpár fogaskerekes-lán - 
cos áttétele s egy hajtókerék segítségével a síneken gördülő állványsor kézi erő
vel igen könnyén mozgatható.

A "Compactus" berendezés előnye, hogy 1 NÉGYZETMÉTER RAKTÁRI TERÜLETEN AZ ÁT
LAGOS 200-250 KÖTET HELYETT 400-500 KÖTETET IS EL LEHET HELYEZNI. Hátránya, hogy 
előállítási költsége viszonylag magas, kezelése, kissé körülményes. Rövidebb áll
ványsor csak egy helyen nyitható meg. A kiszolgálási idő átlag 10 #-kal több, te
hát inkább csak ritkán használt állomány tárolására használható. Könyvhigiéniai 
szempontból a "Compactus" rendszer még számos megoldatlan kérdést vet fel.

A "TOLÓS" RENDSZERREL a gördülő állványok típusait 1936-ben Angliában T.E.PO- 
ULKES újabbal gazdagította. Három sor állványt nem úgy állított fel egymás mellett, 
mint ahogy a könyvespolcokon a könyveket szokás, hanem keskenyebblk oldalukkal oaet 
lakoznak egymáshoz. A legbelsőbb 2 állványsor rögzített, a két külső 2-2 állvány
sor több 1 méteres állványtagbél áll, ezeket síneken gördülő golyósosapágyas gör
gőkkel szerelték fel. A 2 legbelsőbb állványon elhelyezett anyaghoz úgy Jutunk hoz
zá, hogy az előtte álló állványtagokat kézierővel oldalirányban elmozdítjuk. A rend
szer 100 százalékos vagy még ennél is nagyobb helymegtakarltással jár. Minél tö
mörebbre készítik a berendezést, annál több állványt kell fálretolnl ahhoz, hogy 
el lehessen érni a legbelsőbb állványtagot. Ezért összhangba kell hozni a könnyű 
hozzáférhetőséget és a helyszükségletet.

A "CSUKLÓS" ÁLLVÁNYOK első szerkesztője ugyancsak VIRGO volt, aki 1878-ban 
olyan rögzített, kétoldalú faállványokat készített, melyeknek mindkét oldalán oauk- 
lópánttal a rögzített állványhoz erősített, elmozdítható újabb egy vagy kétolda - 
las állványok állnak. /4, ábra./

A rögzített állvány polcain elhelyezett kötetekhez úgy le
het hozzájutni, hogy az elmozdítható csuklós állványt mint egy 
ajtót egyszerűen kinyitjuk. A mozgó állványok Jobb megerősítésé
re, biztonságosabb működésére a külső sarkakon, alul görgős szer
kezetet szereltek fel, amely a padlóban sülyeoztett fém jára - 
tón fut. A fából készített szerkezet nem bizonyult elég erős - 
nek. Fémből készített újabb szerkezetét a Snead vállalat dől - 
gozta ki /"Snead Compact Storage"/. Korszerű típusát az ameri
kai MIDíVEST INTERLIBRARY CENTERBEN állították fel először. A 
szokványos tipusu berendezésekkel szemben ez a rendszer az al
kalmazott berendezéstől illetve annak elhelyezésétől függően 
20-109 százalékos padlótér megtakarítást biztosított. A rend-4. ábra

aiatt szétnyílik. / .j/u. aora,/ 

A
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szer az USA-ban szakirodalmi'közlések szerint "egyre terjed."

A csuklós rendszer elve alapján /de csuklók nélkül/ készítette el a német DE
PÓIIG cég a "STRAFOR" elnevezésű tömör állványsort. A középső elhelyezésű, kétolda
las áJlványsor rögzített. A két külső, ugyancsak kétoldalas állványsor golyóscsap- 
ágyas görgőkön nyugszik s az állványokból kiálló fogantyúk megragadásával emberi 
erővel derékszögben kifordíthatok. / 5.ábra. / A hagyományos vasszerkezetű raktá
ri berendezéssel felszerelt raktárral szemben minimálisan 50 százalékos alapterU- 
let megtakarítást biztosit.

— * R»R
pq ZJ-

BQ‘13Bi
5. ábra.

6.ábra

Az amerikai Ames Comp. "FIÓKOS"STOR-KOR - RENDSZERE és a HAMILTON COMR. cég 
hasonló berendezése uj utat jelent a tömör raktározás terén. Az állványzat függő
leges és vízszintes tartószerkezete rögzített, a pMLcok azonban mozgók, kihuzha - 
tók. Ez a rendszer a gördülő, oldalt kihúzható Virgo-féle elgondolás továbbfejlesz 
%ése, de nem az egész állványzat mozdul el, hanem csak a 44-55 cm széles és kb. 100 
120 cm mély fiók húzható ki rögzített tartószerkezetéből. Sgy-egy fiók kétoldalas 
polcot helyettesit. A kötetek a polc kihúzása után a polc hosszában ugyanúgy he .- 
lyezkednek el, mint a hagyományos rögzített polcon. Más típusok /6.ábra./ a kihúz
ható fiák homlokterébe is elhelyeznek egy sor kötetet, mögötte a két sor könyv ha-

fyományos módon sorakozik. Az e^yes fiókokat tetszés szerinti magasságban lehet be 
llitanl. A rendelkezésre álló állvány magasságát tehát a tárolt anyag gerincmagas 

ságával összehangolva igen gazdaságos tömör tárolási lehetőséget kaphatunk. A férő 
helynyerés minimálisán 100 százalékos.

Az előadottak nyomán felvetődik a kérdés: MELYIK A LEGJOBB TÖMÖR RAKTÁROZÁSI 
RENDSZER?

Számos gazdasági és gyakorlati-szakmai szempont gondop mérlegelése után lehet 
csak eldönteni a kérdést könyvtárunk szempontjából. Kétségtelen,hogy az uj épület
ben létesülő hatalmas központi raktártömbünk legalsó szintjeiben, ahol előrelátha
tólag a muzeális és a ritkán használt állományt fogjuk tárolni,csakis a tömör rak
tározási rendszerek közül a számunkra legmegfelelőbbet, vagy legmegfelelőbbeket * 
használhatjuk. Gondoskodni kell mindenesetre arról, hogy e területek /födémek/ te
herbíró képessége négyzetméterenként legalább 1000-1100 kg. sőt esetleg még ennél 
is nagyobb legyen. Tudomásul kell vennünk, hogy e ritkán használt raktárak eseté
ben a kiszolgálás tovább tart. Ellensúlyozni fogja azonban ezt a késést a szako
sított olvasótermekben elhelyezett sok tízezer kötetre rugó, szabadpolcon elhelye
zett "élő" állomány! Az 50-100-250 százalékos területnyereség azonban nemcsak csá
bitó jellegű lehetőség, de kötelező erejű előírás is a számunkra.

Lehetséges, hogy a minél nagyobb térnyerés érdekében a különböző tömör rak
tározási módszerek kombinációit a területi adottságok s az egyes raktárrészek fűnk 
dójának megfelelően egymás mellett fogjuk elhelyezni. - DR.TOMBOR TIBOR

UJ PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK

Lapunk előző számaiban tájékoztattuk olvasóinkat annak a pályázatnak az ered
ményéről, amit Szakszervezeti Bizottságunk könyvtárunk Kollégiumával és a Közalkal 
mazottak Szakszervezete Budapesti Bizottságával együtt hirdetett meg az elmúlt év 
őszén a könyvtárunk előtt álló feladatok megoldásának elősegítésére. Tájékoztatá
sunkban azt is közöltük, hogy "A könyvtár uj épületének olvasótermi rendszere" c. 
pályatételre "A Könyvtáros" f. évi 2. számában - 1960.junius hó 30-i határidővel - 
uj országos pályázatot irtunk ki.

Most újabb országos pályázatot hirdetünk további részkérdésekre vonatkozóan,
E pályázati felhívást, amely "A Könyvtáros" legközelebbi számában jelenik meg, }a-



púnk mc*l.lcklc -'n; ;\ozülfjiik.

Ufty gondoljuk, hogy ez az ujn/.erli pályázat érdeklődánt fog kelteni nemcsak or- 
nr.ágonan, de dolgozóink körében io.

Ifífcúlkátmaulf

AMI NINCS A
Milyen szociális juttatást kaptak

BORÍTÉKBAN
a közalkalmazottak !95?>ben I

’ Ml közvetlen Juttatásban ts részesítik tag
jaikat, a segélyek kifizetésével. Szakszer- 
vezetünk 1089-ben szülési, temetkezési, 
rendkívüli segély elmén 0809 arra jogo
sultnak 2 210 872 forintot fizetett ki.

Jelentős összeget fordít államunk ét a 
szakszervezet a dolgozók üdültetésére. A
Íó munka Jutalmául az ország legszebb 
lelyeln üdülhetnek szakszervezetünk tag

jai,
1959-ben a tagság M %-»• 7989-en 
rémesültek SZOT kedvezménye* 
üdültetésben, tnelyhes as üdülés tel
jes költségének 19 %-át állami tá

mogatásként kapja, a beutalt.
Ezen a kereten belül 390 dolgozó szana
tóriumi beutalót kapott, amellyel egész; 
•égünk megóvásához járultunk hozzá. 
Külföldi kéthetes csereüdültetésből a ba
ráti országokból 08 szakszervezeti tagunk 
tért vissza felejthetetlen emlékekkel 135 
azoknak a száma, akik 1059-ben is részt- 
vehettek az eseménydús egyhetes külföl
di hajó-üdültetésben, gyönyörködve ha
zánk legnagyobb és legszebb folyójának 
festőién szép tájaiban, s nem utolsó sor
ban Pozsony és az Alduna szépségeiben. 
Évről-évre — így a múlt évben is — 50 
kismama részesült anya- és gyermek
üdültetésben. A fentieken kívül 1150 gyer
mek töltötte nyári szünidejét a SZOT gyer
meküdülőiben a Balatonon és hegyvidé
künk legszebb helyein.

Szakszervezetünk saját erejéből — a 
tagdíjbevételek köipontl résiesedésé- 
ből — több mint egymillió forintnyi 
ráfordítással a~ gzonvkeraten felül 
Cáie felnőttet ót 696. gyermeket üdül* 

letett 1969-ben,
Ennek jelentős és bővülő részét foglalja 
el a családos üdültetés, mert csaknem 000 
családnak biztosítottuk, hogy nyáron 
együtt pihen Jonek. A múlt évben ismét. 
megszerveztük a kulturális üdültetést, me-; 
lyen 190 vidéken élő szakszervezeti tag ét 
190 gyermek vett részt 1999-ben sem fe
lejtkeztünk el a nyugdíjasokról és meg
szerveztük külön üdültetésüket, amelyen . 
Ötvenen vettek részt Ezt a számot 1900- 
ban megnégyszerezzük.

Napjainkban természetesnek tflnlk, 
hogy szocializmust építő országunkban a 
dolgozók fizetésükön kívül szociális Jut
tatásokban is részesülnek. A közvetett, 
juttatások rendszere Jelentős tényezője 
áz életszínvonalnak, melyet a dolgo
zók megbecsülnek, értékelnek, elismer
nek. Ha erről beszélünk, az eredmények
kel büszkélkedünk, nem azért tesszük, 
hogy kérkedjünk, hanem azért mert ez 
már velejárója mindennapi életünknek 
és ezzel a szociális juttatásokat létrehozó 
dolgozók munkáját ismerjük eL

Hazánkban már tfs éve a dolgozók 
életszínvonalának elengedhetetlen té
nyezője az állami társadalombiztosí

tás egységes rendszere,
Ezt nemcsak szakszervezetünk tagjai tud
ják, de nagyrabecsültk a kapitalista or
szágok dolgozói Is. Közismert, hogy olyan , 
országban, mint az Amerikai Egyesült Ál
lamok, nincs egységes társadalombizto
sítás. A társadalombiztosítási terhek leg
nagyobb részét a dolgozók viselik és több- 
millió dolgozó egyáltalán nem részesül 
semmiféle társadalombiztosításban. Az 
összehasonlítás önkéntelenül adódik eb
ben az időszakban, amikor országunkban 
g szocializmus útjára tömegesen lépő dol
gozd parasztok százezreit vonjuk be az 
{llaml társadalombiztosítási ellátásba.

A szakszervezeti társadalombiztosítás 
rendszerében a szakszervezetek állami 
feladatot látnak el. Hivatalainknak mint
egy 40%-ban helyben folyósítják a tár
sadalombiztosítási szolgáltatásokat és 
megkezdtük 19 alapszervezetben a nyug
díjigény hivatalban törlépófyWéteiét is. 

A ssabsaervemtüiikhős tartozó dől* 
gésák éé családtagjaik , közül 1959- 
bea Itt emu — s nyugdíj kivéte
lével r- 999 millió.forint társadalom- 
kmsattlsl sndgáltatásban részesül

tek,
Orvosi és kórházi kezelésre 69,9, táppénz
re 49A gyógyszerre 98, családi pótlékra 
99-40, gyermekágyi segélyre 6 millió fo
rintnyi összeget fizetett ki államunk.

A szakszervezeti társadalombiztosítás 
mellett s szakszervezetek a tagdfJbevétd-

Hivatalalnkban, intézményeinkben sg 
élet- és a munkakörülmények fejlődésé
ről, javulásáról adnak bizonyságot azok m 
Jelentős összegek is, amelyeket szakszer* 
vezetünk közbenjárására kaptak dolgozó* 
ink a múlt évben. A közalkalmazotti dol
gozók 1989-ben is Jelentős Juttatásnak 
könyvelhették el a félárú vasúti utalvány- 
nyal Járó kedvezményt Csaknem 160 ea- 
ren — munkaviszonyban állók és család- 
tagjaik együttesen — részesülnek ebben 
a kedvezményben, ami ugyancsak állami 
támogatásként, béren felüli futtatásként 
jelentkezik, 6 millió 400 ezer forint érték* 
ben.

A közétkeztetés 396 munkahelyen csaló* 
nem 33 ezer közalkalmazottnak Jelent nagy 
segítséget, különösen nődolgozólnknak* 
Ezt a szociális ellátást is állami támoga
tással kapják meg, amely a múlt évben 
körülbelül 14 millió forintot tett Id,

A közelmúltban végeztünk hivatalain!^ 
nál, intézményeinknél felmérést A sta* 
tisztikai adatok azt mutatják, hogy a köp- 
alkalmazottak Is örvendetes létszámbed 
kapnak lakást as állami keretből

Es a lakás Juttatás 1989-ben 1989 kfla* 
alkalmazotti családnak Javfteita Mg 

a lakáskörülményeit.
A fizetésen fölüli juttatás a munka- ds 

védőruha ellátás Is az arra Jogosult doh 
gőzöknél 1959-benli millió 800 ezer foritM 
tót fordított kormányunk orra a célra,

A felszabadulás óta államunk nagy kb 
szegeket fordít a munkásvédelemre, bal* 
esetelhárftásra, az üzemegészségügy fej* 
leiztésére. A ssakszervesetünltbö* tartMff 
hivatalok, tntéőnények egy vósafloA 
különösen a HM-nól, á tudományos taté* 
zetetöiél és írtéi üzemi Jellegű lntétmfr 
nyéknél ~ Jelentés' az as összeg, amit 
munkavédélml és egészségügyi berakásé* 
sok révén' közvetetten kapnak dolgozó
ink. Erre 1959-ben csaknem 6 mi!Uó fge 
Hntot fordított államunk.

Ezek a számok egyetlen acitendő ered- 
ményelt mutatják be. Gondoljunk erre tf* 
amikor hazánk felszabadulásának 16. óm* 
fordulójára készülünk, ____



MAS KÖNYVTARAK LAPJAIRÓL ÖNMAGUNKNAK

Kát szép kiállítású könyvtári lapról kell megemlékeznünk. Az egyik az Orszá - 
gos Műszaki Könyvtár által kiadott "OMK HÍRADÓ", a másik a Tóvárosi Szabó Ervin 
Könyvtár "KÖNYVTÁRI HÍRADÓ**-ja.

Az OMK HÍRADÓ IV. évfolyamával uj formában indult meg, változatos és gazdag 
tartalommal. Az első szám Penyvessy Györgynek, az OMK munkatársának hirtelen ha
láláról emlékezik meg. Az OSZK dolgozói ezúton fejezik ki az elhunyt kolléga vá
ratlan halála miatt részvétüket.- Több állandó rovatot találunk: *' Mi újság nálunk'] 
érdekesnek tartjuk a "Rólunk Írták" c. rovatot, hasonló talán helyet kaphatna az 
OSZK Híradóban is. Foglalkozik a lap szakmai kérdésekkel is: "A fordítási és fi - 
gyelő szolgálati osztályról", "Az Országos Műszaki Könyvtár könyvállományának re
víziója", "Műszaki Lapszemle és továbbképzés", "Könyv helyett film" c. cikkek ta
nulságos bepillantást engednek az OMK munkájába. Részletesen ismerteti a Híradó az 
1960. óvben indított munkavers«nyt is, melyben llfl műszaki könyvtár vett részt.

A tájékoztatást és ismeretterjesztést /"Egy kis történelem"/ vidám rajzokkal, 
cikkekkel, versekkel, sőt kereaztrejtvénnyel is igyekszenek derűsebbé tenni.

Jelentős helyet foglal el - nemcsak terjedelménél fogva - a lap "Szakszerveze
ti Híradó" része, mely többek között tartalmazza az OMK Szakszervezeti Bizottságá
nak gazdag munkatervét az 1960. év első felére. A KISZ hírei között egy jól sike
rült klubdélutánról olvashatunk vidám beszámolót.

A Fővárosi 3zabó Ervin Könyvtár KÖNYVTÁRI HIRADÓJÁ-nak februári száma is fi
gyelmet érdemel sokrétű, a könyvtár életét jól tükröző cikkeivel. A könyvtárhoz 
méltóan különös jelentőséggel szerepelnek a társadalmi és politikai cikkek és hí
rek: "Nemzetközi Nőnap", "Felszabadulásunk ünnepe közeledik", "A Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár Szakszervezeti Bizottságának munkaterve az 1960. év első felére", 
"Párthirek", "KISZ Hirek", "Április 4.iki terveink a megvalósulás utján."

A munkamódszerátadással, a tapasztalatok ismertetésével több tudósítás fog - 
lalkozik. A Könyvtár kiterjedt fiókhálózatának dolgozói közvetlen hangon tájékoz
tatják egymást élményeikről, gyakorlati munkájukban elért eredményeikről, klsebb- 
nagyobb "munkafogásaikról".

Helyet kap a Híradóban a felvilágosító és ismeretterjesztő munka is. "Tudo
mány és vallás", "Bulgáriai élményeimről" c. Írásokat kell itt megemlítenünk.

Bár mindkét lap elsősorban a belső tájékoztatást szolgálja, mégis azokon ke
resztül más könyvtárosok is szerencsés bepillantást nyerhetnek egy-egy meghitt, 
szinte családi meleget sugárzó könyvtári közösség gondjaiba és örömeibe, úgy érez
zük jő szolgálatot tesznek a szerkesztők és cikkírók, mert hozzájárulnak ahhoz , 
hogy a könyvtárak közössége még Jobban összeforrjon. - KI

SZAH SZERVEZET I 
KRÓNIKA

társadalombiztosítási tanács

UdULÉS - Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési beutalást: 
Szakszervezeti kedvezményes beutalások - BALATONLELLE: Krause Etel febr. 15-29, 
Győr Lászlónó febr. 25-márc.8.

FŐBIZOTTSÁG

A Nőbizottság patronálási munkájának keretében f. évi raárc. 26-án a magyar 
színjátszás történetéről uANKISS Elemér tartott előadást a Veres Pálné Leánygim
názium KISZ-klubjában.



. *. .üu,.ixiiol-itiClü jelenlegi helyzetéről Nőbiaot tsúgunk as
alábbi tájékoztatási nyerte a Gazdasági Hivataltól} Az emeletráépítés ■jgyében mérő. 
21-án volt tárgyalás az V, Kerületi Tanáosnál, melynek során a tervező vállalat be
mutatta az emeletráépítés előterveit a Tanács Építési Osztályának. Az előterveken 
médosltásokat Írtak elő, figyelembe véve a szomszédos uj épület stílusát és az ál
talános városrendezési szempontokból következő előírásokat. Az uj tervek néhány hét 
alatt elkészülnek és jóváhagyásra kerülnek.

KULTURÁLIS MUNKABIZOTTSÁG

INTIMHANGULATU SZÉP ÉLMÉNYBEN VOLT RÉSZE könyvtárunk, sajnos csak kis létszám 
bán megjelent munkatársainak március 10-én délután. A Zeneműtár és a Szakszervezeti 
Bizottság emlékhangversenyét RUZITSKA GYÖRGY-nek, ?, XIX. század méltatlanul elfele
dett zeneszerzőjének szentelte. A mintegy 150 főnyi érdeklődő közönség az ORSZÁGH- 
YONŐSNÉGYES /Országh Tivadar, Hidyné Gyulay Mária, Dr. Tóth Károly és Zsámboky Mik
lós/, valamint KERESZTESSY Hédy énekmüvésznő előadásában ismerkedett meg az ifjú 
Schuberthoz közelálló stilusu magyar szerző két szép kamaramüvével, valamint áriá
jával. Reméljük, hogy a Zeneműtár és az önzetlen, lelkes művészek munkájának ered- 
ményekép nemcsak átmenetileg "fujtuk le a port" Ruzitska müveiről, de felfigyel a- 
zokra zeneműkiadásunk is.Ezt a reményünket csak megerősítik a hangversenyen megje
lent jónevü zenekritikusok. A'jólsikerült délután - amelynek külön kedves és meg
ható színfoltja volt a 82 éves RUZITSKA Lajos közreműködése, - arra figyelmeztet, 
hogy bátrabban és rendszeresebben kellene felhasználnunk kitűnő akusztikájú disz - 
termünket hasonló, méltatlanul elfeledett vagy csak Zeneműtárunkban hozzáférhető 
magyar zenemüvek felújítására.

MÉG EGY ZENEI ESEMÉNYRŐL számolhatunk bet mároius 2-ikl zenedélutánunkon Ko - 
dály Psalmus Hungaricus-át hallgatta,még a megszokottnál Is csekélyebb számú érdek
lődő. A Kodély-vezényelte magyar felvételen kívül alkalmunk volt meghallgatni a 
müvet a német rádió együttesének előadásában is - első lépéskánt a múlt számunkban 
Somfai László által javasolt zenei szakkör működése felé,

ÁPRILIS 6-ÁR, most már a közvéleménykutatás eredményét figyelembevéve, VERDI 
REQUIEM-jét tüzzük műsorra, a Milánói Scala együttesének előadásában.

MÁROIUS 15-ÉN TARTOTTA MEG ALAKULÓ ÜLÉSÉT az újjászervezett Kulturális Munka- 
bizottság. Az eddigi reszortfelelösök - sportt HERNÁDY Ferenc, szakmai tapasztalat
cseréi FUTALA Tibor, természettudományos ismeretterjesztést SZAKA Elemér, közönség- 
szervezést JENIK Győzöné és VLASITS Ilona - mellett az egyes főosztályok a követke
zőkkel képviseltetik magukat a munkabizottságban* I.t WITTEK Lászlóná, II.t HANKISS 
Elemér, III. t V.WINDISCH Éva, IV. t WIX Györgyné, V. t PAFP István. A bizottság veze
tője SIMON Mária Anna. Nagyon várjuk, hogy végre a KISZ-szervezet is elküldje állan^’ 
dó megbízottját. - Az uj szervezettől reméljük, hogy sikerül szorosabb kapcsolatot 
létesítenünk a főosztályokkal. A megbízottak közvetlenül tolmácsolhatják munkatár
saik igényeit s kívánságait és viszont személyesen biztosítják, hogy a rendezvények 
hire-propagandája valóban eljusson az érdekeltekhez. Utóbbi célt szolgálja majd a 
napokban az étkezdében felszerelendő hirdetőtábla is, amelyen állandóan közöljük 
a következő hónapban esedékes rendezvények időpontját ás részletes programiját,

FEBRUÁR HÓNAPBAN a SZB, amint ezt a taggyűlésen bejelentettük, levélben tett 
javaslatot 12 tudományos lntázmány szakszervezeti bizottságának a KULTURÁLIS BOYÜTB-



MŰKÖDÉSRE. ncgy inlézro>.ny jelentkezett - közülük 'báron intézmény-
nyél folytatott raegbcszéléneink máris eredményeseknek mutatkoznak. A SZKFMÜVÉSZE- 
TI MUZEUM és a NEMZETI GALÉRIA munkatársai zenedélutánjainkra szeretnének hallga
tókat küldeni, - viszonzásul a Szépművészeti Múzeum már áprilisban tárlatlátogatá
son látja vendégül az OSZK-t. A Nemzeti Galéria XX. századi gyűjteményét kora ősz- 
szel tervezzük meglátogatni. A Szépművészeti Mus-eiun időközben kézirattárunkba is 
rendez egy baráti látogatást. - A PETŐFI IRODALMI-MUZEUM a kiállítások rendezésé
nek problémáiról rendez megbeszélést az OSZK illetékes munkatársaival. Reméljük, 
hogy a többi megkeresett intézmény is felelni fog kezdeményezésünkre és segit gaz
dagabbá, változatosabbá tenni kulturális programmunkat. - sma

BÉR-ÉS MUNKAÜGYI BIZOTTSÁG

A beérkezett tulóraigények alapján készítettük el az 1960. évre javaslatunkat 
a túlórák felhasználásáról. A Gazdasági Hivatallal egyetértve hangsúlyoztuk, hogy 
a költségvetésben e célra biztosított összeg lehetőleg csak az idényjellegű, vagy 
Időszakos munka esetében kerüljön felhasználásra. Az év folyamán a további túlóra- 
igényeket a bejelentett kérések alapján bíráljuk el.

A szakszervezeti bizalmiak közreműködésével adatokat gyűjtöttünk az egyes mun
kahelyek dolgozóinak bérhelyzetéről. A közeljövőben esedékes bérkorrekciós tárgya
lásoknál a szakszervezet részéről érvényesíteni kívánjuk az itt tapasztaltakat.

Sport

RÖPLABDA. - A Veres Pálné Leánygimnáziummal történt megbeszélésünk értelmében 
a tavaszi idő beállta után röplabdázoink a gimnázium udvarán tarthatják edzéseiket. 
Ezúton közöljük a röplabdázókkal, hogy uj röplabdát csak a jövő hónap elején tu - 
dunk beszerezni, mert jelenleg nem kapható.

TENISZ. - Egyelőre más lehetőség nem áll teniszezőink rendelkezésére, mint a 
Néprajzi Múzeum erősen javításra szoruló pályája, a tavalyi feltételek mellett. I- 
gyekszünk azonban más pályát találni.

ÚSZÁS. - Kedvezményes uszodajegyek továbbra is kaphatók 1 Ft 90-es árban a 
margitszigeti fedett uszodába.

EVEZÉS. - Az SZB anyagi támogatásával idén a tavalyinál nagyobb lehetőséget 
tudunk biztosítani a vizisport kedvelői számára.,A Belkereskedelmi Vállalattól egy 
kétpárevezős csónakot béreltünk a Római parton. Évi bére 1 800.- Ft., amely össze
get havi 360 Ft-os részletekben kell befizetnünk.

OLIMPIAI JELVÉNYSZERZŐ VERSENY. - A Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bi
zottságának sportosztalya versenyeket rendez az országos olympiai jelvényszerző 
versenyek keretében, f. év okt. 1-i határidővel. A jelvényszerző versenyek oélja, 
hogy minél szélesebb tömegeket nyerjen meg a részvételre. Ezért a követelmények 
nem is magasak. Az olympiai jelvény megszerzésének feltételei röviden a követke
zők:

1. / Részvétel Losonczi Tibor, a Magyar Olimpiai Bizottság titkárának "Hogyan 
készülünk a római olympiára" c. előadásán, melyet három sportfiira bemutatása követ 
/"Athéntől-Helsinkiig", "Világrekorderek'', és "Az év sportja"/. Az előadás helye: 
VIII. Puskin u. 4. Márc. 30.-an du. fél 6 órakor.

2. / Részvétel valamilyen labdajátékban /labdarúgás, kézi-, vagy röplabda,ping
pong, tollas labda, - tetszés szerint/. - Ez egyúttal a tavaszi fordulót is jelen
ti, így röplabdázóink ezzel kapcsolatos kérdésére máris kaptunk választ. A verseny
játék időpontját később teszik közzé.

3. / Tetszés szerinti részvétel: síkfutásban, távolugrásban, sulylökésben, tor
jában, kerékpártúrán, úszásban. / Az utóbbi szintje pl. 50 m bármely stílusban./

A jelvényszerző versenyben való részvételhez szükséges eredinénylapok a sport



felelősnél kaphatók díjmentesen.

Kérjük sportolóinkat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt e Jelvényszer
ző versenyben.

SZAKSZERVEZETI TAGSÁGUNK SZEMÉLYI HÍREIBŐL

SZEMÉLYI HÍREK

Könyvtárunk nagy családjának uj tagjai: SZÁSZ ILDIKÓ - Szász Géza kisleánya, 
febr* 29-én született.

ZÖLDDÉ, WIESINGER Piroska édesapját gyászolja.

KÓRHÁZBAN VANNAK: BURIÁN Ignác, HADIK Erzsébet, MATEJKA Jánosné.

UJ TAGOKKAL GYARAPODOTT SZAKSZERVEZETÜNK:

UJ tagok: BOZÓ Magdolna, HERENDI Karoly, SZÉKELY Árpád.

Hírek

A munkafegyelem megtartása könyvtárunk pináén dolgozójának kötelessége. Ebből 
a szempontból nem lehet közömbös az sem, hogy a szakszervezeti élettel és munkával 
kapcsolatos ügyeinket mikor intézzük. Ennek érdekében kérjük dolgozóinkat,, hogy az 
alábbi ügyekben kéréseikkel csak a megjelölt időpontokban keressék fel azokat, akik 
az ügyek intézésére hivatottak:

TAGSÁGI BÉLYEGEK ÁTVÉTELE ÉS ELSZÁMOLÁSA - Belencsik Lajos gazd. felelősnél, 
Adráma - minden hó 17-20. napjain 13-14 órákban

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCSI ÜGYEK - Koffer Rezsőné TT elnöfr, Bibliográfiai 
Osztály - minden hétfőn, szerdán és pénteken 15-17 órákban.

SEGÉLYEZÉSI ÜGYEK - Deli Györgyné segélyezési felelős, Gyarapítási Osztály - 
minden hétfőn, szerdán és pénteken 15-17 órákban.

ÜDÜLÉSI ÜGYEK - Fóris Anna üdülési felelős, Könyvfeldolgozó Osztály - minden 
hétfőn, szerdán és pénteken 15-17 órákban.

LEVELEINKBŐL: "Ez utón fejezem ki meleg köszönetemet és hálámat azért az áldo
zatkész, fáradságot nem ismerő munkáért, amellyel a KISZ.3ZBRVEZET fiataljai szobá
mat beköltözhetővé tették és segítették költözködésemet. Szeretnék köszönetét mon
dani mindazoknak, akik ügyeimben mellettem álltak és segítettek. Saját erőmből nem 
tudtam volna megküzdeni a nehézségekkel, de a közösség támogatásával uj lakásomban 
nyugodt otthonra leltem. SZŐKE JÚLIA."

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MSZMP SZERVEZETE ÉS SZAKSZERVEZETI BI - 
ZOTTSÁGA. Megjelenik havonként. Fel. szerk. és kiadó: Horváth Viktor. Szerkeszti a 
Szerkesztő Bizottság. - Országos Széchényi Könyvtár - Budapest VIII, Muzeum u. 3> - 
]|ágl sokszorosítása. Lapzárta: 1960. márc. 21. Megjelenik 350 példányban* Nytsz.157
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NEMZETI KÖNYVTÁRUNK A BUDAI VÁRPALOTÁBAN

Az Országos Széchényi Könyvtár Szakszervezeti Bizottsága, a Könyvtár Kollégiu
ma és a Közalkalmazottak Szakszervezetének Budapesti Bizottsága "A Könyvtáros" fo
lyó évi 2. számában pályázati felhívást tett közzé nemzeti könyvtárunknak a budai 
Várpalotában történő uj elhelyezésével kapcsolatosan. Amint azt már az első pályá
zati felhívás is jelezte, az említett szervek most újabb pályázatot hirdetnek o - 
lyan részkérdésekre vonatkozóan, amelyeknek tisztázása, illetve minél jobb megoldá
sa érdekében a könyvtárosok széles rétegeinek közreműködése kívánatos.

I. PÁLYATÉTELEK.

A pályázat a következő kérdések megoldására terjed kii

1. / Szociális berendezések. Milyen létesítményekkel, berendezésekkel lehet a 
Könyvtár dolgozói részére az egészséges munkafeltételeket biztosítani? Milyen jó
léti berendezéseket létesítsen a Könyvtár dolgozói részére? /higiénia, étkezés . 
sport, orvosi ellátás stb./ /B/

2. / Különleges szolgáltatások. Az olvasási igények kielégítése mellett az ol
vasók kényelme érdekében milyen kiegészítő helyisegek, berendezések szükségesek? 
/dohányzó, büffé, telefonfülkék, étterem stb./ /B/

3. / Előadótermek. Hány és milyen méretű előadóteremre van szükség; hol legye
nek azok elhelyezve és milyen berendezésük, felszerelésük legyen? Mi az előadóter
mek funkciója könyvtári és egyéb kulturális vonatkozásban? /C/

4. / A szolgálati helyiségek kiképzése.Az egyes munkaterületeken a könyvtári 
munkafolyamatoknak megfelelő egyetlen-légterű nagy munkaterem /büró-rendszer/,il
letve elkülönitett, kisebb munkahelyiségek /cella-rendszer/ berendezési tipus-ter- 
vének elkészítése. /B/

5. / A könyvraktár áthelyezése.A Könyvtár 1959-ben tért át az ugrószámos nume
rus kurrens alkalmazására. Korábban sima numerus kurrens alapján raktározott, az 
egyes állványokon belül úgy csoportosítva a könyveket, hogy a felső polcokra ke - 
rültek a kisebb s az alsókra a nagyobb méretű kötetek. Ez azt jelenti, hogy minden 
állvány zárt egység, a könyveknek más méretű polcokra, más befogadó képességű áll
ványokra való áttelepítése igen zavaró eltolódásokat eredményezne. Viszont az uj 
raktártermek méretei különböznek a jelenlegiekétől, s eltérő lesz alakjuk is /nem 
lesz bolthajtásos terem, váltakozó magasságú állványokkal./ Hogyan lehet a sima 
numerus kurrens alapján raktározott anyagot elhelyezni a Várpalotában létesülő uj 
raktárban, ahol az állványok magassága s ennek megfelelően az állványegységekre 
helyezhető polcok száma is a jelenlegitől sok esetben eltérő lesz. /A/

6. / Raktári berendezések. Az egyes tárak, gyűjtemények sajátos anyagának -kéz
iratok, nagybecsű r'i'tkaságok,*'térképek, kisnyomtatványok, zeneműtár! anyag stb. - 
tároláséra milyen különleges raktári berendezésekre van szükség? /C/

7. / Központi raktár. A Könyvtárnak jelenleg területileg is elkülönitett, kü - 
lön könyvraktára és külön folyóirat-, illetve hirlapraktára van. A budai Várpalo
tában egységes területű raktártömb lesz; ez a tény milyen szervezeti változtatáso
kat tehet Indokolttá ebben a vonatkozásban? /B/

8. / (jpszeköttetés a raktárakkal. Milyen jellegű, irányú kapcsolat legyen az 
olvasótermébe e¥ a raktárak között s azt hogyan valósítsuk meg technikailag? /te - 
lefon, telex, fényjelzések, hangjelzések, páter-noster, szállítószalag stb./ /A/

9. / Szabadpolcos kézi könyvtárak. Milyen könyvtártechnikai módszer alkalmazá
sával kerüljenek szabadpolcra a kézi-—könyvtári kötetek? A szabadpolcon lévő köny
vek elhelyezése a különböző olvasótermekben milyen rendszer szerint történjék?/C/

10./ Az olvasótermek berendezése. A program-tervezetben vázolt elhelyezési ter
vek figyelembevételével milyen legyen az olvasótermek berendezése, egyszintű vagy 
galériás megoldás esetén? /bútor, technikai felszerelés, stb./ /C/



11*/ Ruhatár. Korszerű, kb 1000 személyes könyvtári ruhatár berendezési ter
vének elkészítése az épület sajátosságainak megfelelően. /C/

12. / Kiállítások. Kiállítások terén milyen jellegű feladatai vannak a nemzeti 
könyvtárnak? /állandó könyvtörténeti kiállitás, allándó irodalomtörténeti kiállítás, 
időszaki kiállítások/, hogyan valósítsa meg a Könyvtár ezeket a feladatait? Az ál
landó és a változó kiállítások helyiségei /méretek, szerkezet, berendezés/. /A/

13. / Műemlék-könyvtárak. Hogyan történjék a műemlék-könyvtárak /Corvina, Szé- 
chényi-gyüjtemény, Kossuth hajós könyvtára, Apponyi-gyüjteraény/ kialakítása? /B/

14. / Könyvvédelmi /könyvhigiéniai/ feladatok. A Könyvtáron belUl létesített 
országos könyvhlgiéniai laboratórium milyen feladattal, szervezettel, milyen orszá
gos hálózattal és szolgáltatásokkal működjék? /B/

II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK.

1. / A pályázaton minden könyvtáros résztvehet.

2. / Az egyes pályatételek három - A, B és C - kategóriába vannak sorolva s a- 
zoknak eredményes megoldása a pályázatok elbírálásánál az A. kategóriában 15-25,a 
B. kategóriában 10-20, a C. kategóriában pedig 5-15 pont értéket jelent. A I.-III. 
díj eléréséhez a pályázóknak legalább 50 pontot kell elémiök az általuk szabadon 
választott pályatételekkel. A pályadijak odaítélése az elért összes pontszáaok a- 
lapján történik.

3. / A jeligével ellátott pályamunkákat az Országos Széchényi Könyvtár Szakszer** 
vezeti Bizottságának Titkára elmére /Bpest. VIII. Polláck M, tér lO.sz./ kell pos
tán megküldeni. Külön jeligés, zárt borítékban mellékelni kell a pályázó nevét és 
pontos cimét.

4. / A pályamunkák elkészítéséhez szükséges dokumentációs anyagot és esetleges 
Bzóbeli tájékoztatást a pályázatot kiírók megbízásából dr. Tombor Tibor oszt. ve
zető /Bpest. VIII. Muzeum-krt. 14-16. I.em./ adja meg.

5. / A pályamunkák beküldésének határideje: 1960. jullus 31.

III. PÁLYADIJAK♦

I. dij: 2.500 Pt egy külföldi tanulmányút költségeire.
II. dij: Tizennégy napos ingyenes üdülés két személy részére.

III. dij: 1.000 Pt.

Az egyes pályatételek eredményes megoldását - ha a pályázó az I.-III. dijat 
nem érte el - a bíráló bizottság 200-600 Ft jutalomban részesíti.

IV. PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA.

A beérkezett pályamunkákat a pályázatot kiírók egy-egy küldöttjéből alakult 
■bizottság bírálja el a II. pontban ismertetett pontozásos rendszerrel.

Alapkövetelmény a pályamunkákkal szemben, hogy azok megvalósíthatók legyenek.

A díjazott pályamunkák szerzői joga az OSZK-t illeti.
A bíráló bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy az I.dijat visszatart

sa vagy megossza.
Budapest,1960. március hó

Az Országos Széchényi Könyvtár Az Országos Széohényi Könyvtár
SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA KOLLÉGIUMA
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