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ÖNMAGUNKRÓL ÖNMAGUNKNAK

önmagunkról önmagunknak Imi mindig számadás. Számadás munkánkról, számvetés kér
déseinkkel* Jelentés, amit saját dolgainkról saját magunknak készítünk a Híradó nyil
vánossága előtt* A sok kérdés közül most osak egyről, a fontosabbak közül*

Talán egyike a legtöbbet vitatott kérdéseknek, hogy milyen mértékben felel majd 
meg könyvtárunk perspektívában a leendő uj épületből következő nagyobb feladatoknak 
és miképpen tölti be a ma által támasztott követelményeket? Igaz-e az, hogy könyvtá
runk régi dolgozói általában elmaradtak a feladatok mögött és a könyvtár problémáit 
osak uj, máshonnan hozott munkatársakkal lehet megoldani; vagy azoknak van Igazuk, 
akik úgy látják, hogy a kérdések megoldására önmagunk ereje is elegendő lett volna?

A kérdés nem ilyen egyszerű és nyilván nem Is dönthető el a helyeslés akár jobb
ra, akár balra való kimondásával. Úgy gondoljuk, hogy mindkét álláspont önmagában 
hibás, éppen ezért az azokból következő magatartások, következtetések is Igen sok
szor tévesek. Hiba lenne pl. nem látni, hogy könyvtárunk régi hiányosságainak kikü
szöbölésére, a napról-napra növekvő feladatok megoldásához szükségünk volt és lesz, 
szakmailag s politikailag jól felkészült olyan vezetőkre, munkatársakra, akiket más 
területről kellett és kell behozni könyvtárunkba. Azonban éppen olyan hiba lenne lép- 
ten-nyomon megfeledkezni arról, hogy könyvtárunk régebbi munkatársai között sokan 
vannak olyanok, akik nem egy feladat megoldására alkalmasak lennének, de nem Ismerik 
képességeiket, nem mernek támaszkodni erejükre, odaadásukra.

Sajnos ez álláspontokból eredő és nem egyszer magatartássá váló következtetések 
sem jobbak. Bizonyára találkoztunk már olyannal, aki úgy érezte, hogy az ő vagy má
sok idehozatala mentette meg a Széchényi Könyvtár •süllyedő hajóját"? Nyilván éppen 
úgy, mint olyanokkal, akik passzív rezisztenoláról beszéltek, mert nem beosüllk meg 
a könyvtár régi dolgozóit. Mindkettő legalább olyan mértékben alaptalan és téves 
szemlélet, mint az, hogy egyes kívülállók, a feltárt hiányosságok hatására mindennél 
rosszabbnak tartják könyvtárunk munkáját. De miért lenne ez Igazabb, mint az, amikor 
egyesek a könyvtáron belül - két - három évvel ezelőtt - ennek az ellenkezőjét val
lották.

Az igazság az, hogy senkinek sem kellett "megmentenie" könyvtárunkat. Könyvtárunk
nak voltak és vannak hiányosságai, mindmáig tisztázatlan alapvető kérdései; de mun
kája általában nem volt Jobb, de nem is volt rosszabb más nagykönyvtárak munkájánál. 
A kérdés lényege azonban nem ez. A lényeg abban van, hogy a nemzeti könyvtár felada
tinak ellátására - és ezt az uj épület konkrét feladattá tette - Könyvtárunk osak 
akkor válhat alkalmassá, ha egész eddigi munkáját átértékelve, vállalja és teljesl-



ti az uj feladatokat. Ennek végrehajtását pedig nem az "uj* ób "régi" dolgozák kö - 
zötti különbségtétel, hanem a régi és uj dolgozók egysége, közös odaadása és munká
ja biztosi thatJa. Egységes áldozatvállalás, egységes munka és egy: jges elbírálás a 
végzett munka alapján. Ez a feltétele s ugyanakkor biztosítéka is annak, hogy az er
kölcsiekben és anyagiakban való nagyobb megbecsülésnek egyetlen alapja lehessen könyv 
tárunkbani a népi demokráciához való hűség és az ennek szolgálatában végzett munka.

NEGYVENKÉT ÉV ÁLDOZATOS MUNKÁJA

Könyvtárunk I. Főosztályán nehány perore megállt a munkai DR. GORIUPP ALISZT, a 
főosztály vezetőjét köszöntötték munkatársai nyugdíjazása alkalmából.

Ez a bensőséges, meghitt összejövetel Jelentőségében túlnő más, hasonló házi ün
nepségekén. Gorlupp Állsz személye összenőtt könyvtárunk életével. Kitűnő kvalitá - 
sál: magasfoku képességekkel és áttekintő készséggel párosult kimagasló szaktudása, 
óriási munkabírása, éles Ítélőképessége, minden uj, könyvtárunk életében haladást 
Jelentő gondolatnak a pártolása, amellyel az Intézmény munkájának mindenkori korsze
rűségét akarta biztosítani - teszik őt mindannyiunk példaképévé. Az ő adott szava} 
Ígérete egy volt a tettel. A lelkiismeretesen elvégzett sok munka és a kevés szó - 
Jellemzik őt. Ezek a gondolatok öltöttek testet VEREDY Gyula és HÁMORI Béla elhang
zott köszöntő szavaiban. Megilletődötten és némán magunkba néztünk; nagy a felelős
ség rajtunk, hogy helyt tudjunk állni a jövőben, de megnyugtató bátorítás számunkra 
az a tudat, hogy minisztériumi megbízása és könyvtárunk Kollégiumának határozata a- 
lapjan továbbra is számíthatunk segítségére, szaktanácsaira.

Szívből kívánjuk, hogy az egyetlen helyen, megszakítás nélkül eltöltött 42 évi 
munkája után a jól megérdemelt pihenést továbbra is szellemi frlsseségben, jé egész
ségben mág hosszú ideig élvezhesse. INAGY KÁROLYNÉ]

AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSEIRŐL JELENTJÜK:

JUNIU3 23-1 ÜLÉS - A Kollégium "A RAKTÁRI OSZTÁLY FEJLESZTÉSÉRE ÉS A RAKTÁRI DOL
GOZÓK MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK RENDEZÉSÉRE" o. előterjesztést tárgyalta meg.

A Kollégium az előterjesztést módosításokkal elfogadta. Az elfogadott határozat
ból az alábbiakat ismertetjük:

a) A raktári osztály létszámszükségletét a tényleges szükségletek, lehetőségek 
figyelembevételével folyamatosan ki kell egészíteni, b) Az SZB utján a Közalkalma
zottak Szakszervezete Budapesti Bizottságának segítségét kell kérni a raktárkezelők 
munkaköpeny kihordási Idejének módosításához, o) Az 1956-ban a Kollégium által el
fogadott kölcsönzési szabályzat végrehajtását a leghatározottabb intézkedésekkel 
biztosítani kell. d) Konkrét intézkedésekkel kell biztosítani az állomány megőrzé
sét (könyvállomány belső használata, feldolgozott állományegységek átvétele, könyv*
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raktárba való belépés.) d) KI kell dolgozni a könyvtár köttetési szabályzatát* e)
A könyvállomány portalanításához a Gazdasági Hivatal 2 db. uj porszivógépet booséjt 
a raktér rendelkezésére, f) Felterjesztést kell tenni az MM Könyv! ár osztályához f 
hogy az uj épületbe való átköltözés előtt raktárrevlzló (leltárrevízló) történjen, 
g) Tekintettel a napról-napra növekvő könyvállományra el kell készíttetni a raktá - 
rak analitikus statikai felmérését, h) Költségvetéslleg és műszakilag biztosítani 
kell újabb vasraktárak beállítását a Puskin utoal épületben, emeletráépítéssel és a 
jelenlegi helyiségek felhasználásával. 1) KI kell dolgozni és 1961. januárjában a 
Kollégium elé kell terjeszteni a raktárak átrendezésének tervét. Több kérdést a Rak
tári Osztálynak más főosztályokkal való tárgyalás utján kell tisztáznia és megolda
nia.

Hl r e 1 n k

BR.GORIUPP AlISZ}az I. Főosztály vezetője 42 évi szolgálat után f. évi Jullus 1- 
vel nyugállományba ment. A Művelődésügyi Minisztérium ez alkalomból a "SZOCIALISTA 
KULTÚRÁÉRT" miniszteri kitüntetést adományozta részére munkájának elismeréséül és 
szakfelügyelői teendők ellátásával bízta meg. Hasonló megbízásban részesítette könyv 
tárunk kollégiuma Is, amikor tanácsadói teendők végzésére kérte fel.

A Dr. Gorlupp Állsz nyugállományba vonulásával a Könyvfeldolgozó Osztályon MEG
ÜRESEDETT OSZTÁLYVEZETŐI HELYET könyvtárunk vezetősége PÁLYÁZAT ÜT JÁR kívánja be-, 
tölteni.

EZ ÉV JUEIUS 9-TŐL-23-IG a RÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBÓL négy tagú KÖHYVTÁROS 
DELEGÁCIÓ tartózkodott hazánkban. A delegáció vezetője Kurt Brüokmann, az 
RDK Felső- és Szakoktatási Államtitkárság Könyvtári Osztályának vezetője, a delegá
ció tagjai: Horst Búnké, a llposei Egyetemi Könyvtár helyettes Igazgatója, Ger- 
hard H e s s e, a llposei Deutsche Büoherel katalóglzálási osztályának vezetője ás 
dr. Charlotte B o d e n, a drezdai Közlekedési Főiskola könyvtárának munkatársa.

Német vendégeink érkezésük után az első napokat könyvtárunkban töltötték, Így az 
annak megismerésére fordított idejük alatt rÓ3ztvettek a Könyvtártudományi és Mód
szertani Központ által rendezett - a könyvtártudományi kutatás kérdéseit megvitató - 
ankéton is.

A delegáció az egyes osztályok felkeresése előtt megismerkedett könyvtárunk veze
tőségével, a velük folytatott beszélgetés alapján általános képet nyertek könyvtá - 
runitról, annak szervezetéről; majd egyenként, érdeklődési területeiknek megfelelően 
juniun 14-én és 15-ón hosszabb időt töltöttek egy-egy osztályon. Kurt BRÜCKMARR a 
szerzeményezési, feldolgozó és módszertani munkát tanulmányozta; Gerhard HE3SE a Köz 
ponti Katalógusunk, a szakkatalógus, a könyvtáros-képzés és továbbképzés, valamint 
a Nemzeti Bibliográfiával kapcsolatos kérdések iránt érdeklődött; Charlotte BODER 
a Hirlaptér, a könyvtártudományi dokumentáció, Olvasószolgálat és a Nemzetközi Cse
reszolgálat munkájával ismerkedett meg; Horst BÜRKE a Könyvelosztó és az Olvasószol 
gálát munkájával, továbbá a KMK és az OSZK kiadványaival foglalkozott.

Külön érdeklődést mutattak a kurrens Nemzeti Bibliográfia és a szabályosan meg
jelenő Magyar Folyóiratok Repertóriumán kívül a könyvtár bibliográfiai kiadványai 
iránt. Elismerésüket fejezték ki a tanácsköztársaság! kiadványainkról. Az egyéb ki
adványok közül különösen a zenei tárgynak vonták magukra figyelmüket.

Junius 10-19-én KESZTHELYRE utaztak, ahol a HELIKON KÖNYVTÁRAT; ittenitartózkodé-
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suk máé nupjain pedig 'több BUDAPESTI ós VIDÉKI NAGYKÜNYVTArAT látogattak meg.

A dolegáoió tagjait elutazáouk előtt, Jun. 23-án délután könyvtarunk HSzHP SZER
VEZETE láttu vendégta; eeto pedig a MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM KÖNYVTArOSZTÁLYA és 
a SZABÓ ERVIN KÖR által, tiszteletűkre rendezett vaosorán vettek részt az Újságíró- 
Klubban.

A delegáoió tagjai hasznosnak Ítélték magyarországi látogatásukat, s szükséges - 
nek tartották a szocialista országok könyvtárosai közti kapcsolatok további elmélyí
tését . - IFALTA ROSEMARIE]

-FELHÍVÁS

Az OSZK 1959* ÉVI ÉVKÖNYVÉNEK oikkeit a szerkesztőbizottság áttanulmányozta, s 
az elfogadott cikkeket a közeljövőben nyomdába adjuk. - FELHÍVJUK DOLGOZÓINK FIGYEL
MÉT, hogy aki az 1960. ÉVT ÉVKÖNYV számára oikket kíván Írni, annak óimét JULIUS 
15.-IG Jelentse be a Titkárságon. A kéziratok leadásának határideje: SZEPTEMBER 30.

A MEGTALÁLT ESZTERHÁZI-KÖNYVTÁRRÓL

1959 ŐSZÉN a berlini DEUTSCHE STAATSBIBLIOTHBK keretében működő könyvelosztó rak - 
tárában dr. BORSA Gedeon osztályvezető kötés és tulajdonbélyegző alapján az eredeti
leg magyarországi XVIII. századi ESZTERHÁZI-KÖNYVTÁR egy tetemes részét fedezte fel.

A 15-16 folyóméter terjedelmű könyvanyag, közöttük nem egy RMK is, a náci hadse
reg kiürítési műveletei során került Berlinbe, ott eredetét közelebbről nem is is
merték.

Borsa Gedeon hazatérése után jelentést tett Könyvtárunk Igazat óságának, amely a 
Művelődésügyi Minisztérium Könyvtári Osztályán és a Külügyminisztériumon keresztül 
arra kérte a Deutsohe Staatsblbllothek igazgatóságát, hogy az Eezterházi-könyvtár 
e feltalált töredékét engedjék át Magyarországnak. A német elvtársak a legnagyobb 
előzékenységgel ás készségesen fogadták el a javaslatot, majd a berlini magyar kül
képviselet, illetőleg a Külügyminisztérium utján a teljes anyagot 4 ládában könyvtá
runkhoz Juttatták.

A könyveket a KESZTHELYI HELIKON KÖNYVTÁRBA irányítottuk, ahol mint ÖNÁLLÓ KÖNYV
TÁRI EGYSÉGET fogják kezelni,

A nácik által elrabolt és az NDK által visszaszolgáltatott gyűjtemény sorsának 
rendezése ismét egy újabb példája volt a szocialista országok közötti baráti együtt
működésnek. - [GOMBOCZ ISTVÁN]

HIVATALOS LAPOK TARTALMÁBÓL!

A MAGYAR KÖZLÖNY jun. 1-1 Szásában közzétett IOIO/196O. számú kormányhatározat az orvostudo
mányi könyvtári hálózattal kapcsolatosan közöl módosító Intézkedést*

A MŰVELŐDÉSÜGYI KÖZLÖNY jun. 15-1 számából megemlítjük:
a 141/1960.M.M. számú utasítást a mUvelödósUgyl szervek tUzrendészetl szervezeti és mdködésl 

szabályzatáról,
valamint a Kiadói Főigazgatóság vezetőjének 1/1960.K.F. számú határozatát a köteles ás tiszte

lt tpéldányokról.
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"KATALÖGÜSKÉRDÉS AZ OSZK-BAH"
K számunkban előző tájékoztatásunk szerint az OLVASÓSZOL

GÁLATI ÉS TÁJÉKOZTATÓ OSZTÁLY két munkatársának hozzászóld - 
sát közöljük.

Lapunk kővetkező számában a vitát lezárjuk és VKREDY Gyu
la vitaindító cikke, valamint a közölt hozzászólások alapján 
összegezni kívánjuk.

ALBERT GÁBOR - SÁNDI ERZSÉBET
Az eddigi vita rendjén a katalógusokkal kapcsolatosan felvetett problémák az Olva

sószolgálat számára sem érdektelenek hiszen a tájékoztató munka során nélkülözhetet - 
len a könyvanyagnak egy olyan nyilvántartó rendszere, amelynek segítségével gyors,pon 
tos adatokat közölhetünk. Sajnos katalógusaink, különösen a leggyakrabban használt ol
vasói (•'szürke'1) katalógus, nem tölti be tökéletesen ezt a rendeltetését.

Tökéletes katalógus természetesen ninos és nem is lehet. Hogy minél Jobban megkö - 
zelitsük, ahhoz a katalógus funkoióját is tisztázni kellene. Sokat imák erről a kül
földi szaklapok is. A szovjet könyvtárosok inkább a katalógusok tájékoztató szerepét 
hangsúlyozzák, sőt bizonyos szelektáló-ajánló Jellegét is fontosnak tartják. Ebből kö
vetkezik, hogy a katalógus cédulák csoportosítása, az elosztólapok felhasználása, stb. 
rugalmasabban történik, mint nálunk. Nyugati könyvtárak inkább tartják Jelentősnek a 
katalógus leltározó szerepét. (Érdekes cikk Jelent meg erről nemrégen a College and 
Research Librarles-ben.) A példákat vág nélkül lehetne sorolni, de mind megegyeznek 
abban, hogy a katalógus - akármilyen szerepet tölt is be, elsődlegesen, pontos tükör
képe kell legyen az adott könyvállománynak.

Ezzel az igénnyel mérve, a mi katalógusunk mindenképpen elmarasztalható. Hiányossá
gának több oka is van. Varsányi Endréné cikke már említette a feldolgozó munka bizo - 
nyo3 következetlenségeit, a oimleirási szabályok korszerűsítésének hiányát és nem u - 
tolsósorban, a katalógus szerkeszt ők rendkívül szűkre szabott idejét.

Ezek a nehézségek azonban csak a keresést teszik bonyolultabbá. Veszélyesebb hibák 
azok, amelyek következtében a könyvnek ninosen nyoma a katalógusban. UJ szerzeményeink 
például, ha átmenetileg is, de kivétel nélkül kb. 2-2 és fél hónapig Hinkognitow-ban 
tartózkodnak polcainkon. A cédulákat beosztó munkatársunk ugyan hősiesen állja a har
cot a rázúduló cedulatömeggel, de lelkes munkája, szakmai tapasztalatai sem másíthat
ják meg azt a tényt, hogy neki is osak két keze van.

Biztató kísérlet volt az utóbbi időben, hogy a legfontosabb müvek kartonjait már a 
feldolgozó munka során kiemelték és igy előbb oszthatták be azokat. Ez a folyamat azor 
bán elakadt valahogy, feltehetően idő- és emberhiány miatt.

, Különös gondot Jelent számunkra az is, hogy a különgyüjtemények anyagának feldől-
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gozáea sem illeszkedik harmonikusan a könyvtári munka egészébe.

Csak néhány feltűnőbb példát említünk. Több évvel ezelőtt, az Rr? átvette a Hung. 
L. Jelzésű müncheni szakból az első kiadásokat. Amikor később, rekatalóglzálták ezt 
a könyvanyagot, a már kiemelt első kiadásokról nem készülhetett adrémázott oédula. 
Kiestek a müncheni anyag fényképezéséből is. Mindössze a müncheni katalógusban ma - 
radt nyomuk, de azok használatéról, egyre Jobban elszoknak az olvasók. Jó néhány mű 
első kiadása nem szerepel egyik katalógusunkban sem. Ez történt az RRT több, újabb 
szerzeményével is. 1955-ben pl. megkapták Bajza József "Szózat a pesti magyar szín - 
ház ügyében" o. müvét. Adrémázott cédulája azonban sem ennek, sem Babits Mihály "Ke* 
resztül-kasul az élesemen" , vagy az "Erato" c. müveinek sinosen katalógusunkban, a- 
melyele könyvállományunkból kerültek át az RRT anyagába, még évekkel ezelőtt. Azóta 
bár beszerezték ezeket a müveket (néhányat több példányban is) a mi régi példányunk 
nem került vissza az olvasók számára hozzáférhető anyagba, az RRT újabb példányairól 
pedig nem rendelkezünk katalóguscédulával.

Az eredeti elv az volt, igen helyesen, hogy a különgyüjtemónyek könyvanyagának cé
dulái is legyenek ott az olvaoói-katalógusban, a különgyüjtemóny jelzésével ellátva. 
Még az is célszerűbb lenne, ha egységesen kivonnánk ezeket a oédulékat az olvasói ka- 
talógusból, mint esetlegessé tenni ottlétüket. így ugyanis, olvasóink bizonytalanná 
válnak a katalógus használatában és a gyors, többnyire telefonon adott felvilágosítá
sainkba is sok pontatlanság kerülhet.

De beszélni kell katalógusainkról még egy más szempontból is. A cédulákat olvasó
ink igen gyakran rongálják, sarkaikat (megjelölés céljából) hajtogatják, kiemelik és 
rossz helyre teszik vissza. Sőt: Rejtő Jenő könyveinek oóduláit például valaki egy 
szép napon kiemelte (legalább 45-50 darab kartont). Vagy P. Brunton két igen keresett 
könyvének oéduláit a fiók végén találtuk meg bedobva, margóit titokzatos yoga-jelek- 
kel ellátva.

Ebben a tekintetben még a katalógusszekrények fokozott ellenőrzése sem oldhat meg 
mindent. A helyiség Jelenlegi elrendezése mellett, sajnos nem tudjuk áttekinteni a 
katalógusok közti kis utcákat, igy a kártevők nyugodtan garázdálkodhatnak. A feladat 
nyilván az, hogy még többet kell olvasóinkkal foglalkozni. Többet kell magyarázni 
személyesen is, és oktatni;ismertetni azok szerepét, szerkezetét, használatát.

Végül, de nem utolsósorban, hasznos lenne felmérni a feldolgozás munkáját, eset
leg egyszerűsíteni, és több könyvtár tapasztalatainak egybevetésével kidolgozni a 
katalógus összeállításának korszerű formáit.

RJÜK A\EG T -
A KÖNYVELOSZTÓ MUNKÁJÁRÓL

Bár a Könyvelosztó 1954 ÓTA szerves része könyvtárunknak,mégis munkája, sőt mun
katársainak egy része is - kevésbé ismert könyvtárunk dolgozói előtt. Ennek oka egy
részt abban rejlik, hogy az osztály munkájának zömét a város legkülönbözőbb pontjain 
lévő részlegekben végzik; másrészt pedig abban, hogy a könyvelosztó munkájának az
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OSZK-ban osak néhány osztállyal von szoros kapó o ólat a f mert tevékenységében elsősor
ban a magyar könyvtárügy egészét érintő feladatok dominálnak.

Létrejöttét a hazánk felszabadulását kővető történelmi események tették szükséges
sé, amelyek a könyvek világában is forradalmi változást okoztak. Óriási könyvmennyi
ségek kerültek állami tulajdonba, értékes könyvek váltak gazdátlanná és kallódtak 
szerte az országban. Ennek a könyvanyagnak felkutatása és összegyűjtése érdekében 
Igen sokat tett az ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI KÖZPONT az 1949-1951-es években; majd 1952-ben 
a NÉPKÖNYVTÁRI KÖZPONT keretében a2 összegyűjtött könyvanyag tervszerű szétosztása 
és a kallódó könyvek védelme érdekében a Népművelési Minisztérium létrehozta a Jelen
legi Könyvelosztót.

Noha az osztály Immár nyolc esztendeje működik, az eredeti állományát képező majd
négymillió könyvtári egység feldolgozását és szétosztását még korántsem fejezte be.
Raktárai ugyanis - akár a mesebeli "terülj, terülj, asztalkám" - soha nem ürülnek ki,
mert bármennyi könyvet Juttat is az osztály a könyvtáraknak, azok főlőspéldányaik és

«feldolgozatlan anyaguk leadásával mindig megtöltik kiürülő polcainkat.

A Könyvelosztó munkája - mint a fentiekből is kitűnik - három fő feladat köré cso
portosul:

1) A NEMZETI TULAJDONBA KERÜLT KÖNYVANYAG ( még közel másfél millió könyvtári egy
ség) FELDOLGOZÁSA ÉS SZÉTOSZTÁSA.

Ezt a munkát végzi a XIII. ROKOLYA U. 28. sz. alatti részleg (az 1850 után meg
jelent külföldi könyvek feldolgozásával), az V. KÁLMÁN U. 15. sz. alatti részleg (pe
riodikák feldolgozása a feladata) és a II. KISCELLI U. 108. sz. alatti részleg, ahol 
az 1850 előtt kiadott hungarikumok és külföldi könyvek feldolgozása és szétosztása 
történik.

2) A KÖNYVTÁRAK, INTÉZMÉNYEK ÉS VÁLLALATOK DUPLUM-ÉS FÖLÖSPÉLDÁNYA INAK ÁTVÉTELE, 
FELDOLGOZÁSA és SZÉTOSZTÁSA az osztály másik, ma már egyre fontosabbá váló feladata. 
Ezt a munkát az V. BELOIANNISZ U. 12. sz. alatti FÖLÖSPELDÁNYELOSZTÓ-ban végzik. Rak
táraink erősen korlátozott befogadó képessége szab csupán határt a könyvanyag átvéte
lének. Évente mintegy 60 000 kötetet tudunk csak átvenni a könyvtáraktól, akik - szin
te azt lehetne mondani - "sorba állanak" és ha rajtuk múlna, évi 150-200 000 kötetet 
Is átadhatnának.

3) Az osztályunk harmadik feladata az un. KÖNYVVÉDELMI MUNKA. A papirbegyüjtő te
lepek ellenőrzése és az ott található könyvtári használatra alkalmas anyag összegyűj
tése éppúgy ide tartozik, mint a kallódó könyvtárak biztonságba helyezése.

A "FELDOLGOZÁS" és "SZÉTOSZTÁS" kifejezések (azok a szavak, amelyekkel minduntalan 
éltem, amikor osztályunk munkájáról szóltam), túlságosan általánosak. Kissé részlete
sebb magyarázatra szorulna, hogy képet adhassanak arról a tervszerű, alapos munkáról, 
amit a Könyvelosztó dolgozói végeznek.

A "FELDOLGOZÁS" szó mögött a begyűjtött könyvtári anyag rendezését, a könyvtárak 
(köztük az OSZK is) igényléseihez szükséges feltáró munkát magában foglaló könyvfel
dolgozó munka rejlik. A feldolgozásra kerülő kiadványokról rövid címleírások készül
nek (bibliográfiai kiegészítések nélkül) a könyveknek mindazon adatait tartalmazva, 
awHV a pontos azonosításhoz szükségesek. Ezek a címleírások 3-400 tételt felölelő sck* 
azorositott szakJegyzékeken (20 szakcsoportra bontjuk anyagunkat) kerülnek felajánlás 
ra. Közel 250 KÖNYVTÁRRAL állunk összeköttetésben, s egy-egy Jegyzéket mindig azok
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a könyvtárak kapják meg, amelyeknek a Jelzett szak fő- 111. mellékgyüjtőkörük. A 
könyvtárak Igényelt tartalmazó, határidőre visszaküldött Jegyzékeket a Puskin utoai 
épületben levő KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁS dolgozza fel, összesítve az i fényeket s a 
könyvtárak fontosságának megfelelő sorrendben kijelölve, hogy melyik könyv hol talál 
gazdára. Ennek a kijelölésnek alapján emelik ki a raktárakban a kért kiadványokat.
A végső állomás az osztály KÖZPONTI EXPEDÍCIÓJA, amely a különböző részlegek anya
gát összegyűjti és rendeltetési helyére juttatja.

A KÖNYVE10SZTÓ MUNKÁJÁNAK ELVI IRÁNYÍTÁSÁT (pl. könyvtárak felvétele a könyvanyag 
Juttatásába, könyvtárak sorrendjének megállapítása, egyes elvi kérdésekben való dön
tés) az OKT KÖNYVFORGALMI SZAKBIZOTTSÁGA végzi.

Ilyen szervezett és tervszerű munka teszi lehetővé, hogy a használaton kívüli 
könyvek és folyóiratok olvasók kezébe Jussanak; a nagy könyvtárak vezetőiből álló 
szakbizottság elvi Irányítása pedig azt biztosítja, hogy a szétosztás a könyvtárügy 
egésze érdekeinek figyelembe vételével történjék.

Az osztály munkájának fontosságáról, tevékenységének értékéről képet adni nem a 
ml feladatunk. A Könyvelosztó fontosságát lényegében annak az anyagnak értéke adja 
meg, amely az államorltások során nemzeti tulajdonba került és ezt klegészltőleg az 
a szerep, amelyet a könyvtárak duplum- és fölöspéldányalnak más helyekre való eljut
tatáséval betölt.

Ennek a munkának során már eddig is sok értékes, könyvkereskedelmi forgalomban ma 
már nehezen beszerezhető kiadványt juttattunk és adunk hónapról-hónapra könyvtára - 
inknak. Most kerül sor pl. több mint 2 000 RMK : szétosztására, amihez pontos, a 
terjedelmet, provenienciát stb. feltüntető, példányonkénti olmlelrásalnk már sokszo
rosításra készen állanak. Komoly értékek rejlenek a Klsozelli utón az "óriási” könyv
hegyekbe feltornyozott, mintegy 250 000 kötetnyi* 1850 előtti külföldi könyvanyagban, 
amelynek címlap-fényképezése ás ennek alapján történő rendezése az 1961. év egyik 
legfontosabb tervfeladata. Periodikaanyagunk értékére osak egyetlen példa: a MTA 
CSILLAGVIZSGÁLÓ INTÉZETE egy angol folyóirat sorozatát tudta teljessé tenni a kie
gészítésként tőlünk kapott évfolyamokkal, amelyeket éppen akkor készült külföldről 
beszerezni mintegy 250 angoí font értékben. Az OSZK gyűjteményét, a magyar könyvtá
rak egész sorát pedig sokezer kiadvánnyal egészítettük ki eddig, és a jövőben is fo> 
lyamatosan végzett munkánkkal. IWIX GYÖRGYÉÉ.]

GYARAPÍTÁSI osztály

Értékes munkával gyarapodott könyvtárunk állománya a RJECSNIK HRVATSKOGA ILI 
8RPSK0GA JEZIKA. iHorvát-szerb etimológiai szótár] egyes füzeteinek beérkezésével.
Az eddig beérkezett 53-71* füzet a "p-s” betűk oimszó-anyagát tartalmazza. Az eti
mológiai szótár teljes anyagának beérkezése jelentős segítséget jelent majd szlavis
ta kutatóinknak. A beérkezett füzetek az 1952-1959* évben Jelentek meg a zágrábi
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Tudományos Akadémia gondozásában.

OLVASÓSZOLGÁLATI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI OSZTÁLY

A TÁJÉKOZTATÁS MUNKÁJÁBÓL: A Nemzetközi Csereszolgálat felkérésére Összeállitot- 
tuk a FINNUGOR NYELVŰŰZETI ÉS NÉPRAJZI KUTATÁSOKRA VONATKOZÓ 1955-1960 KÖZÖTT MEG
JELENT IRODALMAT.

Az Országos Pedagógiai Könyvár részére összegyűjtöttük a KÉZAI KRÓNIKÁRA VONAT
KOZÓ IRODALMAT, a krónika valamennyi kiadásának Jegyzékével együtt.

Móricz Zsigmond M7?6zsa Sándor" oimü regényét most fordítják Japán nyelvre. A for
dító, aki Jelenleg hazánkban tartózkodik - H. KYOKO - személyesen fordult könyvtá - 
runkhoz, hogy nyújtsunk segítséget a regény illusztrációinak összeállításában.

A Budapest Filmstúdió gyakran keresi fel osztályunkat. Legutóbb a MIKSZÁTH KÁL
MÁNRÓL KÉSZÜLŐ KISFILMHEZ adtunk képanyagot, valamint az ÓRA TÖRTÉNETE o. produk - 
dóhoz.

A Beloiannisz Híradástechnikai Gyár részére ÍRÁS-,NYOMTATÁS-,KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁR- 
TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSI anyagot állítottunk össze, amelyet később, mint az OSZK vándor
kiállítását szeretnénk a budapesti üzemekben és iskolákban bemutatni.

"TOVÁBB KELL FEJLESZTENI A KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI KAPCSOLATAIT", olvastuk a könyv
tárügy második ötéves tervének irányelveiben. Esi " közvetlen szakmai együttműködést 
kell kiépíteni az azonos feladatkörű intézmények között. Különösen meghatározott fel 
adatok kidolgozásában működjenek együtt (pl. közös bibliográfiai, tevékenység, stb.)'1

Ehhez kapcsolódva szeretnénk beszámolni az UJ BIBLIOGRÁFIAI FÜZETEK rövidesen meg 
Jelenő vagy előkészületben lévő köteteiről:

Az OSZK és a MŰSZAKI EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁRA közös kiadásában Jelenik meg a 
BOLYAI JÁNOS BIBLIOGRÁFIA. A kötet összeállítói: PÁLFFY Ilona, PÁLFFY Miklós és LU
KÁCS Ernőné tudományos kutatók.

Az OSZK és a FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR közös kiadványa lesz a MARK TWAIN MA
GYARORSZÁGON c. bibliográfia, amelyet POLÓNYI Péter közreműködésével készítünk. U- 
gyancsak az UJ Bibliográfiai Füzetek sorozatában Jelenik meg a FINN-MAGYAR BIBLIO
GRÁFIA, melynek munkálataiban részt vesz a Helsinki-i Egyetemi Könyvtár (Yliopiston 
KIrJasto) részéről Sulo HALTSONEN főosztályvezető is. Megindultak a tárgyalások, 
hogy finn részről állítsák össze a finn nyelven megjelent, Magyarországgal foglal
kozó vagy magyarból fordított cikkek, könyvek, tanulmányok Jegyzékét.

Tapasztalataink szerint a könyv és könyvtárpropaganda leghatásosabb módja az UJ 
SZERZEMÉNYEK RENDSZERES BEMUTATÁSA. Az Olvasószolgálati és Tájékoztató Osztály i- 
dőnkint eddig is kiállította az újonnan beszerzett könyveket, az OSZK dolgozóknak 
pedig hétfőnként rendszeresen bemutatta. JULIUS 1-TŐL KEZDŐDŐEN ezeket a hétfőn 
tartott könyvbemutatókat 12-13-ig megnyitJuk olvasóink előtt is, ahol nemcsak lát
hatják a könyveket,hanem kézbe is vehetik, beleolvashatnak. Ezzel a kezdeményezés
sel az eljövendő KÖNYVKLUB alapjait szeretnénk megvetni. Ezen túlmenően a tárlók
ban rendezett uJ szerzemény! kiállításokat is süriteni fogjuk, és szeretnénk el
érni, hogy minden héten friss anyagot tudjunk bemutatni olvasóinknak.

•JAVASLATOK, KÉRÉSEK, PANASZOK." Rövidesen elhelyezésre kerül az általános és 
tudományos olvasótermekben a fenti három szót viselő levelesláda. így azok az ol
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vasók le elmondhatják kívánságaikat, akik bármilyen okból,do nem szívesen fordul
nak a könyvtároshoz.

A NYÁRI NAGYTAKARÍTÁS es a szokásos rendezési munkálatok miatt AUGUSZTUSBAN 
KÖNYVTÁRUNK ZÁRVA LESZ. Hogy a kutatók igényeit, ha osökkentett mértékben, de ez 
idő alatt is ki tudjuk elégíteni, KEDDEN, és PÉNTEKEN 9-13-IG nyitva tartjuk a HIR- 
LAPTÁRI OLVASÓT„ és itt szolgáljuk ki a könyvanyagot is. Olvasóinkat erről sokszo
rosított röplapokon értesítjük, amelyen feltüntetjük a többi budapesti nagy-könyv
tár nyári nyitvatartási rendjét is. [AG]

KISNYOMTATVÁNYTÁR

A Kisnyomtatványtár grafikai plakátgyUjteménye nemosak magyarországi vonatkozá
sában jelent nagy értéket, de nemzetközi vonatkozásban is ritka beosü darabokkal 
büszkélkedhet. így például gyűjteményében van két eredeti TOULOUSE LAUTREO PLAKÁT 
is.

Toulouse LAUTREO volt a mai értelemben vett művészi plakát megteremtője Párlsban# 
a múlt század 80-as éveiben. Ö vetette meg a művészi modern plakát alapját és ezzel 
addig nem remélt fejlődést adott a plakátmüvészetnek. Plakátjait sajátkezűleg li - 
tografálta, - alkotásai Európa plokátmüvészetére, annak kialakulására döntő hatás
sal voltak.

A Kisnyomtatványtár grafikai plakátgyüjtöményében néhány hét óta komoly kutató
munkát folytat a magyar plakáttőrténéti kiállítás rendezőbizottsága, OELMACHER An
na olvtársnő vezetésével. Valószínű, hogy a kiállítás legszebb és legértékesebb da
rabjait a mi gyűjteményünk fogja szolgáltatni. - [MUNKÁCSI PIROSKA]

NEMZETKÖZI CSERESZOLGÁLAT

KÖVETSÉGEINK MUNKATÁRSAI - amint arról könyvtárunk hivatalosan is tájékoztatást 
kapott - nemrégiben több külföldi könyvtárat kerestek fel és ez alkalmakkal a meg
látogatott könyvtárakban könyvtárunkkal való oserekaposolat létesítését, vagy ha 
nz már fonnállott, a kapcsolat elmélyítését kezdeményezték. A MOSZKVAI KÖVETSÉG ré
vén kerültünk kapcsolatba az ÜZBÉG SZSZK TASKENTI ÁLLAMI KÖNYVTÁRÁVAL, amely igen 
jelentős (3 milliós) állománnyal rendelkezik és főleg a magyarországi orientalisz
tikai gyűjtemények gyarapítása szempontJaből Ígér lehetőségeket. WASHINGTONI KÖVET
SÉGÜNK a kapcsolat elmélyítése érdekében folytatott megbeszéléseket a LIBRARY OF 
CONGRESS-szel. Ettől a kezdeményezéstől a hivatalos kiadványosere előmozdítását vár
juk.

ELSŐ ÍZBEN JÖTT LÉTRE közvetlen cserekapcsolat egy szovjetunióban rokonnép könyv* 
tarával. A MORDVIN SZSZK SZARANSZKI KÖZTÁRSASÁGI KÖNYVTÁR nemrégiben 40 kiadványt 
bocsátott a Gyarapítási Osztály desiderata-Jegyzéke alapján könyvtárunk rendelke- 
zécére. Hasonló megkeresést intéztünk a többi rokonnépek központi könyvtáraihoz is.

A KISINEVT PUSKIN-HÁZ nemrégen Puskin-müvek magyar fordításait kérte könyvtá
runktól egy Puskin-kiállitás céljára. A küldött könyvek vételét Igazoló köszönőle
vél >: emoli a könyvek Puskinhoz méltó szép kiállítását.

NagyértékU csereküldemény érkezett a napokban az OXFORDI BODLEIAN LIBRARY-tőli 
•Summary Catalogue of Western menüsoript in the Bodleian Librory.'* - [BECK OSZKÁR]

A FIRENZEI MATTIA CORVTNO OLASZ-MAGYAR TÁRSASÁG, amely legújabban a Firenzei Tu
dományegyetem Magyar Intézeteként folytatja tevékenységét, csereakciónk keretében
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értékes folyó iratanyaggal gyarapította könyvtárunkat, kiküldte a V EURÓPA 0R1ENTA- 
LB olmü folyóirat lö rógi évfolyamát, amelyek segítségével bővíthettük a Kelet-Eu- 
rópára vonatkozó gyűjteményünk anyagát. íSZIGETHY JOLÁN]

EGY MÁLTAI ISKOLA kórósé alapján néhány könyvet küldtünk az Iskola könyvtára ré
szére. A napokban a következő levél érkezett az iskola igazgatójától: "Uram Ma 
kaptam meg ivét csomagjukat, amelyek Magyarországról szóló könyveket tartalmaztak. 
Kinyitottam a csomagokat és egészen izgatott lettem, látva az önök gyönyörű orszá
gáról szóló könyveket. Alig találok szavakat ahhoz, hogy kifejezzem örömömet és kő- 
szönetemet az Önök nagylelkűségéért. - Viszonzásként osak annyit tehetek, hogy egy
részt szivesságiikét és országukat igen nagyra becsülöm, másrészt a könyveket áta
dom valamennyi barátomnak, hogy ezzel is propagáljam mindannak tiszteletét és ér
tékelését ami magyar. - Biztosíthatom Önöket arról, hogy könyveik a megérdemelt 
díszhelyet fogják elfoglalni, ami által Magyarország és népének alkotómunkája meg
felelő megvilágításba fog kerülni. - Abban a reményben, hogy szerény szavaim nagy
jából megközelítették az Önök nagylelkűségének szintjét, hangos kiáltással küldöm 
üdvözleteimet "Soká éljen Magyarország” és minden jót kívánok mindannyluknak.n - 
Tisztelettel: CARMEL GATT. Vittoriosa, Malta*IFordított szöveg]

KÖTELE SPELDÁNY-CSOPORT

MELY KÖNYVTÁRAK RÉSZESÜLNEK A K ÖTELE SPÉLDÁNYSZOLGÁLTATÁSB ÓL az eddigieken kívül 
a 2/1960. (V.25.) M.M. SZ. RENDELET és az 1/1960. K.F. SZ. HATÁROZAT ALAPJÁN?

A 213/1951* (XII. 18.) M.T. sz. rendelet központosította a kötelespéldányszol
gáltat ást, kiterjesztette az abból részesülő könyvtárak körét, meggyorsította a be
szolgáltatás ütemét és ezzel nagyarányú fejlődés lehetőségét teremtette meg.

A rendelet megjelenése után rövid ideig tartó statikus állapotot osakhamar di
namikus állapot váltotta fel. Minisztériumi utasítások kiegészítették a válogató 
könyvtarak körét, azoknak kötelespéldányokkal való megfelelő ellátása és a Nemzet
közi Csere igényeinek biztosítása szÜZrségessé tették a kötelespéldányok számának 
felemelését. A Statisztikai Hivatal Könyvtára lemondott az aprónyomtatványok igény
léséről és ez uj elosztást kívánt meg ezen a területen. Sikerült biztosítani a met
szetek beszolgáltatását és meg kellett állapítani, hogy azok, mely könyvtárak gyüj* 
töményébe kerüljenek.

A megadott kereteken belül tehát az OSZK bizonyos kultúrpolitikai célkitűzéseket 
valósított meg, melyek ius scriptumként A MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM MOST KIADOTT 
RENDELETÉBEN és a KIADÓI FŐIGAZGATÓSÁGNAK, a rendelet végrehajtása tárgyában ki
adott HATÁROZATÁBAN jelentkeznek.

Az 5. §• (3) bekezdése kiegészíti a válogató könyvtárak körét és válogató Jogot 
biztosit az ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI KÖNYVTÁRNAK.

Az 5. §. (1) értelmében A VIDÉKI NYOMDÁK A HELYI KIADVÁNYOKBÓL - ideértve a ve
gyes kisebb nyomtatványokat is - az OSZK-nak járó köt elespéldány ok terhére EGY FÉL* 
DÁNYT közvetlenül A MEGYEI KÖNYVTÁRAKNAK, a DUNÁNTÚL, illetve DÉL-ALFÖLD TERÜLETÉN 
NYOMTATOTT KIADVÁNYOKBÓL PEDIG EGY PÉLDÁNYT A PÉCSI EGYETEMI KÖNYVTÁRNAK, illetve 
a SZEGEDI EGYETEMI KÖNYVTÁRNAK küldenek.

A megyei könyvtárak helytörténeti gyűjteményének kiépítése már kb. két év óta 
folyamatban van. A helyi kiadvány kritériuma az, hogy a kiadó a megye területén 
működjék.
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Más alapra helyezkedik a rendelet a Póosi éo a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak Já
ró kötelospuldányok tekintetében. Ezek a könyvtárok a Dunántúl, illetve DÓI-Alföld 
területen nyomtatott kiadványokból kapnak köteleepóldányt azzal a oéllal, hogy a 
tájjollegü anyagot gyűjtsék. Gyakorlatilag azonban az a helyzet, hogy az ezeken a 
területeken előállított anyagnak osak egy része Ilyen. Az a körülmény, hogy a Tan- 
könyvkiadó ery általáno8 Iskolai tankönyvet Szegődén nyomat, még nem teszi azt táj- 
Jellegüvó. A Fővárosi Autóbusz tízem nJegykezelóoi utasítás”-át a szegedi nyomda ké
szítette és Így a Szegődi Egyetemi Könyvtár állományába került, mig a Péosvárad és 
Környéke o. útikalauzt az Athenaoum Nyomda állította elő, tehát a Péosi Egyetemi 
Könyvtár ebből az elsőrendűen gyűjtőkörébe tartozó anyagból nem kap kötelespóldányt.

A kötelespéldányügy Jövőbeni fejlődése, a kötelespéldányok számának feleraelóf3© 
éo a Kötelespáldány Csoport létszámának emelése lehetővé teszi majd a vidéki válo
gató könyvtárak részére a központi válogatást. A Kötolespóldony Csoport megfelelő 
szakembere válogat. Erre van példa. Az OSZK támogatja azt a célkitűzést, amely az 
ország második ipari városában, Ml6koloon egy magasszinvonalu műszaki könyvtárat u- 
kar létesíteni és minden műszaki kiadványból egy példányt átenged az ottani Megyei 
Könyvtárnak. A válogatást a Kötelespéldány Csoport végzi éo az anyagot a Megyei 
Könyvtár szállíttatja el.

A K.F. határozat 2. pontja képekből és metszetekből az OSZK-n és a Debreceni 
Egyetem Könyvtárán kivül egy kötelespéldányt biztosit a BUDAPESTI EGYETEM KÖNYVTÁ
RÁNAK és a FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁRNAK. Ez utóbbi könyvtár neve először szere
pel köteleopéldány rendeletben.

A határozat 3. pontja az OSZK-nak, DEBRECENNEK, az ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁRNAK és 
a Budapesten előállított vegyes kisebb nyomtatványokból a FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYV 
TÁRNAK biztosit kötelespólddnyt.

Kívánjuk, hogy a kötelespéldányok a szolgáltatásba most bekapcsolódó könyvtárok 
állományát gazdagítsák és működését segítsék elő.

Végül megJegyezzűk,hogy a most megjelent rendelet tervezetét 1950-ban terjesztet
tük fel és az azóta eltelt Időben elrendelték a MŰSZAKI PÉLDÁNY beszolgáltatását , 
mellyel a rendelet nem foglalkozik és ezért ezt majd az OSZK tájékoztatójának kell 
pótolni. [MZ]

KÖNYVKÖTÉSZET
A KÖNYVKÖTŐ IPARI ÉS MŰSZAKI TANULÓK 1959-60 óvi tanulmányi eredményéről a kővet

kezőkben számolhatunk be:
FERENCFFY Klára ipari tanuló JÓ eredménnyel, TOMCSÁNYI Zsuzsanna és VÁROSI Győr® 

műszaki tanulók KITŰNŐ eredménnyel, MACZIKA Béla, PÁLINKÁS László és -PÉTERI Erzsé
bet műszaki tanulók pedig JÓ eredménnyel végezték az évet. Az oktatás magaensinvo- 
nalu eredményéért a 10 SZ. HELYIIPARI ISKOLA tanári karát illeti n dipoéret.

Hazánk felszabadulásának 15 éves évfordulójára meghirdetett tanulmányi dolgoza
tával VÁROSI György I.HELYEZÉST ( 300 Ft.-ot és oklevelet), MACZIKA Béla II. HELYE
ZÉST (150 Ft.-ot és oklevelet) nyert. A kiváló ipari tanulók ewégi versenyén MACZL 
KA Béla indult és ezüst órmet nyeyrt.

A fonti eredményekből megállapíthatjuk, hogy könyvkötő utánpótlásunk Jó utón és 
eredményoson folyik. Szorotnénk ha fiatal tanulóink részére nsakmunkás-vizsgájuk



letétele után, intézetvezetésünk biztosítani tudná, a kötelezi félév után la, az 
itteni alkalmaztatásukat. így könyvtárunknak le haszna lehetne abból, amit tanú - 
lóink képzésére áldoztunk. I SASVÁRI DEZSŐ]

CSÚCSFORGALOM KMK OKTATÁSI OSZTÁLYÁN.

Aki mostanában a KMK Oktatási Osztályára vetődik bizonyára elosodálkozlk azon a 
nagy mozgalmasságon, ami ott fogadja. Előadás a nagy teremben, konzultáció, vagy 
vizsga a kis szobákban, berreg a telefon, röpködnek a bejelentések. - A Műszaki 
Könyvtár Julius közepén szeretné megtartani a vizsgáltI - Debreoenbe vizsgáztatót 
kérünk! - Nyári tanfolyamunkon 180 hallgatóra számítunk, küldjenek számukra Jegyze
teket! - és Így tovább, végtelen sora a bejelentéseknek, amelyek után rögtön intéz
kedni kell.

Mint már a Hirádó egy régebbi számában beszámoltunk róla, a KMK Oktatási Osztálya 
országosan az alsó-, a közép- és felsőfokú képzést, valamint a továbbképzést szerve
zi, irányítja és ellenőrzi.

Ezekben a hónapokban mindhárom területen éppen dandárja van a munkának.

Alsó fokon most lesznek a. MEGYEI NYÁRI TANFOLYAMOK A TISZTELETDÍJAS FALUSI KÖNYV
TÁROSOK számára. A megyék elvi irányítást és oktatási anyagot várnak tőlünk. A ter
vek szerint országszerte majdnem 2 000 könyvtárost vonnak be ilyen formán az okta - 
tásba. Már most kezdjük az ŐSZI TANFOLYAMOK MEGSZERVEZÉSÉT SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁ
ROSOK SZÁMÁRA.

A középfokú oktatás már ismertebb terület a mi könyvtárunk dolgozói előtt le, öt 
kis tanuló lányunk már megfordult könyvtárunk majdnem minden osztályán. Már közeleg 
az ő első évet lezáró vizsgájuk, a levelezőké pedig már most folyik. Hogy számokkal 
illusztráljuk: az országban most kb. 220 LEVELEZŐ és 22 NAPPALI HALLGATÓ vizsgáját 
kell lebonyolítanunk.

Felsőfokon most folynak az EGYETEMET NEM KÖNYVTÁR SZAKON VÉGZETTEK VIZSGÁI. Va
lószínű, hogy őszre meg tudjuk indítani a FŐISKOLÁT NEM KÖNYVTÁR SZAKON VÉGZETTEK 
KIEGÉSZÍTŐ TANFOLYAMÁT is.

TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMAINK iránt egyre nagyobb az igény és az érdeklődés. Most zá
rult a JÁRÁSI KÖNYVTÁRVEZETŐK három napos Széchényi hegyi TANFOLYAMA. A szervezés 
stádiumában áll egy tanfolyam az ÁLLAMI HÁLÓZAT OLVASÓSZOLGÁLATOSAI, és egy a BIB
LIOGRÁFIAI MUNKAKÖRT BETÖLTŐ KÖNYVTÁROSOK számára.

Munkánkat az MSzMP VII. kongresszusának szellemében igyekszünk végezni. Arra tö
rekszünk, hogy a könyvtárosképzósben az ideiológiai és szakképzés egységét valósít
suk meg. - [PATAKI SANDORNÉ]

NŐNKATÁRSAINK ÍRÁSAIBÓL:

RIE BIBIICGRAPHIE IN DÉR EURÓPAISCHEN LANDERN DÉR 
V01KSDEi'ÍOKRATIE. Entv/lcklung und gegenwartiges Stand.
Loipzig 1960, VEB Verlag. 165 1.

Hat könyvtáros vállalkozott arra, hogy a népi demokratikus államok bibliográfiai 
törekvéseiről és könyvészeti munkálatairól madártávlati áttekintést adjon, 'fodor 
BOROV a bolgár, Maria DEMB0.7SKA a lengyel, Mircea TOMESCU a román, Jnroslav DRTINA 
a cseh, Jozof KIJZMIK a szlovák és BÉLLÉY Pál a magyar bibliográfia utolsó másfél



évtizedének vázolta fel a főbb vonásait.(Az albán bibliográfiáról készített rövid 
beszámoló és Jegyzék névtolen szerző müve.)

A tanulmányok egységes szerkezeti beosztás alapján kószülteki először az 1944,
111 • az 1945-ig terjedő kezdetekről nagy vonalakban emlékeznek megf majd kissé rész
letesebben a népi demokráciák 15 éve alatt elért eredményekről számolnak be, végül 
mindkét korszak anyagát egyesítve a legfontosabb bibliográfiák szakszerinti Jegyzé
két állították össze. A hat népi demokratikus állam közül osak a román (Veress Bnd- 
,re) és a szlovák (L.V.Rizner, J.V.Ormié) könyvészeti törekvésekkel voltak szorosnak 
éppen nem nevezhető kapcsolataink. A bolgár bibliográfia kezdeteinek élére Konrad 
Gesner bibliográfiai müve került; Gulyás Pál tanítása szerint a hazai eredetű blbllo* 
gráfiai adatgyűjtést is Gesner könyvétől eredeztethetjük. (VŐ. Magyar Könyvszemle , 
1955*)A Czvittinger Dávid Speoimen-Jétől (1711) napjainkig terjedő korszakot Joggal 
nevezhetjük a magyar bibliográfia történetének. A oikkek alapján a több mint 250 év 
fejlődéstörténeti Jelentőséget, bér kissé vázlatosan, de elég Jól láthatjuk.

A magunk részéről a könyvészeti Jegyzékben még néhány Jelentős mü felvételét fon
tosnak minősítettük volna: pl. TBaroza Imre - Pikler Blanka:] Magyar Könyvészet 192j
1923. (1924-1926.), Kelemen György: Magyar fül-,orr-,gégészeti bibliográfia 1801-
1924. (1926.) Végül egyetlen kritikai észrevételünk: Nem értjük azt, hogy noha a ma 
gyár Komensky irodalom bibliográfiája belekerült a Jegyzékbe, hogyan maradhatott ki 
Horváth János irodalmi munkásságának bibliográfiája (1948), vagy a 260 oldalra ter
jedő Mórioz Zsigmond-bibliogréfia (1952), az egyetlen magyar bibliográfiai monográ
fia, amely egy Írónk egész munkásságát felöleli, ugyanakkor, amikor a nehány lapos 
szarvasmarhatenyésztés vagy a gyümölostermesztés '•bibliográfiája** egyáltalán emlí
tésben részesült. (DR. KOZOCSA SÁNDOR.)

* A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG PLAKÁTJAI AZ ORSZÁGOS 
SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRBAN. Leiró katalógus. Összeállí
totta Munkácsi Piroska. Bp. 1959, OSzK, 249 p., 37 t.

MUNKÁCSI Piroska leíró katalógusa Jelentős helyet foglal el az OSzK-kladványok 
sorában. A Tanácsköztársaság Jubileumi évében megjelent munka 713 plakátot fog ösz- 
sze, amelyek a tizenkilenccé proletár forradalomnak éppen olyan hűséges tanul, akár
csak az egykorú sajtó. Időrendi egymásutánban vizsgálva őket*szinte együtt nőnek , 
bontakoznak a forradalommal. A plakátok szerzőit, grafikusművészeit ugyanaz a len
dület, lelkesedés forrósltotta át, mint koruk magyar társadalmát.

Az OSzK plakátgyüjtöménye e katalógus alapján a megjelenésekor hivatotton túl u- 
Jabb feladatot tud majd teljesíteni: forrása lesz a tudományos kutatásnak és emléke 
társadalmunk történetének. Ez utóbbit - mint az előszóból megtudjuk - 1950-ben, a 
Tanácsköztársaság 31-ik évfordulóján látta el először, amikor a könyvtár kiállítást 
rendezett e szöveges és grafikai plakátokból szép sikerrel. Azóta is a plakátok ta
nulmányok, filmek, kiállítások számára szolgáltattak anyagot. Politikai, gazdaságig 
egészségügyi, kulturális intézkedések és kívánalmak szövegeződtek meg e plakátokon, 
vagy váltak művészi erejű kepeieké. Sajnálatos, hogy a katalógus hasonmásai között 
olyan kevéö grafikai művészetet is tolmácsoló plakát szerepel.

A katalógus gondos szerkesztői munka eredménye. A plakátokat a megjelenés helyén 
belül szoros betűrend rendezi; ez az elv segíti a kutatót az anyag kezelésében és 
az egészet könnyen áttekinthetővé teszi. A tájékozódást egyébként Jól szolgálja a 
név-és tárgymutató. Szívósén láttuk volna a grafikus művészek névmutatóját is, a- 
zonban a szerkesztő nyilván azért állt el ettől, mert sok plakátot nőm szignált as
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alkotó művész és Így a miivésznóvmutató elszegényítette volna a valóságot* Nem /ír - 
tott volna a kronológikuo mutató sem, az időrend mindig fejlődésében mutatja a té
nyeket 8 ennélfogva mar bizonyos történelmi értékelést Jelent.

A katalógus sorszámózta a plakátokat. A leírás is kielégítő adatokat osoportoslt. 
A plakátok tárgyát meghatározó szövegszerkesztés után következnek az impresszum, a 
méret, a papírra és a nyomásra vonatkozó adatok. A grafikai plakátoknál pedig a szem
léltető kepleirást is dicsérnünk kell. A kötetet orosz és. angol nyelvű Ismertető zár 
Ja be.

Az OSzK e kiadványának már mindmáig is igen nagy a sikere, mely arra buzdít ben
nünket, hogy mérhetetlenül gazdag és értékes anyagunkat minél hamarabb, minél szé - 
lesebb területen feltárjuk és társadalmunk, helyesebben anyagi és szellemi kultu - 
ránk számára értékesítsük.

Nem lesz érdektelen, ha befejezésül idézünk néhány sort a "Múzeumi Munkástanfo- 
lyamok" o. és a katalógusban hasonmásként is közzétett plakátból*

" ElvtérsakJ Proletároki íme. föltárjuk előttetek a tudás és a művészetek hétpe
csétes kapuit, jöjjetek seregestől és nezzetek körül a gyönyörű palotában,ahonnét 
eddig ki voltatok rekesztve s ahol mostanáig a burzsoá "kiválasztottak" és "beava
tottak" pöfeszkedtek. Ezentúl a tiétek lesz a művészet minden szépsége s a tudás 
minden gazdagsága. Ezekből a szépségekből s ebből a gazdaságból akarunk adni tele 
gézzel nektek azokon az előadásokon... Jertek el minél többen s hallgassátok fi - 
gvelemmel proletárt estvéreiteket, a tudomány munkásait, kik hívásunkra kész örömest 
Jöttek közénk, hogy szakismereteiket egyszerű, világos szavakkal közöljék véletek.. 
Művészeti és Múzeumi Direktórium."

1919 május 16-án hívta meg ez a plakát a budapesti proletariátust a művelődés út
jára; tekintsünk vissza 1949-től 1960-ig, nem kell kommentár egyikünknek sem ahhoz, 
hogy lemérjük azt a fejlődést, melyet a tagadhatatlanul akkor elhintett és annyi 
viszontagságon keresztül ment magooska mutatt ma már a proletárlátusból kinőtt szak
tudósok adják át ismereteiket "proletértestváreiknek". - [D.SZEMZŐ PIROSKA]

KÖNYVTÁRUNK NYILVÁNOS SZOLGÁLATÁNAK ÜJ LEHETŐSÉGEI A VÁRBAN

Szocialista államok könyvtáraiban kiemelkedő Jelentősége van a nyilvános szolgá
lat megszervezésének, elhelyezésének, berendezésének és működésének.

UJ könyvtárépületünk megtervezésénél és berendezésénél ezért szem előtt kell tar
tanunk azt, hogy a nyilvános szolgálat könyvtárunk és az olvasók érintkezési felülő* 
to. Úgy kell tehát a terveket elkészítenünk, hogy ez az érintkezés teohnikallag la 
aavartalan legyen, s a lehető legjobban tudjuk majd teljesíteni a szooiallstá tudo
mány előbbre vitelében és a társadalom nevelésében reánk háruló feladatokat.
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Mik azok a nyilvános szolgálati funkciók, amiket könyvtárunknak mint nemzeti 
könyvtárnak el kell végeznie, helyesebben mik azok a szolgálta inok, amiket Jól 
megszervezett és Jól működő nyilvános szolgálat keretében a könyvtárat használók 
számára nyújtanunk kell?

Nyilvánvaló, hogy nem osak a szűk értelemben vett olvasószolgálat - tehát a hely
ben olvasás lehetőségének biztosítása - tartozik ebbe a körbe, hanem idetartozik a 
kölcsönző (elvitelre való kölcsönzés) szolgálat,amit uj elhelyezésünkben, ha talán 
korlátozott mértékben is, de valamilyen formában mégis meg kell szerveznünk. Ide
tartozik a tájékoztató szolgálatnak minden fajtája, beleértve a postai utón vagy 
távbeszélőn történő tájékoztatást is, továbbá kivonatok, film- és egyéb másolatok 
készítése az érdekeltek részére a könyvtár állományában lévő anyagról, a központi 
katalógussal kapcsolatos szolgáltatások. Idetartozik a könyvtár propaganda-ós saj
tószolgálata s általában mindaz a tevékenység, amit a könyvtár a nyilvánosság felé 
a közönség érdeklődésének fokozása, a közműveltségi színvonal emelése érdekében spe
ciális könyvtári, de emellett egyéb kulturális vonatkozásban is (tanulmányi látoga
tások, ismeretterjesztő előadások rendezése stb.) folytat. Ebbe a körbe tartozik a 
könyvtár muzeális feladataiból az állandó és időszaki kiállítások rendezése is.

Ez a felsorolás persze nem teljes és nem tekinthető lezártnak. A Jövő fejlődése 
fogja megmutatni, hogy a már eddig kialakult nyilvános szolgálati funkciókon felül 
milyen további nyilvános szolgáltatások szervezése és működtetése lesz indokolt és 
szükséges.

Az archiválté feladatok teljesítése mellett a nemzeti könyvtárnak is a nyilvános 
szolgálat a célja és feladata. S amint látható, ez a nyilvános szolgálat rendkívül 
széleskörű, igen Jó szervezést, nagy gondosságot és összefoglaló áttekintést igény
lő tevékenység. Ezért a könyvtárépület megtervezésénél különös gondot kell fordíta
nunk a nyilvános szolgálati helyiségek elhelyezésére. Eokozott mértékben éli ez a 
budavári Palota könyvtári célokra történő félhasználásánál, tekintettel arra? a kö-- 
rülményre, hogy ez a könyvtárépület nemi lesz "flexibilis", nem lesz belsőleg vél - 
toztatható, s a könyvtári helyiségeknek a mostani átépítés során kialakított belső 
elrendezését később megváltoztatni mér nem, vagy legfeljebb osak igen korlátozott 
mértékben lesz lehetséges.

Az első tennivaló ebben a vonatkozásban is a reális helyiségszükséglet megállapí
tása. Erről általánosságban már volt szó a "Híradó" f. évi Januári számában. Az OSzK 
építési programtervezete a nyilvános szolgálat helyiségszükségletét 5 615 m -ben 
Jelöli meg. Ebbe bele van számítva az olvasótermeken kivül a tájékoztató szolgálat, 
a kölcsönző szolgálat, a katalógus termek, az olvasói kézikönyvtárak, gépelő helyi** 
ségek, előadótermek és az olvasószolgálat Járulékos helyiségeinek (ruhatár, beirat
kozó, dohányzó, büfé) területigénye is; ninos azonban benne az állandó - könyvtör- 
tóneti és irodalomtörténeti - kiállítás helyszükséglete*, amelynek céljára a prog - 
romtorvezet az épület széles belső folyosóit kívánja felhasználni.

A nyilvános szolgálati helyiségek elhelyezésének, belső elrendezésének a prog
ramtervezetben vázolt elképzelését, illetve ennek különböző variánsait egy más al
kalommal kívánjuk ismertetni. Mo3t még osak egy kérdésről, de Igen lényeges kérdés
ről kell szólnunk a nemzeti könyvtár nyilvános szolgálatával kapcsolatosan.

Többször felmerült az az aggodalom, hogy helyes-e egy ilyen intézményt mint a nem
zeti könyvtár, aminek olyan széleskörű nyilvános szolgálatot kell végeznie, a budai 
Várban elhelyezni. Vagyis olyan holyen, ami kivül esik a váro3 központján és nehe -
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zen közelíthető meg, hiszen előbb még valamiképpen a Várba is fel koll Jutnia un - 
nak, aki a könyvtárat haaználni akarja.

Foglalkozzunk most őzzel a kérdéssel. A budavári Palotának könyvtárunk részére 
kijelölt ”F” épülete Jelenleg valóban osak a Várból közelíthető meg; főbejárata a 
Vár úgynevezett oroszlános udvaráról nyílik. Ez a megközelítési lehetőség nyilván
valóan nem felelne meg. Éppen ezért a könyvtár vezetősége az előzetes tárgyalások 
során már leszögezte, hogy az "F” épület könyvtári óéira osak egy uj, alsó bejárat 
létesítésével lesz alkalmas. Az Országos Könyvtárügyi Tanács könyvtárépitési ób be
rendezési szakbizottságénak 1958. deoemberében készített szakvéleménye is hangsu - 
lyozta, hogy "a könyvtárnak a Krisztina körút felől is Jól megközelithetőnek kell 
lennie.” Ez tehát mintegy feltétele volt a nemzeti könyvtár várbeli elhelyezésének.

Ez a kérdés most megnyugtatóan elintéződött. Az Országos Műemléki Felügyelőség 
hivatalosan közölte, hogy ”A Palota útról közvetlen bejárat építése az épülethez 
funkcionálisan valós: ’nüleg megoldható oly módon, hogy a Palota-ut szintjéről - elő
csarnok építése utján - a felső szinteket liftekkel érik el. " A Palota-uti, illet
ve Palota-téri uj főbejárat létesítése pedig gyakorlatilag azt Jelenti, hogy nem - 
zetl könyvtárunk a Várhegy nyugati lejtőjére épült ”F” épületben, de nem a Várban, 
hanem a Palota-téren (Attila körúton), a villamos és autóbusz útvonalak mentén, a 
város központjának közvetlen közelében s a város minden részéből könnyen megköze
líthető helyen lesz. A Jelenlegi elgondolások szerint emellett megmarad az épület 
mostani - várudvar felőli - főbejárata is, ami a Palota újjáépítésével a Várban el
helyezendő többi művelődési intézményre való tekintettel is indokolt. Az épület bel
ső megkonstruálásánál és főleg az olvaséforgalmi útvonalak megtervezésénél kell majd 
gondoskodni arról, hogy ebből a bejárati kettősségből a könyvtár működésére semmi
féle hátrány ne ezármazhassék. IFARKAS LÁSZLÓ]

0-5-2..S
Könyvtárunk uj olvasótermi rendszerének kialakításával kapcsolatosan ”A Könyv

táros" ez óvd. februári számában közzétett országos pályázatra ”022:727.8”f "Orosz
lános udvar”, "Tempus est", "Kukunyikszü" és "Vár” jeligével 5 pályamunka érkezett 
be.

A beérkezett pályamunkák elbírálására jun. 13-án bizottság alakult. Tagjai: az 
OSZK Szakszervezeti Bizottsága részéről: HORVÁTH Viktor és SALLAI István; az OSZK 
Kollégiuma részéről: Dr. TOMBOR Tibor; A Köz alkalmaz ottak Szakszervezete Budapesti 
Bizottsága részéről: Dr. KAP1AYNÉ SCHEY Ilona, a Magyar Állami Földtani Intézet 
Könyvtarának vezetője; felkérés alapján: BÉLLEX Pál az OSZK Olvasószolgálati es 
Tájékoztató osztályának vezetője, Dr. CSURX István a debreceni Kossuth Lajo3 Tu
dományegyetem Könyvtárának igazgatója és Dr. SZENTMIHÁLXI János a budapesti ELTE 
Könyvtárának osztályvezetője.

A pályamunkák elbírálása most van folyamatban.
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ANKÉT A KÖNrVTARTUBOMÁNYI KUTATÁS KÉRDÉSEIRŐL
( Budapest, 1960. Junius 13-14. )

Az ankét összehívásénak szükségességet talán egy vidéki kutató felszólalása é- 
reztette legjobban. Szavaiból egyfelől érezni lehetett a hosszú évek kutatómunká
ja iránti odaadását, másfelől mindazt, amit kutatásairól elmondott, beszűkült szem
léletet, eltorzult értékeléseket tükrözött. Félreértés ne essék* ebben az esetben 
nem arról volt szó, hogy a magas színvonalú kutatás szubjektív feltételei (a kutató 
képességei) hiányoztak volna, hanem arról, hogy a partikulárisán folyó kutatások 
tervbeillesztése, a kölcsönös tájékoztatás, az elért eredmények megvitatása és szer
vezett közreadása hiányzott, tehát az, hogy a könyvtártudományi kutatások kellő szin 
vonalát biztosító objektív előfeltételek nem teremtődtek meg.

Igaz, tíz Idézett felszólalás extrém esetet, sajátosan elszigetelődött vidéki ku
tatást Jelez, azonban tendenciaként általában érvényes az országosan folyó könyv
tártud om/inyi kutatásokra. Az ankét - nagyon helyesen - éppen e tendencia felszámo
lását tűzte ki fő céljául azzal, hogy egyrészt kísérletet tett a könyvtártudomány
nak a szocialista tudománypolitikában elfoglalandó helye meghatározására (KOVÁCS 
Máté előadása), másrészt képet nyújtott a könyvtártudományi kutatások Jelenlegi 
állapotáról (LÁZÁR Péter előadása).harmadjára pedig vázolta a végzendő kutatások 
irányait és a könyvtárak együttműködésére épülő tervezést (SEBESTYÉN Géza előadá
sa) .A felszólalók, bér egyes esetekben vitatták az előadások - talán igy lehetne 
megfogalmazni - bibllotekooentrlkus és blbllotekonomlkus szemléletét, és hangsu - 

• lyozták, hogy a kutatásoknak szorosabban kell kapcsolodniok a társadalom- és ter
mészettudományok igényeihez, azt is elismerték, és az ankét eredményeit éppen e - 
zekben a felismerésekben lehet összefoglalni, hogy szükség van

1. ) a kutatásoknak az MSzMP művelődéspolitikai irányvonalába való szoros beil
lesztésére ;

2. ) a kutatások helyes arányainak (gyakorlati: történeti) kialakitására,

3. ) a kutatómunka minél előbbi megszervezésére.
A könyvtártudományi kutatások elvi, tartalmi és szervezeti kérdéseit illető tisz

tulási folyamatnak ez az ankét osak első állomását Jelentette. A Magyar Tudományos 
Akadémia még ebben az évben megrendezi a könyvtári szolgáltatásokkal foglalkozó 
konferenciáját, ahol előreláthatólag a könyvtártudományi kutatások tartalmi össze
tevője kerül elsősorban előtérbe.

Az ankétot a tárgyalás higgadtsága Jellemezte. Találóan Jegyezte meg WA1DAPFEL 
Eszter, hogy végre eljutottunk arra a pontra, amikor a könyvtártudomány létéről 
vagy nem létéről folytatott heves és sokszor meddő viták helyett a tényleges fel
adatokról beszélünk. A Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárosztálya nevében SZEKERES 
Pál osztályvezető e progresszív törekvésekhez kormányzatunk messzemenő támogatását 
Ígérte meg. - I fti. ]
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TAPASZTALATCSERÉK AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN.

Sok dolog von,ami egyforma és mégis van elég sok minden,ami különböző, ami más
képpen van az egyik és másképpen a másik nagy könyvtárban. Mondhatnám mindenre vo
natkozik ez: munkára, munkamódszerekre, sőt, magukra az emberekre, a könyvtárosok
ra is.

Ami a meglepőbb az ilyen összehasonlításnál, az nem is a különbség, hanem a ha
sonlóság. Az egyes munkafolyamatok: a rekatalógizálás, a raktárrevizió, a szakka - 
talógusrevizió stb. mennyire hasonló problémákat vetnek fel itt is - ott 18,8 az 
ut a problémák megoldása felé mennyire ismerős, az egyes állomások szinte azonosak* 
Az ember persze tudja, hogy "itt is hasonló feladatokkal kell megküzdeni", b hogy 
éppen az az értelme az ilyen tapasztalatcseréknek, hogy amit az egyik fél a maga 
számára megoldott, azt átadja a másiknak, megkímélve azt az esetleges felesleges 
munkától - s mégis más tudni ezt és más átélni. Mondhatom, nem unalmas mulatság egy 
ilyen "tapasztálátosere". S a csere alanya, a könyvtáros akaratlanul is észreveszi 
és megfigyeli a könyvtári munkán túl a munka végzőit: könyvtárostársait, az embere
ket is; A foglalkozás soha sincs hatás nélkül művelőire, mindig visszahat s alakít
ja az embert is, s Így mi könyvtárosok bizonyos mértékig a könyvtári munka, a könyv
tár produlcturnái vagyunk. S mivel a két könyvtár hasonló, hasonlók produktumai is, 
a könyvtárosok. Érdekes, hogy mennyire ugyanazok a típusok találhatók meg itt is - 
ott is.

Általában véve: az emberek kedvesek, a könyvtári üzem mérete Jóval kisebb mint 
az OSZK-ban (kb. hetvenen dolgoznak), igy a hangulat valahogy családiasabb, s a 
miénknél kevésbé kiépített hivatali apparátus mellett is nagyon komoly munkát tud
nak végezni.

Sajóit munkám az eddigiekben a szakkatalógus rendezése volt s ennek során jól tud
tam hasznosítani áz OSZK-ban szerzett tapasztalatokat. Másrészt megismertem a szak- 
katalógus szerkesztés néhány sajátosan ottan alkalmazott szempontját, szélesedett 
szakmai látóköröm, s ezt majd otthon tudom gyümölcsöztetni.

Helyszűke miatt - ami az Egyetemi Könyvtárban sem ismeretlen fogalom - bár a sza
koz ócsoporthoz tartoztam, mégis a Felvilágosító Osztály helyiségében volt az asz - 
talom. így akarva-akaratlanul is tanúja voltam az itt folyó tájékoztató munkának, 
ami oly jó hírnek örvend az országban. Vájjon mi a titka Jó munkájuknak és jó hí
rüknek?

Talán ‘kissé laikus szemmel ( még nem dolgoztam olvasószolgálati munkában), a kö
vetkezőket vettem észre:

a) Horn sietik el a válaszokat, kis kérdésekre is hetes, több napos határidőt mon
danak;

b) igy van idejük máshol is érdeklődni. Ezzel a lehetőséggel élnek is. Tudják, 
hogy milyen kérdésnek ki, vagy milyen szerv az ismerője s telefonon felkeresik;

o) Kitűnő tárgyszókatalógusuk az olvasószolgálat, helyiségében van, tehát kéznél 
s ezt mindon esetben rögtön használhatják; mig nálunk az OSZK-ban a hasonló fűnk* 
oiót betöltő szakkatalógus más épületrészben,egy emelettel lejjebb található. Szak
katalógus, illetve tárgyszókatalógus és egyéb referenszanyag együttes felhasználá
sa alapján adott folvilágositás sokkal kimerítőbb, alaposabb tud lenni s a hatás 
is sokkal dinamikusabb, impozánsabb.
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d) Jól összeválogatott oegédkönyvtáruk van;

e) ö végül, do nem utolsó sorban maguk a roferenszkönyvtárosrk széleskörű ismé
retekkel -rendelkeznek, icut.utómunkát végeznek egy-egy tudományágban s kutatómunká
jukat maga n könyvtárvezetés Is elősegíti.

Sok mindenről lőhetne még Írni, de talán ennyi elég. Ennyiből Is kitűnik, hogy 
milyen sokfele impressziót kap az ember egy ilyen test vér intézménynél s hbgy nem ha
szontalan az ilyen ismerkedés sem az ismerkedő, sem a magyar könyvtárügy szempontjá
ból. [GcA]

KÖNYVTÁRI SZERVEZETEINK
híreiből

★

Irány Pannonhalmai

Ha valaki a Bakony-utikalauzt lapozgatja, olvashat benne vadregényes völgyekről, 
mély szakadékokról és hatalmas erdőségekről, de bizony az első bakonyi kiránduláson 
kitekintve a Cuha völgyébe tartó vonat ablakán, kissé csalódva néz végig a szánt*ó - 
földekkel tarkított dombvidéken. Ugyanis a Bakonyt nem szabad az első impressziók 
alapján megítélni. Tájképi, természettudományos és történeti szempontból & legkénye
sebb igényeket is kielégíti.

Ezt bizonyltja az a 18 tagú klrándulóosoport is, amely junlus 4-én és 5-én megcso
dálta PANNONHALMA, ZIRO és VESZPRÉM történelmi és kulturális érdekességeit, de nem 
feledkezett meg a csesznek! várról, vagy az Ördögárok mély szurdokvölgyéről sem. A 
kirándulást az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR, a TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM.és a TÖRTÉ
NETI MUZEUM KÖZÖS KISZ-CSOPORTJA rendezte a Szakszervezet anyagi támogatásával. A 
legkülönbözőbb szakemberek Jöttek el a kirándulásra: könyvtárosok, régészek,- geoló
gusok, zoológusok, botanikusok, de mindannyiunk számára egyformán nagy élményt Je - 
lentettek akár a PANNONHALMI APÁTSÁG gótikus épületrészei, akár a hihetetlenül ér - 
tékes és gazdag levéltári, könyvtári anyag. És persze a mesés kilátás, amely az apát* 
ságból távoli megyékre nyílik.

A vonat véglgdöoögött a Cuha-völgy meredek sziklafalai tövében. ZIRGEN alkonyati 
sétát tettünk az arborétumban óriásira nőtt hársak, fenyők ós Juharfák alatt, majd
megnéztük a könyvtár világhírű intarziás bútorzatát, amelyet Wilde Mihály, zlrol asz 
t&losmester a Bakony összes fafajtáiból készített. A meseszép bútorzat a londoni vi
lágkiállításon aranyérmet nyert. Wilde Mihály dédunokája ma is ól, és nemrégen kó - 
azihett a könyvtár részére néhány remekbeszabott berendezési tárgyat.

Másnap hajnali szürkületben indultunk útnak Dudar felé. Dudar közelében ered a 
Bakonyór egyik mellókpatakja, mely az Ördögárok vadregónyes szurdokvölgyén, az ör - 
döggát szlklakolosszusai között töri át a hegységet. E kőzetek eooén-koru óriási egy
sejtűek, nummuliteszek vázainak milliárdjálból épülnek fel. Ezeket a lapos, korong- 
alakú vázakat, amelyeket népiesen Szent László pénzének neveznek, száz-számra lehet 
gyűjteni a patak menti sziklákon. A szurdok falán levő kőfülkék mindig kedveno ta -
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nyál voltak a bakonyi betyároknak, okik közül a légi ómért ebbek nevét hadd Jegyezze m 
telt Savanyu Jóska, Patkó Bandi, Kántor Pista emléke meg ma le él 7, Idősebb generá- 
oló között.

Utunk utolsó állomása VESZPRÉM volt. Késő délutáni napsütésben ragyogtak a Séd
parti sziklák. Jobbnál jobb foto-témák csábították az amatőröket, a vár minden egyes 
épülete megérdemelt egy filmkockát.

Esti zápor áztatta a földeket, a balatoni műúton tömött sorokban autók, motorok 
ezrei haladtak Budapest felé. A két napos kirándulás fáradalmai mér látszottak az ar- 
ookon, a vasúti kocsiban feltűnő csend uralkodott. Egy biztos azonban; botanikusok 
és régészek, könyvtárosok és geológusok e két nap alatt szoros barátságot kötöttek, 
erre pedig egy fiatal KISZ-osoport tagságának feltétlenül szüksége van. - [JUHÁSZ 
ÁRPÁD]

SZAKSZERVEZETIKRÓNIKA
A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK ANYAGÁBÓL

JUNIUS 7-1 ÜLÉS - Az SZB a Szakszervezetek Országos Tanácsának 1960.február 20-i 
határozatát, valamint az OSZK olvasótermi rendszerével kapcsolatosan "A Könyvtáros** 
ez évi februári számában közzétett pályázat bíráló-bizottságának megalakításával ösz- 
szefüggő kérdéseket tárgyalta meg. Mind a két kérdéssel külön cikkben foglalkozunk.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS

ÜDÜLÉS: Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési beutalást:

Szakszervezeti kedvezményes beutalások - BÁLÁTONBOGLÁR: Koncz József (máj.18-31); 
BALATONZAMÁRDI: Varsányi Endréné gyermekével (jun. 14-27); DÖMÖS: Matejka Jánosné 
(máj .19-jun.l) 5 HAJDÚSZOBOSZLÓ: Jagán Lászlóné (jun.2-15); MÁTRAFÜREDi Kovács Gézé
né (Jun. 15-28); SOLT: Gyulai Árpád feleségével és 2 gyermekével (jun. 17-30); ZEBBGÉNY* 
Kocziha Györgyné 2 gyermekével (jun.16-29).

Szakszervezeti kedvezményes gyermeknyaraltatás - BÁLÁTONLELLE: Németh Imréné gyer
meke, Csaba (jun. 21-jul.4); KŐSZEG: Storch Árpádné gyermeke, Zsuzsa (jun.21-Jul.4)

Szakszervezeti önköltséges beutalások - BALATONFÖLDVÁR: Vermes Lászlóné és oealád- 
ja (jun.14-27); PILIS3ZENTKERESZT: Milhoffer Alajos és felesége (Jun.8-14).Hernády 
Ferenc és édesanyja (Jun. 15-21); SIÓFOK: Mártyán Gyuláne és gyermeke (Jun.14-27) ; 
SOPRON: Kozoosa Sándor é9 felesége (máj.19-Jnn.2), Pipics Zoltán és felesége (máj. 
19-jun.2), Lázár Péter és felesége (jun.2-7)

Intézeti önköltséges beutalások - KESZTHELY (I. turnus: jun. 20-29) Hanke Lajos 
felesége és 4 gyermeke, Iiorváthné íz só Livia és férje, Veredy Gyula és 2 hozzátarto
zója.
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KULTURÁLIS MUNKABIZOTTSÁG

A most ttáruló félév folyamán a Kulturálté Munkabizottság a SZAKMAI LÁTÓKÖR B'EJ- 
LESZTÉÖÉT állította programjának középpontjába. Könyvtárunk uj dolgozói számára le
hetővé tettük, hogy meglamerkedjenek a könyvtár egészének munkájával. A PROGRAM egy 
bevezető előadásból éa a könyvtár 9 osztályának (csoportjának) meglátogatásából ál
lott.

Ugyancsak a szakmai tapasztalatok bővítését szolgálta az ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYV
TÁRBAN tett két látogatás , valamint az AKADÉMIAI NYOMDÁBA rendezett tanulmányi lá
togatás, amelyen könyvtárunknak 50 munkatársa vett részt. A nyári szabadságok után, 
szeptemberben folytatjuk tapasztalatcsere látogatásainkat - remélve, hogy az eddi
ginél többen fognak élni a biztosított lehetőségekkel.

Közönségszervező aktíváinknak régi vágya teljesült Junius 6-án, amikor a Nemzeti 
Színház igazgatósága engedélyezte 0 munkatársunk számára a "SZENTIVÁNÉJI ÁLOM" egy 
próbájának meghallgatását•

A szakszervezeti oktatás keretében dr„ BÓKA LÁSZLÓ egyetemi tanár tartott előa
dást Junius 15-én "Modernizmus és dekadencia'' óimén.

A "TALPRAESETT KÖNYVTÁROSOK" KLUBESTJÉT rendeztük meg junius 18-án a Közalkalma
zottak Szakszervezetének Puskln-utoai székházában. DÁNIEL György játékmester irányí
tása mellett az asztalok mérkőzése szolgált "bemelegítőül." A hatalmas osokoládétor- 
tö úgylátszik lelkesltőleg hatott a megjelentekre, mert elnyeréséért ádáz küzdelem 
indult. Győztesként az OSZK ÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM KISZ-TAGJAINAK ASZTALA 
került ki; a vigaszdijat, a kisebb tortát SCHNELLER KÁROLYÉK ASZTALA nyerte el.

Ezután került sor az ELŐRE "NEVEZETT" CSAPATOK VERSENYÉRE. EREDMÉNYI 1. dijt 
SZAKSZERVEZETI OSAPAT (Bánlaki Éva, Kell Lóránt, Tárkányi Gyula); 2. diji KÖNYVTÁ
ROSTANULÓK CSAPATA (Lünk Ildikó, Harsány! Eszter, Friedrioh Ildikó); 3. diji TERMÉ
SZETTUDOMÁNYI MUZEUM KISZ- CSAPATA. A verseny izgalmait a megjelentek táncoal igye- 
keztek levezetni,

A PÉCSBE RENDEZETT TANULMÁNYT KIRÁNDULÁS résztvevői Junius 25-én, szombaton reg
gel Indultak útba. A kirándulás vezetője HERNÁDI Fercno volt. Reméljük a Híradó leg
közelebbi számában olvashatjuk hangulatos és szakszerű beszámolójukat.

"OSZK HÍRADÓ"SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁGA

A Jun. 16-i ülés döntése szerint a lap julius hó folyamén nem jelenik meg. Legkö
zelebbi számát augusztus 20-ra bővített terjedelemben kell kiadni.

MUNKAVÉDELMI VIZSGÁLAT B3 EREDMÉNYEI KÖNYVTÁRUNKBAN

A Közalkalmazottak Szakszervezetének Budapesti Bizottsága május folyamán mun
kavédelmi vizsgálatot tartott könyvtárunkban, amint erről lapunk előző számában 
már beszámoltunk*

Az alábbiakban a Gazdasági Hivatalnak a vizsgálati jegyzőkönyvben foglalt ész
revételekre adott 04O-VI/196O.(Jun.13) ezámu válaszát kivonatosan Ismertetjük.

MUZEUM UTCAI ÉPÜLETi
A vizsgálat kifogás tárgyává tette az épületben alkalmazott TEHERFELVONÓ CSIGÁT. 

A GH a osiga használatát megszüntetts ée kilátásba helyezte 1961-RE EGY FELVONÓ LÍ|~
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TE5ITÉSÉT• Ennek előfeltétele, hogy az M.M. engedélyezze az épület telekkönyvi át
vételét, mert a Házkezelőség a felvonó létesítése elől elzárkózik, könyvtárunk pe
dig (mig telekkönyvileg nem tulajdonos) ilyen beruházást nem eszközölhet,

A jegyzőkönyvben foglalt észrevételek (több esetben már ezt megelőző tervezések) 
alapján a GH e következőket valósítja megs a) A GH egy ablaktalan helyiségében 
mennyezet-világítást létesítenek, b) Az udvari rész II, emeletén a XEROX-BERENDE
ZÉS és a SOKSZOROSÍTÓ MŰHELY részére uj helyiséget építenek, o) A TÉRKÉPTÁRBAN "a- 
hol szükséges** a világítást "fokozatosan” megerősítik. Raktárkezelőt ez óv folya - 
mán már nem lehet beállítani, de "az 1961. évi létszámtervezések idején az illeté
kes főosztályvezető igénylése étlapján [egy raktárkezelő rendszeresítósótl figyelem
be fogjuk venni”, d) A KISNYOMTATVÁNYTÁRBAN a takarítást megjavítják, e) Az ÉTKEZ
DE és KONYHA hiányosságait a GH folyamatosan felszámolja. A nyár folyamán a helyisé
get kifestetik la Gazdasági Vezető szives Ígérete szerint műanyag (un."meleg”) pado
zattal látják el].

PUSKIN UTCAI ÉPÜLET

A GH válaszában rögzített munkálatok: a) A KÖZPONTI KATALÓGUSBAN a világítást 
korszerűsítik, b) A KÖTELESPÉLDÁNY-CSÖPÖRT és a KÖZPONTI KATALÓGUS ablaktisztítá
sét biztosítják, o) A VILLANY SZERELŐ-MŰHELY Jelenlegi, használatra alkalmatlan he» 
lyiségét megszüntetik, d) A ZENEMŰTÁR portalanításét a nyári nagytakarítás alkal
mával elvégeztetik, e) A KAZÁNHÁZBAN zuhanyozót építenek és biztosítják, hogy a 
fűtési idényben a kazán ne maradjon őrizetlenül.

Az épületben kifogásolt hiányok egy része már időközben megoldást nyert. Pl. NEM
ZETKÖZI CSERE SZOLGÁLAT hiányainak pótlása, ZENEMŰTÁR állványainak rendbetétele, ZÁlít 
ANYAG részére 1 újabb helyiség biztosítása.

FŐÉPÜLET
Részben elvégzett, részben tervezett munkák: a) A KÉZIRATTÁR Apponyi-térmében 

a hiányzó rolettát elhelyezték, b) A KÖNYVRAKTÁR egyik vastermebe kert lépcsőt meg
rendelték és a Darugyár értesítése szerint, az a nyár folyamán beépítésre kerül, o)
A földszinten levő HIVATALSEGÉDI SZOBÁT kifestetik, d) Továbbra is megoldatlan kér
dés marad az olvasótermek ablakainak rendszeres, több alkalommal való tisztittaté- 
sa, mert azokat "megfelelő hitelkeret hiányában évente egyelőre csak kétszer tud - 
Juk tisztittatnl". [Ez nyilvánvalóan nem elegendő. Továbbra is fennálló kérdés,hogy 
milyen módon lehetne csak az olvasótermi ablakok kéthavonkénti tisztítását valami
lyen módon biztosítani. Szerk.]

KÜLSŐ MUNKAHELYEK
KÜNYVELOSZTÓ - V.Beloiannisz u.12: Több felújítást hajtanak végre. V.Kálmán u.15 

Általános felújítást hajtanak végre. Ennek során a) uj munkahelyet választanak le 
és ezzel párhuzamosan megoldják a szellőztetést és biztosítják a Jobb világítást; 
b) m^rendelték a teherlift gépi hajtásra való átállítását, de előreláthatólag erre 
osak az év utolsó negyedében kerül sor.

KÜNIVKÖTE3ZET - a) A restaurátorok által kert veszélyességi-pótlék ügyében át - 
Írtak az V. kér. Tanács VB-hez és helyszíni szemlét kértek a Jogosság eldöntésére, 
b) A helyiségek szellőztetését megcsináltatják.
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DUNÁNAK OLTNAK EGY A HANGJA "

Juniüs 18-én szombaton délelőtt 12 érakor nyílt meg a ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG A SZO
CIALIZMUS ÉPÍTÉSÉNEK UTJÁN" o. kiállítás. A kiállítást a FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYV
TÁR és a ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETSÉGE rendezte a könyvtár központjá
ban* A megnyitáson megjelentek a két ország kulturális és politikai vezetői és a ba
ráti országok dlplomáolal testületéinek képviselői Is. SZAKASITS Árpád, az MSzMP Köz 
ponti Bizottságának tagja megnyitó beszédében a kiállítás különleges időszerűségét 
hangsúlyozta, felhlva a Jelenlévők figyelmét a Román Munkáspártnak a napokban kezdő
dő III, Kongresszusára.

A kiállítás nem nagy, de sokatmondó. A terem fala mellett körbefutó képek és be
szédes számok a Román Népköztársaság tlzenőtéves fejlődésének eredményeit mutatják,
A látogató megismeri az ipari és a mezőgazdasági fejlődését, csodálkozva szemléli a 
román kultúra szimbólumának a Solnteia-palotának embemagyságu képét. Odább meg mint 
ha óriási méretű romániai levelezőlapok fognák körül: tenger partján üdülő román dől 
gőzókat mutat a kép,

A kiállítási terem közepén tárlósor fut végig - igazi inyenoség a könyvtáros szá
mára. Román szerzők magyarul megjelent és magyar szerzők román fordításban megjelent 
müvei, magyar vonatkozású romén és román vonatkozású magyar könyvek, a romén iroda - 
lom klasszikusai és a marxizmus - leninlzmus klasszikusainak román kiadásai feküsznpk 
az üveglap alatt. Egy kis asztalon romániai folyóiratok és napilapok hevernek, A 
tárlókban mottóul a magyar és a román irodalom egy-egy neves képviselőjének szaval 
állnak. Az egyik tárlóban Ady Endre egy sora fogad Ismerősként és figyelmeztet ar
ra, hogy "Dunának Oltnak egy a hangja..." IBÁNLAKI ÉVA]

ESZTERGOMI TANULMÁNYI LÁTOGATÁSUNKRÓL

Május 7-én könyvtárunk tanulmányi kirándulást szervezett hazánk egyik legrégibb 
és műemlékekben leggazdagabb városába, ESZTERGOMBA. Rövid egy nap állt rendelkezé
sünkre, s Így csak a Jó vezetésnek köszönhettük, hogy a város minden fontosabb ne
vezetességét megtekinthettük.

Első helyen a KERESZTÉNY MÚZEUMOT kell említenünk. A világhírű egyhézmüvószeti 
gyűjteményt Simor János alapozta meg magángyűjteményével, s később a római Berti - 
nelli-kópgyüjtemény (XIII-XVT. századi olasz mesterek müvei), a Markó Károly-féle 
vázlatgyüjtemény megvásárlásával gazdagította azt. E nagyméretű vásárlásokon kívül 
a muzeura főként hagyományozás révén gyarapodott. így került birtokába a Knauz-ha - 
gyaték felvidéki táblaképeivel*Kolozsvári Tamás garamszentbenedeki oltára, a közép
kori magyar festészet egyik legszebb darabja. Meg kell még említenünk Ipolyi Arnold
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oeodélatofl XV-XVTII. századi gobelin és himzósgyüjtöményét. A San Maroo-házaopár 
iparmüvéozetl gyűjteményéből sajnos osak a poroelén-gyűjtemény me, ©kintóo éré volt 
alkalmunk•

Még soká időztünk volna a muzeum kínoséi között, de a FŐSZÉKESBGYHÁZI KÖNYVTÁH 
már újabb látr ■valókkal várt ránk, Csak röpke pillantást vethettünk az 1699-1762 
között épült szép barokk vízivárosi plébánia-templomra is. A mai könyvtár lippay 
György nevéhez fűződik, de az egykorú iratok szerint már Küküllei János, Vitéz Já
nos, Bakéoz Tamás is adományozott a könyvtár Javéra, lippay révén került a könyv - 
tárba Fugger Antal híres könyvgyűjteménye. Mellette Batthyány József kéziratgyűjte
ményét kell megemlítenünk. A rövid látogatás alatt is alkalmunk volt néhány szép kó
dex és ősnyomtatvány megtekintésére.

A délutánt a VÁRHEGYEN töltöttük. Mindannyiunkat lenyűgözték a bazilika hatalmas 
méretei. Megcsodáltuk Grigoletti híres oltárképét, Stróbl Alajos Simor-szobrat és 
della Vedova Pázmány-szobrát. Külön élmény volt a képekről mér Jól ismert goram - 
szentbenedeki ürkoporsó és a gyönyörű vörös-fehér márvány Bakóoz-kápolna megtekin
tése. A Kincstár ötvös-textilművészeti remekel közül különösen a bizánol békeosók 
táblát, a koronázási eskükeresztet, Mátyás király kálváriáját, a Báthori- és a Páz-' 
Hiány-féle miseruhát kell megemlítenünk.

Végül a III. Bála király királyi (később érseki) palotát feltáró VÁRMÚZEUMOT te
kintettük meg. A csodálat osan rekonstruált lakótorony és kápolna (főként Gerevioh 
Tibor, Lux Kálmán és Lux Géza érdeme) letűnt korok hangulatát idézte. A kőfarogvé- 
nyok, freskómaradványok történelmünknek egy gazdag korszakát elevenítették meg sza
munkra.

Késő este fáradtan, de sok szép élménnyel gazdagodva érkeztünk haza Budapestre.

A KÖNYVKÖTÉSZET MŰSZAKI TANULÓI ÍRJÁKt

Egy éve dolgozunk öten a könyvtár könyvkötészetben. Nem készültünk könyvkötőnek, 
mégis megszerettük a szakmát. Voltak^ugyan eleinte nehézségek ezen a téren, de ok
tatóink és munkatársaink Jóindulata átsegített a kritikus Időkön. És ahogy egyre 
Jobban kitárult előttünk ez a sok érdekes problémát adó foglalkozás, mind Jobban 
belénk rögződött az a tudat, hogy könyvkötők leszünk.

A mi műhelyünk nem tanműhely, hanem a könyvtárnak egy olyan része, amely arány - 
lag kis apparátusa mellett is sok munkát végez el. A munkánk nem osak tanulás, ha- . 
nem termelés is. Ez eleinte szokatlan volt, most azonban büszkeséggel tölt el. A napokban kapjuk az iskolában az első évről szóló bizonyítványt. Egy év alatt sok mindent tanultunk ás ott tartunk, hogy az itt előforduló munkák J<T részét már meg 
tudjuk csinálni, bár a szakmában nem vagyunk és nem is lehetünk tökéletesek. Sokfé
le kötés-típus és folyamat van itt nálunk is, de ezek elsajátítása még nem elég ah
hoz, hogy Jó szakemberek lehessünk. Az iskolai szakismeret- oktatás folyamán olyan 
problémák adódnak melyek megoldásához még ninosen elegendő gyekor latunk és az állan
dó oktató személye bizony hiányzik. Ezt vezetőnk, Saevári kartárs irányítása önma
gában nem pótolhatja.

Most az első év végén volna egy kérésünk az intézet vezetőségéhez. Itt szeretnénk 
dolgozni továbbra is ős őzért az lenne a kérésünk, hogy a szabadulásunkat követő i- 
dőbea teremtsék meg számunkra a munkalehetőséget. Ez nem uj probléma, mert az ere - 
dot:L tervek szerint is a kötészet önmaga tervezte kinevelni utánpótlását. Azért is 
fontéi; ...ríme számunkra az itt maradásunk, mert a fejlődéshez szükséges tovóbbkép 
zés mind műszaki,mind restaurátori téren itt volna biztosítva.

kz eltelt egy év után azt mondhatjuk, hogy Jól választottunk, örömmel tölt el 
bennünket, hogy mindenki megtalálta a kötészeten belül a helyét. Mindenkinek megvon' 
a kedve és most már úgy érezzük tehetsége is ahhoz, hogy egy fél év múltán önálló 
munkát végezhessen.
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AZ OLVASÓ SZOLGÁLAT EMLÍOKALBUMÁ B ÓL

Tizenkétévos hamvasarcu fiúcska áll a "kotreo" előtt. Az ügyelőúob szive már e- 
lőre beleborzong a várható fojlemén^ekbe: el kell küldenie ezt a kedves fiút. Jaj, 
osak ne okozzak szegénykének egész életre szóló traumát - gondolja bűnbánóan.

- BE SZERETNÉK IRATKOZNI A KÖNYVTÁRBA - mondja a fiú.
Ha személyi igazolványt kérek tőle, osunyén megsértem, mert biztosan nincs neki - 

gondolja az ügyeletes - próbáljuk finomabban.
- Ugy-e a nyomolvasó versenyben veszel részt?
- NEM, CSAK OLVASNI SZERETNÉK.
- Nem hoztál valami igazolást az iskoládból?
Tulajdonképpen nem is lett volna szabad tegeznem, és az iskolát sem lett volna 

szabad mondani, mert biztosan megérzi a hangomon; látom rajta, hogy általános isko
lás.

- NEM HOZTAM.
- Valami tudományos kérdéssel foglalkozik?
- IGEN, SZOKTAM FOGLALKOZNI. PÉLDÁUL.. .KÉMIÁVAL.
- Tudniillik, ne haragudjon, de a könyvtárba, sajnos, osak tizennyolc éven felü

liek iratkozhatnak bo...
- HÁT AKKOR...KEZÉT CSÓKOLOM...
Az ifjú kutató indul kifele. Az ügyeletes keblében nagy vihar dúl. Hogy lehettem 

ilyen kegyetlen?
- Utána szalad, a folyosón eléri, és visszahívja.
- Bár a szabályok nem engedik meg, de ha tudományos témával foglalkozik... Tea - 

sék visszajönni, adok egy olvasójegyet.
TI? PERC MÚLVA AZ ELŰZÖTT FIÚCSKA, a könyvtári bürokráoia áldozata a TUDOMÁNYOS 

OLVASÓTEREMBEN ÜL, zsebében a T-betüs, ingyenes olvasójegy, s MELLETTE AZ ASZTALON 
AZ ÖSSZES FELLELHETŐ TARZAN-KÖTETEK.

Az ügyeletes aroán a katharzis glóriája fénylik. - [V.B.]
AZ "OSZK NŐI TORNÁCSAPATÁ"-RÓL.

Ki, az "OSZK NŐI TORNACSAPATA", ez év májusában részt vettünk a Közalkalmazottak 
Szakszervezete által rendezett egészeégügyi-tomatanfolyam záróvizsgáján.

A modern tornát eremben, modern tomadresszben, modem szabadgyakorlatokon, talai- 
tornán, a dicséretet érdemlő bordásfal- és gyürühint agyakor lat okon. Tanárunk beszá
molóval, majd verseny Játékkal ked've skedett. Azután az egyéni, szabadon választott 
talajtornagyakorlatoklral (gyertya, bukfenc előre-hátra, mérleg, stb.) a Jól végzett, 
eredményes munka tudatával zártuk az utolsó órát.

DE CSAK AZ ÓRÁT, mert a forró tus alatt felfrissülve, ünnepi ruháinkat felöltve, 
a klubhelyiségben kedves házigazdák vártak bennünket a "BANKETT"re. A társaság egy 
része táncra kerekedett, másik része pedig teritett asztal mellett, helvéciai bort 
kóstolgatva beszélgetett. így volt alkalmam a Szakszervezet főtitkárával, H. elv - 
társsal elbeszélgetni, és a tornatanárunkkal az aktuális dolgokat tárgyaltuk meg. 
Tornatanárunk néhány szóval elbúcsúzott tőlünk az októberi viszontlátás reményében és kiosztotta a Jutalmakat a "SZORGALMASOKNAK" és a "SOHASEM HIÁNYZÓKNAK", egy-egy 
Puokín-korti hangverseny bérletet.

MI AZ "OSZK NŐI TORNACSAPATA" megköszöntük a Jutalmakat és megköszöntük tanárunk 
végtelen türelmét, amellyel minket edzett, tornabajnokokká nevelt, és a szakszerve
zetnek, hogy lehetőséget adott nekünk tornakepességéink fejlesztésére. A kellemesen 
eltöltött este után a viszontlátásig ELBÚCSÚZTUNK MI, EGY SZEMÉLYBEN. - [hr]

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MSZMP SZERVEZETE ÉS SZAKSZERVEZETI BIZOTT
SÁGA. Megjelenik havonként. Felelős szerkesztő és kiadó: Horváth Viktor. Szerkesztő
bizottsági Bánlaky Éva, Gombooz István. Lázár Péter. Szüos Ilona. Országos 3zeohényi 
Könyvtár (Budapest VIII. Muzeum u.3) házi sokszorosítása. Lapzártai 1960. Jun. 23# 
Megjelenik 350 példányban. Nytsz. 325-1960.


