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Határozat
AZ ORSZÁGOS SZBCHÉHYI gügrVTAR 1961. ÉVI MÜWgATERVÉHBK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Könyvtárunk 1961. évi munkaterme téziseinek megtárgyalására az 

MSZMP szervezet vezetősége kibővített vezetŐ6Ógi-Ulést tartott* Az Il
lésen a pártvezetőség részéről BESENYBI Andorné, HÁMORI Béla párttit
kár ás.-PELEJTEI Tibor; a könyvtár vezetősége részéről Dr* SEBESTYÉN 
Géza h* főigazgató; a Szakszervezeti Bizottság részéről HORVÁTH Vik
tor titkár; a KISZ szervezet vezetősége részéről ISZLAY Zoltán tit - 
kárt továbbá KOCZIHA Jánosné, Dr* LÁZÁR Péter és RÁCZNÉ VARRÓ Judit 
pártblzalmlak vettek részt.

Az MSZMP szervezet kibővített vezetőségi Illése f.évi október 
3-án az alábbi határozatot hozta:

Pártunk VII. kongresszusa megjelölte azt az utat, amelyen haladva hazánkban meggyorsítjuk a szocializmus építését, B feladatok között Jelentős helyet foglal el kulturális felemelkedésünknek további biztosítása. A Párt által megjelölt feladato
kat könyvtárunkban osak akkor tudjuk teljesíteni, ha ehhez maximálisan biztosítjuk dolgozóink segítségét, támogatását.

Könyvtárunk életében Jelentős fordulatot Jelent az a tény, hogy a Párt és a Kormány Intézkedései folytán már a második 5 éves terv során a könyvtár beköltözhet végleges otthonába. Könyvtárunk számára az uj épületbe való költözés nem osak azt 
jelenti, hogy megfelelő körülmények között lesz elhelyezhető a könyvtár gyűjteménye 
es a jelenleginél jobb munkakörülmények között végezhetik dolgozóink munkájukat, deÍelenti elsősorban azt, hogy megnövekedik könyvtárunkkal szemben az Igény egy sokré- ü, tartalmában szoolallsta nemzeti könyvtár feladatainak az ellátására.

Ahhoz, hogy ezeknek a feladatoknak meg tudjunk felelni, már az elkövetkezendő 
évtől kezdve tervszerűen kell biztosítanunk mind politikai, mind szakmai szempont - bél azoknak a feladatoknak a végrehajtását, amelyek szilárd biztosítékai lesznek e 
feladatok Jő végrehajtásának. Ezért a kibővített vezetőségi ülés nagy jelentőséget 
tulajdonit az 1961-es terv elkészítésének, ezen belül a legfontosabb feladatok megjelölésének, nem kevésbé annak, hogy e terv a könyvtár minden dolgozójának aktív se
gítségével készüljön. Ehhez a kibővített vezetőségi ülés az alábbi feladatok végre
hajtását látja szükségesnek:

1.) A pártszervezet október havi taggyűlésén tárgyalja meg a könyvtár 1961,évi 
terhének elvi és gyakorlati oélkltüzéseit, Erre a taggyűlésre a főosztályvezetőket 
és osztályvezetőket hívja meg,

2,) A pártosoportok a terv összeállításáig rendszeresen foglalkozzanak pártoso- 
port-értekezleteken a könyvtár 1961 .évi munkatervével és e pártosoport-értekezletek- 
re hívjanak meg pártonklvüll dolgozókat is.

3.) A Szakszervezeti Bizottság az alábbi feladatokat hajtsa végre:
a) Tárgyalja meg a könyvtár 1961. évi mynkatervót és dolgozza ki annak mó

dozatait, hogy a szakszervezet miképpen segítheti annak végrehajtását,
b) Gondoskodjon arról, hogy aktíva-értekezleten, esoportos megbeszélése-



ken ás egyéb módon a szakszervezeti aktíváknak és a dolgozók összességének alkalma 
legyen a könyvtár 1961.évi munkatervének megismerésére és megvitatására. Fordítson különös gondot az összdolgozől értekezletet megelőző osztályé, ^ekezletek előkészíté
sére.

o) Az "OSZK HÍRADÓ" f.évi novemberi Bzámát a könyvtár 1961«évi mnnkater- 
vének Ismertetésére kell felhasználni oly módon9 hogy olkkek9 hozzászólások formájá
ban kifejezésre jussanak a dolgozók és az egyes osztályok kezdeményezésel9javaslatai*

4.) A KISZ-szervezet vezetősége október hó folyamán foglalkozzon a könyvtár 
1961.évi tervének legfőbb oélkltüzéselvel. Vitassa azt meg és jelölje ki azokat a 
feladatokat, amelyekben az Ifjúság hathatós támogatósára lehet számítani. Bet KISZ- 
taggyülésen is tárgyalják meg.

5.) A Szakszervezeti Bizottság, aktíva hálózata bevonásával készítse elő a jövő év január első felében sorra kerülő összdolgozól értekezletet és biztosítsa annak 
termékeny munkáját. A feladat végrehajtásához a Pártszervezet nyújtson hathatós se - 
gitseget.

SZAKSZERVEZETÜNK IV.KONGRESSZUSÁBA KÉSZÜLÜNK

Részletek HUBER LAJOS elvtársnak, a Közalkalmazottak Szakszer
vezete elnökének a "Közalkalmazott" ez évi 9* számában megjelent 
cikkéből.

Jelentős esemény elé tekint szakszervezeti mozgalmunk: központi vezetőségünk 1960. októ
ber 15-16-ra összehívta szakszervezetünk IV. kongresszusát9 amely mintegy százezer közalkal - 
mázott nevében tanácskozik.

[A KONGRESSZUS FELADATÁRÓL]
A KONGRESSZUSON TÁRGYALT KÉRDÉSEKET TARTALMAZZÁK A SZAKSZERVEZETÜNK TAGSÁGA ELÉ TERJESZ - 

TETT KONGRESSZUSI IRÁNYELVEK, MELYEKNEK MEGERŐSÍTÉSE A KONGRESSZUS FELADATA.

A kongresszus meghallgatja a központi vezetőség beszámolóját ás megvitatja, hogyan töltöt
te be szakszervezeti mozgalmunk az utóból négy esztendőben a szocializmus építéséből reá háru
ló feladatokat9 tevékenysége raegfelelt-e a társadalom ás a tagság érdekeinek. Eldönti azt is9 
hogy a magunk területén miként segítettük az MSZMP helyés politikájának valóraváltását* a szak- 
szervezetek XIX. kongresszusa határozatainak végrehajtását. A IV. kongresszus tehát nemcsak a 
központi vezetőség munkáját fogja elbírálni, hanem azt Is megvizsgáljaf hogy a választott helyi 
vezető3zervek ás a tagság együttesen hogyan járult hozzá e feladatok megoldásához.

A kongresszus elemzi majd9 hogy szakszervezetünk tevékenységében miként jutott kifejezés
re a béke megőrzésének9 a dolgozók nemzetközi összefogásának eszméje, hogyan támogattuk a 
Szakszervezeti Világszövetség tevékenységét a kapitalista, a gyarmati és a félgyarmati orszá
gokban a szabadságukért* függetlenségükért* politikai jogaikért harcoló testvérszerveBetek küz
delmét.

[A SZAKSZERVEZETI MUNKA EREDMÉNYEIRŐL]

Mi a körülményeknek, a lehetőségeknek megfelelően, igyekeztünk eleget tenni e feladatoknak 
és azok megoldására mozgósítani tagságunkat. Visszatekintve e négy esztendőre elmondhatjuk * hogy erőfeszítéseink nyomán, munkánk eredményeként NÖVEKEDETT SZAKSZERVEZETÜNK EREJE ÉS TÖMEG- 
BEFOLYÁSA, A PÁRT ÉS ÁLLAMI SZERVEK, A DOLGOZÓK ELISMERIK ÉS MEGBECSÜLIK TEVÉKENYSÉGÉT.

Amikor Összegezzük mvekénk eredményeit* nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az utób
bi években A PÁRT ÉS A KOR 'ÁNY HELYES POLITIKÁJA KEDVEZŐ FELTÉTELEKET TEREMTETT A SZAKSZERVEZE
TI MUNKA SZÁMÁRA,Így a szakszervezeti munka szép és hálás feladattá vált.

Munkánk eredményei bizonyítják* hogy központi vezetőségünk világos elvi és gyakorlati cá- 
Itf-rct bűzött szakszervezetünk tagsága elé, olyan célokat* amelyek találkoztak a választott szer
vi 4o a tagság egyetértésével.

[SZAKSZERVEZETÜNK SZEREPE A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSÉBEN]
SZAKSZERVEZETÜNK TAGSÁGA IGYEKEZETT KIVENNI RÉSZÉT A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSE SORONLEVŐ FEL - 

ADATAINAK MEGOLDÁSÁBÓL. Tevékeny részt vállalt a törvényesség megszilárdításában* Fontos sze - 
repe volt abban hogy falun a szocialista életforma, a nagyüzemi gazdálkodás mind nagyobb tért 
hódított. Szakszervezetünk is részese annak, hogy a fontos állami feladatokat ellátó dolgozók 
politikai látóköre kiszélesedett szakmai tudása gyarapodott. Jelentősen hozzájárult ehhez köz
ponti vezetőségünk 1958* október 17-1* a politikai nevelőmunkáról szóló határozata* amely fel
adatul szabta a marxista-leninista világnézet terjesztését, a hivatástudat erősítését* a tár-
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sadalml együttélés szocialista erkölcsi normálnak betartását a dolgozók körében.
[A MUNKÁMOZGALOM EREDMÉNYEIRŐL]

Szakszervezetünk felkarolta a dolgozók között széles körben kibontakozó orankamozgalmat 9 
amelynek célja, hogy elősegítse a hivatalok olőtt álló feladatok kezdeményezőbb, gondosabbt 
eredményesebb megoldását, a munkastílus javítását, a dolgozók egymás munkája lránt érzett fe
lelősségének felkeltését, a szocialista munkaszellem kialakítását, a dolgozó nép ügyeinek em
berségesebb Intézését, a munkafegyelem megszilárdítását. A kétségtelen eredmények ellenére a- 
zonban MÉG SOKAT KELL TÉKÍTÜNK AZÉRT, HOGY MINDEN KÖZALKALMAZOTT GONDOLKODÁSÁBAN, MUNKÁJÁBAN 
KIFEJEZÉSRE JUSSANAK E CÉLOK.

[A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁRÓL]
Az elmúlt Időszakban A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁNAK SZÍNVONALA IS SOKAT FEJLŐDÖTT, 

önállóbban a tagság javaslatainak figyelembevételével és fokosodé ellenőrzése mellett végzik 
tevékenységüket. Munkájukban mindinkább támaszkodnak a társadalmi aktivisták, elsősorban a bi
zalmiak közreműködésére.

Ma mér a hivatalvezetők többsége látja és elismeri a szakszervezeti bizottságok munkájának 
jelentőségét. Igényli közreműködésüket a hivatali feladatok megoldásában, a dolgozók nevelésé
ben, a munkakörülmények javításában. Továbbra Is munkálkodni kell azon, hogy e kapcsolatok még 
gyümölcsözőbbé váljanak.

A kongresszus feladata, hogy előremutatóan megszabja a szakszervezet választott szerveinek 
tennivalóit. Az irányelvekben foglalt feladatok megvalósításának fontos feltétele egyrészt a. 
szakszervezeti munka színvonalának további emelése minden fokon, másrészt pedig, tagságunk tö
megeinek bevonása a feladatok megvitatásába és a megvalósítás eszközeinek, módszereinek állan
dó fejlesztésébe, hogy Így tagságunk őszinte, segítő bírálatával járuljon hozzá a kongresszus 
sikeres munkájához.

[A KÖZALKAUfAZOTTAK ÉLET-ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEIRŐL]

Szakszervezetünk irányelveivel a dolgozók társadalma egy jelentős rétegének! a közalkalma
zottaknak élet- és munkakörülményei javításával kapcsolatos tennivalóinkat tervezzük meg. Éppen 
ezért GONDOS ELŐRELÁTÁSSAL KELL KITŰZNI A KÖVETKEZŐ ESZTENDŐK FELADATAIT ÉS MEGHATÁROZNI A MEG
OLDÁSUKHOZ VEZETŐ UTAT.

Az MSZMP VII. kongresszusa nagyszerű tervet tűzött dolgozó népünk elés a második ötéves 
tervet, amely lényegében a dolgozók jobb életének terve, az életszínvonal emelésének terve 
aaelynék megvalósításával meggyorsul a lakásépítés, fejlődik a dolgozók élelmiszer- és Ipar
cikk ellátása és amely továbbfejleszti a dolgozók egészségügyi és kulturális ellátottságát.

Szakszervezetünk kongresszusának lezajlása után hamarosan megkezdődik a második ötéves 
terv megvalósítása, amely a szocializmus gyorsabb felépítését, alapjainak lerakását tűzte ki 
célul. Az Irányelveknek a dolgozók élet- és munkakörülményeivel kapcsolatos részel természe
tesen elsősorban a második ötéves terv megvalósításával függnek össze. Nyilvánvaló, hogy szak
szervezetünk irányelveiben nem vállalhatunk többet, mint amennyit a második ötéves terv elő - 
Irányoz. De azért, hogy amit előirányoz, megvalósuljon, vállalni kell, hogy alkotó munkával 
ml magunk Is közreműködünk teljesítésében.

13 ÉVES

A SZAKSZERVEZETI VILÁGSZÖVETSÉG

Ezekben a napokban Ünnepli a nemzetközi munkásosztály, az egész világ proletárlátusa a Szak
szervezeti Világszövetség . megalakulásának 15.évfordulóját. Tizenöt évvel ezelőtt, 1945- okté - 
bér ~án>közvetlenül a 11. világháború után jött létre az a szervezet, amely a nemzetközi szak
szervezeti mozgalom történetében első Ízben fogta össze egyetlen, egységes szervezetben. Euró - 
pa, Ázsia, Amerika, Afrika és Ausztrália szervezett dolgozóinak sokmilliós seregét.

Milyen feladatokat tUzött maga elé a Szakszervezeti Világszövetség?
Elsősorban azt a feladatot, hogy minden országban beleértve a gazdaságilag elmaradott orszá

gokat is> elősegítse a szakszervezeti mozgalom egységes alapon való kialakulását ás fejlődését, 
óz előmozdítsa valamennyi szakszervezetnek nemzetközi alkon való egyUttmUködását.
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Feladatául tlizte ki a világ dolgozóinak széleskörű mozgósítását a fasizmus minden formája 
ás minden fasizálási kisérlet elleni harcra, a háború és háborút előidézd okok felszámolásáért 
való küzdelemre* Az SZVSZ feladata lett, hogy védelmezze az egéss világ dolgozóinak érdekelt 
minden nemzetközi szervezetben, az ENSZ-ben, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalban, stb. Végül •- 
gyik legfontosabb feladatául tűzte ki a Szakszervezeti Világszövetség, a szakszervezetek ál
talános küzdelmének megszervezését minden országban a dolgozók gazdasági és szooiálls, valamint 
demokratikus szabadságjogai érvényrejuttatásáért, a boldogabb, békés jövő biztosításáért*

p
15 esztendő telt el a párizsi kongresszus óta. A Szakszervezeti Világszövetségnek e 15 esz

tendő alatt végzett munkája, egész ténykedése azt mutatja, hogy az SZVSZ hü maradt á párizsi vi
lágkongresszuson vállalt Ünnepélyes kötelezettségekhez*

Mi magyar szervezett dolgozók, a Szakszervezeti Világszövetség 15< évfordulója alkalmából 
forron üdvözöljük nagy harci szervezetünket óz rajta keresztül a világ ösasea szervezett dolgo
zóit. Továbbra Is minden erővel azon lessünk, hogy elősegítsük az SZVSZ magasztos eszmélnek, a 
nemzetközi munkásegység, a proletár internacionalizmus, a béke és a haladás eszméinek győzelmét
az ^géaz világon.

a

SZEMÉLYI HIfflBK ÉS VÁLTOZÁSOK

UJ MUNKATÁRSAINKt BBNEDIKTY Róbert tud. munkatárs (RRT), SZERTE Pereno tud. Hón
kat ár 8 (KMK Módszertani Osztály).

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL: HARSÍNYI Margit (nyugdíj), KISS Jenő (áthelyezés t 
SZOT), K. RlCZ Aranka (áthelyezást Országos Pedagógiai Könyvtár), PACZIUS Antalná 
(1 évre MSZMP Pártfőiskola), S.KEMÉNY Mária (áthelyezást Teleki Blanka” Leánygin - 
názlun)

KINEVBZESi Dr. PAJKOSSY György elvtársat I96O jullus 15-1 hatállyal as I. fő - 
osztály vezetőJávé nevezték ki.

TÁJÉKOZTATÁS
"A KÖNYVTÁROS” 1960. ÉVI 2. ÉS 4. SZÁMÁBAN MEGHIRDETETT 
•Pá' ' * "—' ■ ‘ —nzetl könyvtárunk a Várban* o.

Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA, az OSZK KOLLÉGIUMA 
és a KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETEMET BUDAPESTI BIZOTTSÁGA a budavári palota nyugati szárnyának a Nemzeti Könyvtár számára történő átépítésével kaposolatos néhány 
szervezési és szakmád, kérdés tisztázáséra,az "A Könyvtáros" o. folyóiratban •Pályá
zati felhívás” (1960.2.88-89.p.) és "Nemzeti Könyvtárunk a Várban" (1960.4.273.p.) olareeX két országos szakmai pályázati felhívást tett közzé.

Ls ELSŐ PÁLYÁZAT résztvevőinek május 31-1 határidőre megfelelő Indokolással 
sö.ícr boa elvi síkon arra a kérdésre kellett felslnlök, hogy as OSZK as uj épUlet- boíi, általános központi olvasóterem mellett a szakosított olvasőtsrmek milyen 

xenáazorói, Alakítsa ki, tehát milyen olvasótermeket létesítsem másodsort)an pedig 
gyakorlati szempontból ezeket az olvasótermeket milyen elrendezésben helyezze el 
a könyvtár. Továbbá milyen kapósólatok alakuljanak ki az egyes olvasótermek között, 
illetve az olvasótermek és a raktárak között.

A MÁSODIK PÁLYÁZAT résztvevőinek jullus 31-1 határidőre három kategóriába 
(A,B,C.) sorolt 14 pályatétel (szakmai résskérdés) köztll a tetszésükre bízott tételeket állt módjukban megoldani. B pályázati felhívás szerint a pályatételek el
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bírálásának alapja az egyes kategóriákban elárt pontok összege. Az I-III. díj el - óráséhoz a pályázóknak legalább 50 pontot kellett elérniük.
Mindkét pályázat esetében alapkövetelmény volt a pályamunkákkal szemben, hogy 

ásók megvalósíthatóak legyenek.
A pályázatok elbírálására a két pályázatot kiírók bizottságot alakítottak, a- 

melyben resztvettek:
az OSZK SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA részéről 3ALLAI ISTVÁN9 az OSZK tud. osztály - vezetője, az SZB elnöke és HORVÁTH VIKTOR az OSZK tud. osztályvezetője, az SZB tit

kára;
az OSZK KOLLÉGIUMA részéről r*r. TOMBOR TIBORf az OSZK tud. osztályvezetője;
a KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETE BUDAPESTI BIZOTTSÁGA részéről: Dr. KAFLAYNÉ 

SCHEI ILONA, a Magyar Állami Földtani Intézet Könyvtárának vezetője;
az OSZK szakszervezeti bizottságának felkérésére Dr. BÉLLÉ! PÁL az OSZK tud. osztályvezetője. Dr. CSÜRY ISTVÁN a Debreoenl Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyv

tárának igazgatója és Dr* SZENTMIHÁLYI JÁNOS az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Köz
ponti Könyvtara tud. osztályvezetője.

A bíráló bizottság alakuló ülését f. évi junlus hó 13-én tartotta meg.
Aug. 25-én a bizottság teljes ülést tartott, amelyen a könyvtár SZB elnöke meg

állapítottat hogy az első pályázatra 5 ("Vár", "Tempus est", "Oroszlános udvar" 9 
•022:727*8* és "Kukrinyikszü"). a másodikra 2 jeligés pályamű ("022:727#8" és "Könyv- muzeumotl") érkezett be. Az utóbbi két pályamű közül a "022:727*8" jeligéjű mind az 
ele5t mind a második pályázatra vonatkozó tartalommal.

B pályaműveket a bíráló bizottság tagjai jun. 13-a — aug. 24-e között áttanul
mányoztak. A Szakszervezeti Bizottság elnöke feltett kérdésére kapott válaszokból megállapította, hogy egyetlen bíráló bizottsági tag sem működött közre a pályázatok előkészítésében, vagy kidolgozásában, összeférhetetlenség tehát nem forog fenn.

A bíráló bizottság ezt követően először az első, majd a második pályázatra érkezett pályaműveket tárgyalta meg beérkezésük sorrendjében, és a vita után ponto- sásos módszer alapján titkos szavazással egyhangúan hozta meg döntéseit.
I. PÁLYÁZAT

B pályázatra érkezett pályaművek értékelésének felső határát a bíráló bízott
éi* 10 pontban állapította meg. A bizottság egyes tagjainak pontértékelését össze- advaf az összesített pontszámok számtani középarányosa adta meg az egyes pályamű
vek végleges értékét. A bíráló bizottság ellenőrzésképpen az értékelési sorrendet 
Is feltűntette az egy©s szavazólapokon. A két számítási módszer azonosnak bizonyult* Bőnek alapján a bíráló bizottság a pályadljakat az alábbi pályázóknak Ítélte oda:

I. DÍJ 2 500 Ft egy külföldi tanulmányút költségeire: "KÜKRINYIKSZÖ" Jeligé
re. I Pont szám 8,4^.J

Indokolás: Jól átgondolt, széleskörű szakismeret alapján részletesen, de nem 
terjengősen megírt tanulmány. Szempontjai Igen meggyőzőek, érvelé
sei pedig szilárdak. A pályamű a jelenlegi állapotnak egy nagyobb lehetőségekkel számoló vetülete. Erénye, hogy a szakolvasótermi rendszert nem téveszti össze a szakkönyvtárral. Egyesíti a társadalomtudományi és történettudományi olvasótermeket ós helyesen ál
lapítja meg a természettudományi olvasóterem nemzeti könyvtári funkcióját • Javaslatai gyakorlati szempontból mind megvalósíthatóak. A korábban külön olvasóteremként tervezett Ifjúsági olvasótermet fe
leslegesnek találja, az Ifjúságot az általános olvasóteremben a be
járathoz közeleső olvasói térben kívánja elhelyezni. B javaslat kö
vetkeztében jelentős terület szabadul fel. az összes olvasótermek
ben előnyösebbé válik a helyzet, az olvasó és a könyv útja egyet
len helyen sem keresztezi egymást. Lehetőség nyílik arra, hogy min
den egyes olvasóterem közvetlen kapcsolatba Jusson a központi raktárral. Egészséges konzervativizmusa egyik legfőbb erénye, de ki
sebb mértékű hibája Is. A pályamű másik hibája, hogy a folyóirat- 
olvasóterem kérdéseivel külön nem foglalkozik.

II. DÍJ tizennégynapos ingyenes üdülés két személy részére: "TEMFUSEST" Jeligére. [Pontosán öoyJ c

Indokolás: A bizottság egyhangú véleménye szerint e pályamunka a pályázati" kiírásban felvetett kérdéseket az összee pályamunkák közül a leg-
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egyBÓgeoebboB kísérelte megoldani. A modern nemzeti könyvtár 
funkoiőját igen eredeti módon széles körben látja, de e funk- 
oiónak sajátos elemzést ad. A pályázatot bizonyos túlzások Jel
lemzik, megállapításai helyenként egymása?*ellentmondóak,munkaszervezési ée munka megosztási javaslatait nem fejti ki eléggé 
világosan. Javaslatai nem mindig következetesek, illelrve nem e- légge végiggondoltak. Ellentmondásai feltételezhetőleg abból e- 
rednek, hogy a vonatkozó szakirodalmat a pályamű nem tükrözi kellőképpen, ezért szakszerűség szempontjából a pályamű egyes megállapításai közepes értéküekké válnak.

Az a tény, hogy a kérdéseket túlságosan elvontan tárgyal-{a és figyelmen kivül hagyja a történelmi adottságokat, az év- 
izedek során kialakult tényleges helyzetet, nem tesz eleget 

a megvalósíthatóság követelményeinek. Az olvasótermek munkaszervezete nőm felel meg az adott viszonyoknak. A szakozásnak pl. 
varrnak ma már más, korszerűbb formái is, mint amilyent a pálya
mű Javasol. Az olvasószolgálati rendszer elhelyezésekor nlnos 
tekintettel a könyvtári szolgálat többi ágaira;sem a budavári 
palotában adott építészeti lehetőségekre. A kutatók számára nem 
biztosit szakolvasószolgálatot. A hungarika-kutatás esetében a* 
olvasótermek tagolásét formaivá teszi, a beszerzést a korszerűség Jegyében összekapcsolja ugyan az olvasószolgálattal, de & kérdés alapos átgondolása elmarad. Helytelenül értelmezi a hun- 
ff&rlka-kutatás szolgálatát. Az egész kérdést szinte az irrea - 
Utasig túlméretezi; llymódon az egész könyvtári állomány sulypontilag a hungarika kutatáshoz tolódnék át. A bizottság 
hangsúlyozza, hogy nem idegenkedik az ujltásszerü átszervezé
sektől, de a túlzásokba menő átszervezések szükségességét nem 
tudja elfogadni. A bizottság úgy véli, hogy a pályamű számos 
jő elgondolása esetleg más változatban, mint ahogy a pályamű megjelöli, megvalósítható.

III, DÍJ 500 Ft. "022:727.6" jeligére. [Pontszám 6.42]

Indokolás: A pályamű részben az első, részben a második pályázat keretébe tartozik. Az első rész néhány ügyes szervezési gyakor
lati megoldást ad. Helyes az az elvi megállapítása, hogy az ol
vasóforgalmat hosszabb távra előre kiszámítani nem lehet, e ezért az olvasótermi rendszert rugalmasan úgy kell megszervez
ni, hogy az későbbi Időben esetleg módosítható legyen. A pályamű az olvasótermek összefüggő sorát úgy kívánja megvalósítani, hogy az egyes olvasótermeket egymástól csak üvegfallal választ
ja el. A folyóiratokat a szakolvasótermekben kívánja olvastat
ni és a külön hír laptár megszüntetését javasolja. Minden egyes szakolvasóteremben "olvasói" és "kutatói" teret kíván biztosí
tani. Ezt a javaslatot részletes kidolgozás hiányában a bíráló 
bizottság nem fogadhatta el. A pályamű részletekbemenő megöl - 
dások&t javasol olyan tárgykörökben le, amelyek nem tartoznak egyik pályatétel keretebe sem. ki baja, hogy mind a Palota-tér, 
mind az Oroszlános-udvar felől 2-2 (összesen tehát 4) bejára
tot s ezzel párhuzamosan ugyanannyi, egymással összekötött ruhatárat tervez. Ez a javaslat ellentmond nemesak az esztétikai 
és építészeti, de a gazdaságos üzemeltetés elveinek Is.

A bíráló-bizottság egyhangú véleménye szerint a pályázatra beérkezett "VÁR* ée "OROSZLÁNOS UDVAR" jeligéjű pályamunkák a pályázati kiírás mértékét nem érték el és Így nem voltak dljazhatók. A "Vár" jeligéjű pályamunka p!
lános udvar"-é 1.26.

a* u öt ősz

II. PÁLIÁZAT

3S pályázatra a már említett "022:727.8" Jeligéjű pályaművön kívül "KÖNYVMUZEU- 
MOTS" jelige alatt még egy pályaművet nyújtottak be.

A pályázati kllráe a kiirt 14 pályatétel A-B-C kategóriába sorolta a a pályázati feltételek szerint az egyes pályatételek eredményes megoldás esetén az A. kate
góriában 15-25, a B. kategóriában 10-20, a C. kategóriában pedig 5-19 jpontszámot kaphattak. Az Í-III. díj eléréséhez azonban az egyes pályázóknak legalább 50 pon
tot kellett elérniük, az általuk azabadon választott pályatételekkel. A pályázati 
kllráe szerint a pályadljak odaítélése az elért összes pontszámok alapján történ
hetett meg.

A bíráló-bizottság véleménye szerint a két pályamű közül a "KÖXYVMUZEUMOT! "
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Jeligéjű nem felelt meg a pályázati feltételeknek, pontosáén nem érte el az előirt 
nontazam aleé határát, a dijak odaltéléee szempontjából tehát flgyelembeveheto nem ▼ölt.

A "022*727.8" JELIGÉJŰ PÁLXAMt) MÁSODIK RÉSZE számoe építészeti szakkérdéet 
érint, ezért a bizottság felkérte HAVASSX PÁL építészt, a budavári palota terve
zésének műteremvezetőjét, hogy a pályamű egyes tételeinek szakszerű értékelésébe legyen a bíráló bizottság eegitségére.

A bíráló bizottság HAVASSI PÁL építész közreműködésével áttanulmányozta a 
”022*727.8" jeligéjű pályamű második részét is. A pályamű a pályázatban megjelölt 
1. (Szooi'ílls berendezések). 2. (Különleges szolgáltatások), 3. (Előadótermek),5. (A könyvraktár áthelyezése), 8. (Összeköttetés a raktárakkal), 11. (Ruhatár),
12. (Kiállítások), 13. (Különgyűjtemények) tételeket kívánta megoldani.

Esek közűi a bíráló bizottság véleménye szerint a pályamű a 2.. 5.. 8.. 11.12. és 13. tételei a pályázati kiírásnak megfelelő, értékelhető ponxszémot nem ér
tek el.

Az 1. (SZOCIÁLIS BERENDEZÉSEK) pályatételre benyújtott javaslatával kaposolat- 
ban a bíráló bizottság a következőket állapította meg* a.) Rém felel a pályatétel egészére. Rém foglalkozik azzal, hogy a könyvtár az egészséges munkafeltételeket 
milyen eszközökkel biztosítsa, valamint arra sem, hogy milyen jóléti beremdezése- 
ket kellene a könyvtár dolgozol részére létesíteni. A javaslat osak egy jóléti be
rendezés, az étkeztetés megoldásával foglalkozik, b.) Az étterem vonatkozásában figyelemre méltóak a következő elképzeléseit Az étteremnek a felső emeletszint középső traktusába való telepítése, a konyhának a teherllfttel való összekötteté
se a tetőtérben építendő folyósóval, az önkiszolgálás lehetőségének biztosítása.
A tervezet hibája, hogy a konyhát elválasztja a konyha raktárától.

Hibás a pályaműnek az a javaslata Is, hogy a könyvtár vlztárólóját éppen a 
toronyraktárak tetejére kívánta telepíteni. A tartály bármi okból történő sérű - lése ugyanis azzal Járna, hogy a nemzeti könyvtár felbeosűlhetetlen értékű állo
mányát a víz elöntené.

Az Ismertetett Indokok alapján a bíráló bizottság a pályamű e B.. kategóriája 
tételét 10 PORTTAL értékelte.

A 3. (ELŐADÓTERMEK) pályatételre benyújtott javaslattal kaposolatbaa a bírá
ló bizottság úgy vélte, hogy a Javaslat az OSZK előadótermének kulturális feladatait illetően több figyelemreméltó gondolatot tartalmaz. Az az elképzelése azon
ban, hogy az Oroszlános udvar felőli központi léposőhéz térségében kétkarzatos, 
nagy, reprezentatív színházi jellegű előadótermet (színházterem) telepítsen, sem nemzeti könyvtári funkolonálls, sem építészeti szempontból nem fogadható el. Az 
OSZK-nak nem színházi Jellegű előadóteremre van szüksége. Ilyen óéira mindenkor 
rendelkezésére állhat közvetlen szomszédságában az újjáépítendő Yár-Kamaraszln- ház. Építészeti szempontból pedig olyan reprezentatív jellegű nagy tömegű épülettömbön, mint a budavári palota "P"-szárnya feltétlenül szükség van az Oroszlánosudvar felőli bejárat mögött Is egy központilag elhelyezett reprezentatív Jellegű 
léposóházra. A pályaműben javasolt az a megoldás, hogy az Oroszlános-udvar felőli 
bejárat leszűkített előteréből a tervezett színházterem két oldalán lépesét létesítsenek, építészeti és esztétikai szempontból egyaránt kifogásolható. A javaslat 
további hiányossága, hogy az előadóterem berendezésével egyáltalán nem foglalkozik. Mindezek figyelembevételével a bíráló bizottság a pályamű e 0. kategóriájú tételét 5 PORTTAL ÉRTÉKELTE.

Tekintettel arra, hogy a pályamű a pályázati feltételekben az I-III. dll eléréséhez szükséges nlúlméHe~5o pontot nem érte el. pályadljban nem reszesuinet.”

Az Országos Széchényi Könyvtár f. évi szeptember 9-én tartott szakszervezeti taggyűlésén a bíráló-bizottság fenti határozata kihirdetést nyert.Ugyanezen - 
lommal nyertek felbontást a díjnyertes pályamunkák jeligés borítékjai is.

Az I. dijat nyert "Kukrlnylkszü" jeligéjű pályamunka szerzőit Albert Gábor és 
Br. Jerenozy Endrémé az Országos Sséokényl Könyvtár tud. munkatársai.

A II. dijat nyert "Tempós est” jeligéjű pályamunka szerzői* Bereozkr László, 
Kiss Jenő és Pauu István az Országos Széohényl Könyvtár tud, munkatársai.

A III. dijat nyert "022*727.6" jeligéjű pályamunka szerzője* Orbán László ok
leveles könyvtáros.
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UJ OSZTÁLYUNK - A RAKTÁRI OSZTÁLY

Könyvtáriunk legfiatalabb osztálya, a Raktári Osztály munkájának, problémáinak 
terveinek, célkitűzéseinek, perspektíváinak Ismertetése, néhány oldalba tömörít - 
ve, korántsem mondható könnyűnek.

Ez az uj osztály voltaképpen a könyvtár legrégibb szervezeti egysége, hiszen 
az "országos" könyvtár alapításától kezdve jó fél évszázadon át, egyik helyről a 
másikra vándorolt. A sok vándorlás természetesen azt jelentette, hogy a könyvtá - 
rat senki sem használhatta, régi könyvtári értelemben vett "raktár" volt. Az ala
pításkori állománya, az ősi 15 ezer kötet a több, mint másfél évszázad során ha - 
talmas, szárvezett gyűjteménnyé fejlődött. A múlt évi beszámoló adatai szerint 
KÖNYVÁLLOMÁNYA 1 410 188 KÖTBT. A Raktári Osztály ennek a közel másfélmillió kö
tetnek a raktározásával, használatának biztosításával, gondozásával foglalkozik. 
Létszáma az állomány s a forgalom nagyságához viszonyítva ma még feltűnően kló sít 
1 osztályvezető és 7 raktáros látja el az összes feladatokat.

Más nagy könyvtárakban a raktár vagy az olvasószolgálathoz, vagy a feldolgo
zó munkát ellátó osztályhoz tartozik. (A múlt év végéig a könyvraktár nálunk Is as 
^Olvasószolgálati, Osztályhoz tartozott. Az egészen nagy üzemi könyvtárakban azon
ban a raktározás feladatait különválasztják anélkül, hogy ez az elkülönülés merev 
lenne.

A HÁRMA8 TAGOLÁSÚ KÖNYVTÁR GONDOLATÁT, amelyben az olvasószolgálat, a raktár 
és az admlnlsztráoló élesen elválik egymástól LE0P0LD0 DELTA SANTA hirdette meg 
1616-ban. A század második felében pedig kialakultak világszerte a hatalmas rak
tárkönyvtárak della Santa elképzelése jegyében. A modern könyvtárban ez a korábban 
merev elkülönülés egyre Inkább megszűnt. Az olvasó számos könyvtárban behatolhat 
a raktárakba (elsősorban az állományát szakrendben tároló egyetemi könyvtárakban), 
a raktár viszont hatalmas szabadpolcos kézikönyvtárak, vagy kéz Ír akt árak alakjá - 
bán behatol az olvasószolgálati térségbe. A könyv és az olvasó találkozása világ
szerte egyre szervezettebbó válik. Ma már a modern könyvtárakban mindenütt arra 
törekednek, hogy az állomány tárolására szolgáló terület és as olvasók rendelkezé
sére álló térsóg összevegyüljön, s Így jön létre az a folyamat, amelyet az angol - 
nyelvű szakirodalom "Intormlngling of re&der and book spaoe"-nek nevez. Egy "nem
zeti" , "muzeális" funkcióval is felruházott könyvtárban természetesen vannak ebben 
e vr'tatkoaáíJban bizonyos fenntartások, amelykre tekintettel kell lenni. így nem va- 
Xó^vsinU, hogy a budavári palotában olvasóinknak szabad bejáratot biztosítunk a ma
gyar nemzeti kultúra Írott, nyomtatott forrásainak tároló helyiségeibe, de erre nem 
le lesz szükség. Ugyanis a raktár Indul el az olvasó felé,a használó elé azáltal, 
hogy szabadpolcon, szakosított rendben a használat szempontjából legfontosabb ál
lományegységeinek tízezreit helyezi el a könyvtár. Előzetes tervezés szerint az ál
talános olvasóterembe például nem kevesebb, mint 40 000 KÖTET KÉZIKÖNYVET kívánunk 
elhelyezni,
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Ebben a nagy elvi keretben kell a Raktári Osztály munkáját tekinteni*

A könyvraktárban felhalmozott közel másfélmillió kötet köm ÉVENKÉNT 50 EZER 
KÖTETTEL (állományegységgel) GYARAPODIK. Ilyen nagymértékű állománynak a rendezett, 
korszerű, könyvhigiéniai szempontból kifogástalan tárolása komoly nehézségekkel jár. 
Számos súlyos baj alapforrása a múltban kialakult raktározási rendszer. A könyvtár 
osak 1928-ban váltotta fel a raktározásában a nehézkes és sok zavart okozó münche
ni szakrendszert a futó számsorral. Akkor építették ugyanis az eled vasszerkezetű 
tárolóberendezést, mely lehetővé tette a férőhely gazdaságosabb kihasználását. Jel
lemző azonban a könyvraktár széttagoltságára az9 hogy a raktárosoknak még ma le nem 
kevesebb, mint 166 (!) CSOPORTBÓL kell a kért köteteket kikeresni, az olvasó rendel
kezésére bocsátani, majd azokat tárolási helyűkre visszasorolnl. S mindezt súlyos 
helyhiány között kell végrehajtani. Közismertek tárolási nehézségeink, a férőhely- 
hiány ma mór nem is nyomasztó, hanem egyenesen katasztrofális.

Ilyen körülmények között MI LEHET A RAKTÁRI OSZTÁLY ELSŐRENDŰ FELADATA? Bizto
sítani a nagymennyiségű kötetek elhelyezését mindaddig, amíg a könyvtár vezetősége 
uj raktárakat nem biztosit, és lehotővé tenni a használatot az egyre növekvő Igény
bevétel ellenére Is. Az évi 50 ezer kötetnyi gyarapodás elhelyezésére 125 négyzet- 
méter területen elhelyezett 870 polcfolyóméternyi állványzatra van szükség! B be
rendezés évi költsége közel negyedmillió forint. Átmenetileg úgy tudott a könyv
tár segíteni a raktározási nehézségein, hogy a nyár folyamán az állványokon lévő 
klsebb-nagyobb üres helyek "összozárásával" (450 polofolyóméternyl helynyerés biz - 
tositására) 2 200 polofolyóméternyl könyvmennyiséget, kereken 130 ezer kötet köny
vet volt kénytelen átrakni.

Ebben a katasztrófálls helyzetbon nyújt ÁTMENETI SEGÍTSÉGET a Polláok Mihály- 
térl épületben az a 3 100 POLCFOLYÓMÉTERNYI ÜJ VASSZERKEZETŰ RAKTÁR) amelynek épí
tése küszöbön áll. A vas anyag szállítása rövidesen megkezdődik. A szerelés munkál 
előreláthatólag ez év végére befejeződnek.B raktár 2 100 polofolyómóterét a Raktá
ri Osztály kapja meg. A jövő év elején a régi raktárakból a könyvtár átszállít 2 000 
polofolyóméternyl könyvet; ezt követően pedig teljesen át kell rendezni a két régi 
könyvraktárt, hogy az élő számsorok végén a gyarapodás számára helyet lehessen biz
tosítani. Az uj raktár építése következtében tehát egy kis lélegzethez jut a könyv
tár.

A BUDAVÁRI PALOTÁBA VALÓ BEKÖLTÖZÉS IDŐPONTJÁIG azonban (előreláthatólag 5-7 
évig) az állománygyarapodás elhelyezésére TOVÁBBI RAKTÁRAKRA VAN SZÜKSÉG. Annál is 
inkább, mert a Vas-utcai nedves plnoeraktárból sürgősen el kellene szállítani az 
ott tárolt mintegy 140 000 kötet másodpéldányt, ha azt meg akarjuk menteni, mielőtt 
a budavári palotába szállíthatjuk. Átmeneti, külső raktárakat kell tehát a könyv - 
tárnak szerezni, ahol tárolni tud addig, amíg uj épületbe költözik. Az erre Irányu
ló, sokat Ígérő tárgyalások már jelentős mértékben előrehaladtak. A tervek tehát 
megvannak. A helyzet, ha rendkívül nehéz is, de nem reménytelen. Addig Is, mlg a 
kibontakozás meg nem történik, korszerűsíteni kell jelenlegi két legértékesebb , 
az olvasószolgálattal közvetlen kaposolatban álló A. és B. raktárunkat. Uj láposő 
készül, amely az állomány használatát meggyorsít ja, könnyű teherllft építése,a vilá
gítástechnikai berendezés korszerűsítése, s a dolgozók munkakörülményeinek a megja
vítása a könyvtár terveiben szerepel.

Ezek az elsőrendű, vitális feladatok. Ezek megoldása után kerülhet sor a nem
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másodrendű, osak sorrendben a második lépoBŐbe tartozó BELSŐ, KÖNYVRAKTÁRI SZAKMAI 
PROBLÉMÁK megoldására. Már ez évi munkatervünk oólkitüzóeei között szerepel a JE
LENLEGI RAKTÁROZÁSI RENDSZER FBLtJlTTZ SGÁLATA a tervezett uj leltározási rendszer
hez Illeszkedően, ezzel kaposolatban korszerűsítési javaslatok kidolgozása. Nem 
alaki, tartalmi változásokról van tehát szó. Az elmúlt másfél évszázad alatti szá
mos reform, nem mindig átgondolt újítás következményei vannak a könyvraktárban. A 
oél az egységfts,korszerü9 logikus, messze előretekintő könyvraktári rend kialakítá
sa. Ezt a nehéz feladatot nem lehet "könyvtári rohammunkával" megoldani. Minden rak
tári reformot a feldolgozó munkával szoros egységben, a történelmi kialakulás gon
dos vizsgálata után, az összes összefüggések pontos megállapításával lehet osak meg
valósítani. E szakmai tennivalók katasztere egyre jobban kialakul. Ide tartozik a 
RAKTÁRI JELZETADÁS problematikájának egésze, felsorolásuk Is oldalakra terjedne .KI 
kell dolgozni a budavári palota olvasótermeiben létesítendő SZABADPOLCOS KÉZIKÖNYV- 
TÁRAK elhelyezésének és jelzet esésének elméletét és gyakorlatát. Ez önmagában véve 
olyan nagy feladat, amely az olvasószolgálat és a raktár munkatervében hosszú évek
re átnyúló tétel lesz.

A fentiekben osak jelzett második nagy feladatcsoport mellett ki kell dolgoz
ni a KÖNYVÁLLOMÁNY KÖTTETÉSINEK részletes tervét Is. A régi állományból 750 ezer 
kötet szorul köttetésre, 180 ezer kötet pedig javításra. Az évi gyarapodásnak leg
alább 65-70 százaléka vár köttetésre! Ez a feladat osak egy vagy két könyvtáros 
nemzedék sok fáradozása és sok anyagi áldozat árán valósítható meg.

Az ÁLLOMÁNY KÖNXVHIGIÉNIAI GONDOZÁSA Is előttünk álló feladat. Meg kell mente
ni a hatalmas állomány legfontosabb, legértékesebb részelt a minél távolabbi jövő 
számára. Biztosítani kell az állomány egészének tervszerű portalanítását, elfogad
ható tárolását addig Is, míg a budavári palotában a kllmatlzált és kondlolonált 
uj raktárakban az állomány végleges helyére kerül. Gondoskodni kell a KEO-tól a rak
tárakba került sokszor "fertőzött" egységek könyvhlglónlal kezeléséről, nehogy a 
könyvekben rejtőzködő entomológlal kártevők és mikrobiológiai tényezők az állomány 
megóvását veszélyeztessék.

S Így lehetne a tennivalók felsorolását folytatni. Rögtönzött vázlat marad te
hát ez az Írás. A feladat azonban előttünk áll, meg kell oldanunk szívós, beosüle- 
tes munkával: a magyar nemzeti könyvtár állományáról van szó! iDr.TQMBOR TIBOR]

] könyvtárunk munkájáról

OLTASÓSZOLGllATI É3 IÍJÉIOZTATÓ OSZTXUi

A BBLOIABHISZ HIRASÍSTZCHHIKAl GXÍB-ban augusztus 22-30. időben került bemuta
tásra "A* áklrástól ax uj nemzeti könyvtárig" olmü, 16 képes táblából álló kiállt - 
tás. A könyv-, könyvtár- illetve iráetörtóneti kiállításunkat 9IIZ JŐZSBf nyitotta 
meg. Szeptemberben a CSBEBU TAS ÉS VÉMXÜVBK-nál (először az n.n. Ifjúság Házában, 
majd nyolo Üzemrészben) mutatják be anyagunkat. A kiállítás iránt érdeklődök szép
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száma azt mutatja, hogy előzetes terveink nem utópisztikusak, ée vándorklállltá - 
Búnkat nemcsak a budapesti, hanem a vidéki üzemekben, esetleg iskolákban is hasz- 
nos less bemutatnunk.

Osztályunk résztvett a "MAGYAR KÖNYV 15 BVB" olmUf a Magyar Nemzeti Múzeumban 
megrendezett kiállítás előkészületeiben, és a kiállítás gyors-referenoe szolgála - 
tát hat alkalommal szintén a Tájékoztatás dolgozói látták el.

Hetenklnt megrendezett UJ SZERZEMÉNYI KIÁLLÍTÁSUNKAT, amint már jeleztük, ol
vasóink előtt is megnyitottuk. Ez tette indokolttá, hogy a kiállítás időpontját 
megváltoztassuk. A továbbiakban MINDEN PÉNTEKEN 10-12-ig mutatjuk be uj szerzemé
nyeinket. A Tudományos Olvasóteremben változatlanul szívesen látjuk [vagy talán 
látnánk?] nemosak olvasóinkat, hanem az OSZK olvasó dolgozóit is.

Az ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR a közeljövőben kiállítás rendezését vette tervbe, 
melyhez a TAKARÉKOSSÁG MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJÁT könyvtárunk Tájékoztatá
si Osztálya állította össze. A bibliográfia a 19. század elejétől kesdődőleg nap
jainkig regisztrálja a takarékosságra és a takarékpénztárakra vonatkozó legjelen
tősebb könyveket, valamint folyóirat- és hírlapi oikkeket.

BRÓDY SÁNDOR MÜVEINEK és a rá vonatkozó irodalomnak jegyzékét készítette el 
a Tájékoztatási Osztály egyik vidéki kutatónk felkérésére. Az összeállítás mint
egy 250 adatot tartalmaz.

Az OLVASÓSZOLGÁLAT POSTÁJÁBÓL. Az Olvasóterem a nyári zárás alatt két képes 
levelezőlapot kapott. - "Üdvözletemet küldöm minden kedves ismerős könyvtári dől - 
gőz ónak a Fekete tenger partjáról. VÉGH Mária." - "A Városi Levéltárban s a könyv
tárban olvasva, mindenkit szeretettel üdvözöl Kassáról KOVÁCS Győző." KEDVES OLVA
SÓINK! Köszönjük, hogy gondoltak ránk, és - könyvtárunkra!

A NYÁRI ZÁRÁS IDEJE ALATT észrevehetően megszépült osztályunk. A belratásl 
fülke, az olvasótermi asztalok, az Íróasztalok is gondos kezek szakértő munkája 
nyomán uj szint kaptak. Mindezekért BŐSZE József kartársunknak ezúton mondunk kö
szönetét. [A.G,]

KÉZIRATTÁR

A Nemzetközi Kiadványosere Konferenoia résztvevőinek egy népes osoportja 
E.N. PBTERSEN-nel, az UNESCO könyvtári-osztályának vezetőjével az élen - főigazga
tónk kíséretében - szept. 15-én megtekintették a Kézirattár ritkaságait. Látogatá
suk emlékét vendégkönyvünkben is megörökítették.

KESZTHELYI HELIKON KÖNYVTÁR

GOLDMARK KÁROLY Keszthely nagy szülötte, a világhírű zeneszerző emlékére ál - 
landó jellegű kiállítást rendeztek. A kiállítást aug. 20-án Dr. DEZSÉNYI Béla fő
osztályvezet ő nyitotta meg.

Szept. 4-én nyitottuk meg "KESZTHELY A FELVILÁGOSODÁS KORÁBAN" o. kiállításun
kat. A kiállítást MAKÁRI István, a Hazafias Népfront városi bizottságának elnöke 
nyitotta meg; bevezetőt Dr. KBRESZTURY Dezső mondott.
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Mindkét kiállítást Dr. KERESZTÚRI Dezső rendezte.

TÉRKÉPTÁR

Augusztus hó folyamán Igen értékes régi atlaszokat vásároltunk a "Kulturá"-tól. 
Könyvtárunk vezetősége nagy anyagi áldozattal megszerezte a ritka kartográfiatörté
neti dokumentumokat , amelyek közül különösen kiemelkedik Gerard MERCATOR "Atlas elve 
oosmographloae medltatlones de fabrlca mundl et fabrloatl figura" 1607-ből való má
sodik kiadásának és ugyancsak MERCATOR 1576. évi Ptolemaeus-kiadásának egy-egy pél
dánya. A többi: ORTELIUS, CLUVERITTS, HORÜIUS stb. müvei hasonlóképpen rendkívül be
csesek és ritkák. A nyolc atlasz értékes gyarapodást jelent a Térképtár számára. 
Beosértókük több, mint 28 000 forint. - [FALEENBÜCHEL ZOLTÁR]

HOGXAN VIZSGÁZTAK K0HYYTÁROSTAHULÓIHK7

A középfokú könyvtárosképző tanfolyamon lezárult az első óv. Az évvégi vizs - 
gák Jóval szigorúbbak voltak, magasabb követelményeket állítottak, mint a féléviek. 
Ennek ellenére a hallgatók eredményesen szerepeltek. Félévkor a vidéki, és pesti 
könyvtárostanulók átlageredménye marxizmus-leninlzmusból 4,22-ről 3,9-r® csökkent; 
könyvtártanból pedig a félévi 4,36-os átlageredmény 4,5-re emelkedett.

A következő táblázat az egyes tankönyvtárak tanulóinak átlageredményeit mutat
ja:

Marxizmus- 
Lenlnlzmus Könyvtártan Címleírás

Főv. Szabó Ervin Könyvtár 4,5 4,75 4,75
Országos Széohényl Könyvtár 4,4 4,6 4,8
Országos Műszaki Könyvtár 4 5 3,66
Megyei Könyvtár, Kaposvár 3,66 4,66 3,66
Megyei Könyvtár, Miskolo 3 4 4,5
Megyei Könyvtár, Veszprém 3,66 4 3,33

A legjobb eredményt tehát a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tanulói érték el 
4,66-os átlageredménnyel, utánuk 4,60-ássál a mieink következnek. Különösen fi - 
gyelemre méltó, hogy címleírásban a legjobbak. Bzt elsősorban a bibliográfiai és 
s feldolgozó osztályok munkatársainak köszönhetik, akik készséggel és szeretettel 
tanították őket erre az alapvető könyvtári munkafolyamatra.

Szembetűnő a budapesti és a vidéki tanulók átlageredménye közötti különbség.
A vidékiek gyengébb teljesítménye annak a következménye, hogy ők a helyi körülmé
nyek miatt nem kaphattak annyi segítséget, mint amennyit a fővárosiaknak tudtunk 
adni* A vizsgát megelőző egyhetes konferencia nem pótolhatta az egy féléven keresz
tül tartó rendszeres előadásokat, foglalkozásokat .KI kell emelnünk a kaposvári könyv
tárostanulók szorgalmát. Félévkor még az utolsó helyen állottak, de az év végére a 
vidékiek közül már a legjobb eredményt mutatták fel.

Természetes, hogy ezek a számok a végzett munkának csak egyik oldalát tükrözik, 
és talán nem Is a legfontosabbat. Ennek az oktatási formának lényegét teszi, hogy 
a tanulás mellett gyakorlati könyvtári munkát Is végezzenek a tanulók. Erről pedig 
számokon keresztül nehéz képet adni. öt könyvtárostanulónk az év során már sokhe
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lyütt megfordult, sok munkahellyel megismerkedett. Bár voltak nehézségek a munka- 
fegyelemmel, az igyekezettel, de egészében véve megállták helyüket és amikor be
letanultak egy-egy munkakörbe, jól látták el feladatukat. Ke felejtsük el, ezek 
a fiatalok könyvtárostanulók, még osak tanulj ék a szakmát. Ahuoz, hogy Igazi könyv
tárosokká legyenek, az szükséges, hogy könyvtárunk minden dolgozója közvetlenül és 
közvetve, jó szóval és személyes példaadással nevelje és tanítsa őket, ne osak a 
szakma Ismeretére, hanem szeretetére Is. [PAPP ISTVÁN]

NYÁRI TAPASZTALATOK A ZIRCI MÜEMLÉKKÖNYVTÁRÜNKBAN.

Á nyári helyettesítések során a "Reguly Antal" tudományos könyvtárunkban két 
héten át volt alkalmam betekintést nyerni annak életébe, munkájába és nem utolsó 
sorban: értékes könyvanyagába. E szépen fejlődő és terjeszkedő bányász-község köz
pontjában elhelyezkedő könyvtár, muzeum és botanikus kert Iránt észrevehetően nagy 
az érdeklődés, mind a helybeli lakosok, mind a vidéket természeti szépségei miatt 
felkereső turisták részéről. Ez egyrészt örvendetes, másrészt kötelezettségeket Is 
ró reánk a zlrol könyvtárral szemben: többet kell vele foglalkoznunk és fejleszté
sére több gondot kell fordítanunk.

Az egész éven át Itt élő és működő kartársainkra (összesen hárman vannak) 1- 
gen sok feladat hárul még a könyvtárosi munkán kívül is. A könyvanyag ma már arány
lag rendezetten, polcokon elhelyezve áll, de a közel 60 000 kötetből eddig mlndösz- 
sze 20 000-ről lehetett katalóguscédulát készíteni az egyéb munkák mellett és Így 
a kút at ni - olvasni szándékozók szakmai felvilágosítást csupán az anyagot magát is
merő könyvtárostól várhatnak, akinek még a helyet Is ismernie kell, ahol az álta
la olvasásra ajánlott kötet megtalálható, mert hiszen a még kataloglzálatlan a - 
nyagnak helyrajzi száma sincsen.

De mégis, a legtöbb munkát a látogatók, érdeklődők kalauzolása adja. Ha nem Is 
olyan nagy a forgalom Itt, mint pl Keszthelyen (Zlroen az Idén júliusban 1 800-an 
fordultak meg), de folyamatoséul Jönnek a könyvt éraóz ők, sokszor 2-3 ember, néha 
osak 1-1, akikkel éppen úgy kell foglalkozni, mintha egyszerre nagyobb létszámú 
csoport jönne. Talán nem érdektelen megemlíteni, hogy a látogatókra legnagyobb ha
tással a fa-Intarzia burkolatú nagyterem veui, amelynek tökéletes kidolgozású, mü - 
vészi szlnösszeállltásu nemes anyaga méltán meg Is érdemli a csodálatot.

Sajnos, az Időközben az épületre fölszerelt televíziós antenna, részben pedig 
az Időjárás következtében nemosak az épületnek az u.n. vörös-toronyban lévő vendég
szobái, hanem a nagy- és kisterem is veszedelmes és súlyos károkat szenvedtek, a- 
melyeknek helyreállításához a helybeli Tanács és Könyvtárunk sürgetésére most fo
gott hozzá a helybeli KTSZ.

Egészben véve az volt a benyomásom, hogy a zirci könyvtár, amelynek az OSZK- 
hoz csatolása eleinte kissé távoli és megoldhatatlan feladatnak tűnt, ma már sok
kal közelebb áll hozzánk; annyira, hogy szinte úgy érezzük: nem is egy vidéki könyv
tárban vagyunk, hanem valahol az OSZK-ban. Az idei nyári helyettesítés ismét egy 
lépéssel közelebb hozta - a zirci könyvtár munkájának, problémáinak megismerésén 
keresztül - főosztályunkat ezt az aránylag távolabb fekvő részlegét a központhoz 
és reméljük, hogy elő fogja segíteni az együttműködést a Jövőben is. - [CSAPODI 
CSABANE]
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Ú •] OTTHONUNK

SZEMELVÉNYEK EGY KÜLFÖLDI TANÜLMÁNYUTRÓL SZÓLÓ JELENTÉSBŐL
(Folytatás)

AZ OLVASÓSZOLGALATTAL KAPCSOLATOS HELYISÉGEKRŐL:

A modern könyvtári fejlődés az olvasószolgálat keretében sok uj tlpusu helyi
séget hozott létre, melyek a régebbi épületekből rendszerint hiányoznak. Ilyen az 
uj felfogású kutatóhelyiség ("stúdió", a Szovjetunióban "tudósszoba")>mely nehány 
- egy-egy helyiségben kisszámú - kutató számára állandó kényelmes asztalt (esetleg 
könyvszekrényt is) biztosit (ZB Luzern, ZB Solothurn, BiblETH Zürich), a raktár - 
bán elhelyezett kutatófülke ("oarrel"), mely a raktár használatára jogosított ol
vasók rendelkezésére áll (BiblONtJ Genf), az Írógepelő-fülke (ZB Luzern) illetve 
irógépterem (BULen Moszkva), mikrofilm-olvasó fülke. Külön mikrofilmolvasótermet 
csak a Lenin Könyvtárban és a genfi OIÍU-könyvtárban láttunk, egyébként a mikrofilm
használat rendszerint az anyag természete szerint illetékes olvasóteremben (vagy 
annak közelében) történik.

Régi könyvtárépületekből rendszerint hiányzik, uj épületeknek azonban fontos 
része az előadóterem (BL Moszkva, BJ Krakkó, ZB Luzern, ÖNB Béos). Azok a könyv - 
tárak, melyek kifejezetten erre a óéira megfelelő teremmel nem rendelkeznek, ki - 
állitőtermüket vagy egyik olvasótermüket használják esetenkint erre a óéira (SLB 
Bern, ZB Solothum). Az előadóterem helyileg már nem tartozik szükségképpen ösz- 
sze a többi olvasószolgálati helyiséggel, sőt előnyös is, ha közvetlen, vagy leg
alább is az egyéb könyvtári forgalmat minél kevésbé zavaró kijárattal rendelkezik.
A több épületben elhelyezett Osztrák Nemzeti Könyvtár számára a közelmúltban ké - 
szült előadóterem a főépület közelében, közvetlen utoai bejárattal.

A Szovjetunió könyvtáraiban különös gonddal törekednek arra, hogy az olvasók 
számára klubszerű pihenő helyiségeket képezzenek ki. A Lenin Könyvtárban ez sok 
irányban érvényesül, sőt könyvhasználattal is kaposolódik (az uj szerzeményeket be
mutató könyvklub). A régi épülettel rendelkező nyugati könyvtárakban ez rendszerint 
nincs megoldva, ezekben inkább csak várakozás oéljára szolgáló ülőhelyekről lehet 
beszólni. Az uj könyvtárakban azonban gondolnak erre: a Sva jói Nemzeti Könyvtárban 
zöld környezetben olvasóterrasz van, a solothumi könyvtár az olvasóterem legszebb 
kilátást nyújtó oldalán klubszékeket helyezett el stb. Megkapó - mind Keleten,mind 
Nyugaton - a könyvtár belsejének gyakori növénydlsze. A könyvtár belső dekorációjá
ban mindenütt a természetes elem Jutott előtérbe. A falitárlók beépítettek, a moz
gatható tárlók célszerűek, a korábban oly divatos díszítő elemek hiányoznak. "A 
könyvtár dekoráoiója az legyen, ami az ablakon keresztül látszik" (F.N. Pasosenko)
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AZ OLVASÓTEREM BERENDEZÉSEt

Az olvasótermek számára általánosan a kétszemélyes olyasóasztalokat tartják 
a legalkalmasabbnak (az egyszemélyes asztal ugyanis túl nagy helyveszteséggel jár). 
A szovjet könyvtárak 2-2 olvasót egymással szembellltetnek és az asztal közepén a- 
zonos faanyagból elválasztó és takaró poloot képeznek ki (BL Moszkva9 BULen Moszk
va, ugyanez, de könnyedebb megoldásban, homályos üveggel kombinálva BiblPAH Var
só); Nyugaton az újkeletű olvasótermekben az asztalfelület rendszerint szabad, vi
szont csak egyoldalú az ültetés. Az asztalboritás sokszor műanyag, még pedig mele
get felvevő ”nera hideg” műanyag. Az olvasóasztal és szék viszonylag alaosony9mert 
az pihentetőbb. Vita tapasztalható az olvasóasztalok világításának kérdésében. A 
modern megoldások hívei már korszerűtlennek minősítik az asztali lámpát és helyet
te - kísérletek alapján - az asztalfelület felett másfél méter magasságban elhelye
zett napfénycső-világítást ajánlanak, esetleg ugyanezt asztalosöpörtónként (F.N. 
Pasosenko). Mások (különösen a nyugati szakemberek) hangsúlyozzák az asztali lám
pa egyénltő és elkülönítő szerepét, a zavaró és nyugtalanító teremvllágitással 
szemben azt a "fénysátort”, melyben az olvasó az esetleg zsúfolt teremben is némi
leg elszigetelve érezheti magát. Nyugaton is van példa az asztali lámpa mellőzésé - 
re: a berni Nemzeti Könyvtár pl. olvasótermeiben osak feIsövilégitást alkalmaz,de 
egy asztalsorban lámpahelyeket is készítettek rosszszeműek, apróbetüs anyagot hasz
nálók stb. számára. Ugyanősak hiányzik az asztali lámpa Luzernban, Solothurnban , 
a müncheni szabadalmi hivatal könyvtárában, azaz éppen az uj építésű könyvtárakban. 
Ott, ahol asztali lámpa van, az áramszállltó hálózat asztalhoz vezetése változat
lanul probléma ma is: a padlóba süllyesztett kapcsolók lehetetlenné teszik az asz
talok esetleges átcsoportosítását. Az egyetlen megoldásnak a viszonylag sűrűn el
helyezett, jól szigetelt és fedett padlókapcsoló-rendszer látszik. - Az olvasóasz- 
talok világítására vonatkozó véleménykülönbségek jól példázzák azt, hogy egyes é- 
pltésl és berendezési kérdésekben hasztalan várnánk egyik vagy másik felfogás győ
zelmére: mindkettő mellett ás ellen szólnak érvek.

Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyv-anyagban az olvasó válogat, adatot ke
res; előnyös, ha ezt kényelmessé tesszük számára, akár asztal odahelyez ésével, akár 
pultszerü felületek kiképzésével (SLB Bern). IOlvasótermi ellenőrzés] Az olvasóter
mi felügyelő számára már nem képeznek ki emelt, páholyszerü munkahelyet ("Beamten- 
thron”), hanem jól hozzáférhető helyen, lehetőleg a bejárat közelében, praktlku - 
san kiképzett pultszerü Íróasztal mögött helyezik el. A svájci könyvtárak az ellen
őrzést a minimálisra szorították, saját könyvek bevitelét az olvasótermekbe szabad
dá tették (bár lopás, csonkítás előfordul most is, de kis számban: "az ellenőrzés 
többe kerülne, mint az elveszett, csonkított müvek pótlása”). A müncheni Bajor Ál
lami Könyvtár az ellenőrzést fenntartja, sőt éppen az olvasótermi ellenőrzés foko
zása érdekében televíziós kamerák alkalmazására gondol. A Lenin Könyvtár az ellen
őrzést a kijáratokhoz koncentrálja. - A szabadpolo bevezetése természetesen bizo
nyos mértékben a folyamatos ellenőrzés növelését is szükségessé teszi.

Az olvasószolgálat üzemi központja az olvasótermek lehető közelségében a köl- 
Cfl'^jző. amely kapcsolatot létesít a raktárakkal többnyire az olvasótermek számára 
Is (BULen Moszkva, ZB Luzern, ZB Solothurn, SLB Bern.) Itt iratkozik be az olvasó, 
itt kapja meg az általános informáolót. Ez az állomás a raktári műszaki berendezé
sek egyik végpontja is (liftek,könyvszállitóberendezések, telefonok, osőposta,mlk- 
rofonos-hangszórós hálózat.) Ennek közelében - nagyobb könyvtárban külön teremben 
vagy termekben - helyezkednek el az olvasói katalógusok. A katalógusszekrények
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képe nem változott, anyaguk ma le többnyire fa, bár vannak sikerült kísérletek mtt- 
anyagboritáa alkalmazására (BL Moszkva, ÖNB BéoB^jés sok esetben fém-kivitelre (pl 
BSB München). Ez utóbbiak használata azonban meglehetősen zaj,s>K. (Viszont: kitűnő 
megoldásokat láttunk nagyobb alakú kartotékok, lllotve nagya,*ku dokumentumok fém
szekrényekben, görgős fiókokban való tárolására; nyilván ezek használata ritkább, 
kezelése óvatosabb, mint a katalógusfiókoké). Az olvasószolgálatban központi he - 
lyen ajánlatos elhelyezni azt a segédkönyvtár-részleget, mely jellegénél fogva va
lamennyi olvasóterem közönsége számára egyformán fontos és példányszáma miatt sem 
deoentralizálható. Mint említettük, szakolvásótermek létesítésével együtt jár a 
tájékoztatás szakosítása is, ilyenformán központi elhelyezésben osak az általános 
jellegű tájékoztatás marad.A zürlohl műegyetemi könyvtár három olvasótermével kap
csolatban három tájékoztató állomást tart fenn (dokumentációs osztályán kívül) .lá
gyon fontos követelmény, hogy a központi tájékoztatás és a központi segédkönyvtár 
helyiségének közvetlen közelében kisebb olvasóterem (vagy legalább is néhány osen- 
des munkahely) álljon rendelkezésére a tájékoztató anyagot használóknak.

A ruhatár - az olvasó első állomása - mindenütt jól van szerelve nemosak fel
sőruha, hanem aktatáskák, csomagok stb. zavar lehetősége nélküli elhelyezésére. Ér
dekes "önkiszolgáló" ruhatárat láttunk luzernben, Solothurnban és a béoBl kereske
delmi főiskolai könyvtárban: az uszodai öltözőkből Ismert fém-szekrényben az olva
só maga helyezi el holmiját és a kulcsot magához veszi. [FOLYTATJUK]

[Fenti részekben használt rövidítések: BJ Krakkó - Jagelló Egyetem Könyvtára,
BL Moszkva - Állami Lenin Könyvtár, BlblETH Zürioh - Műszaki Egyetem Könyvtára, 
BiblONU Genf - Egyesült Nemzetek Könyvtára, BlblPAN Varsó - Lengyel Tudományos A- 
kadémia Központi Könyvtára, BSB Münohen - Bajor Állami Könyvtár, BULen Moszkva - 
Lomonoszov Egyetem természettudományi kari könyvtára, ÖNB Béos - Osztrák Nemzeti 
Könyvtár, SLB Bern - Svájol Nemzeti Könyvtár, ZB Luzern, Soluthurn - e kantonok 
központi könyvtárai.]

A NEMZETKÖZI KIADVÁNYCSERE EURÓPAI KONFEBENCIÁJA
(Budapest, 1960 szept. 13-19)

Nemosak könyvtárunk, hanem az egész magyar könyvtárügy szempontjából fontos 
eseménynek számított ez a konferencia, amelynek rendezését a Magyar Unesoo Bizott
ság irányításával a Kulturkaposolatok Intézete végezte. A konferencia tartalmi kér
déseivel elsősorban a könyvtárunk keretében működő magyar csereközpont (Nemzetközi 
Csereszolgálat) foglalkozott. Könyvtárunk jelentős részt vállalt a konferencia mun
kájában: dr. Jóboru Magda könyvtárunk főigazgatója, a Magyar Unesco Bizottság elnö
ke a konferencia elnöki teendőit látta el; Dr. Gombooz István a magyar delegáció
nak volt tagja; a konferencia irodájának vezetőjét és több tagját is könyvtárunk 
dolgozóiból választották ki. A konferencia lefolyásának Ismertetésére lapunk kö
vetkező számában még visszatérünk.
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II, INTERNATIONALER H0CHSCHULFBRIENKUR3
(Weimar 1960)

A külföldi germanistáknak és nyelvtanároknak rendezett németországi nyári tan
folyamoknak nagy hagyományai vannak. Ezeket a hagyományokat - de nem a régi pánger- 
mán szellemben - folytatta az Idén a Weimarban most másodízben megrendezett "INTER- 
NATIONALER HOCHSCHULFERIENKURS”. A négyhetes tanfolyam rendezője "A WEIMARI VEMET 
KLASSZIKUS IRODALOM KUTATÓ- ÉS EMLÉKHELYEI” elnevezésű Intézmény volt, amelynek 1- 
gazgatása alá egy Irodalomtörténeti kutatóintézet, egy könyvtár, Vémetország leg
nagyobb Irodalmi kézirat- ás levéltára, valamint a Goethe-Sohlllerrel kapósolatos 
müemlék-muzeumok tartoznak. Az Intézet tagjai a tudományos munkán kívül Jelentős 
kultúrpolitikai tevékenységet Is fejtenek ki, üzemi és termelőszövetkezeti kultúr
műsorokat szerveznek, előadásokat, ankétokat vezetnek, stb. Különböző német egyete
mek tanszemélyzete mellett ők végezték a tanfolyam tudományos és gyakorlati Irányí
tását Is.

A tanfolyam oélja kettős volt. A résztvevőknek - akik a Szovjetuniótól az E- 
gyesült Államokig és Finnországtól Bulgáriáig a legkülönbözőbb államokból rekrutá- 
lódtak - egyrészt világos áttekintést adott az VDK politikai, gazdasági és kultu
rális helyzetéről és küzdelmeiről; másrészt pedig szakmai osoportok szerint a nyelv
tudomány és módszertan, valamint a klasszikus és a modern német Irodalom kutatásá
nak uj eredményeit Ismertette. Az előadásokat követő ankétokon és a részlettémák
kal foglalkozó munkaközösségi összejöveteleken gyakran élénk viták alakultak ki , 
amelyek több általános világnézeti és tudományos kérdés tisztázását segítették 
elő. A megbeszélések végén pedig sokszor úgy éreztük, hogy a négy hét és a minta
szerű szervezés ellenére isi kevés az Idő, hogy mindent alaposan megbeszéljünk. - 
Az egyéni tudományos továbbképzésre és kutatásra a résztvevők rendelkezésére állt 
a város valamennyi könyvtára, Irodalmi és történeti levéltára.

Rémet barátaink arról is gondoskodtak, hogy országukat ne osak előadások,ha
nem tapasztalat utján Is megismerjük. Kirándulásaink során megnéztük a német kul
túra sok szép közép- és újkori tárgyi emlékétt a naumburgl dóm román szobrait,az 
erfurti katedrálls gót kőoslpkélt, Tlefurt és Belvedere barokk kastélyait; végig
jártuk a közelmúlt borzalmait Idéző emlékhelyeket; a buohenwaldi haláltábort és a 
llposel Dimitrov-múzeumot. De láttuk a szocializmust építő uj Németországot Is: 
az uj iskolákat és kórházakat, üzemeket és termelőszövetkezeteket, s mindenütt sok 
nyíltszívű igaz jóbarátra akadtunk.

A hallottakat és látottakat nehéz Ilyen röviden összegezni. Egyet azonban 
még meg kell említenit alig hangzott el előadás,megbeszélés, melynek során vala
milyen formában a tartós béke vágya kifejezésre ne jutott volna. Németország nem 
akar többet háborút, hiszen kulturális tradíciókat őrizni és ezeken épülő uj jövőt 
teremteni osak békében lehet. - [VIZKELETY ANDRÁS]

CSEHSZLOVÁKIAI ÉS LENGYEL KÖNYVTÁRAKBAN

Ez év nyarán az MTA és Könyvtárunk morális támogatásával lehetőségem nyílt, 
hogy évi szabadságomat Lengyelországban és Csehszlovákiában tölthessem. Ezt a le
hetőséget mindenekelőtt arra használtam fel, hogy a könyvtárakban korai - elsősor
ban béosl - magyar vonatkozású nyomtatványokra vonatkozó adatokat gyűjtsék.
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Ennek Borán a következő könyvtárakat kerestem fel ás dolgoztam bennük hosszabb 
rövldebb ldelgt Pozsonyi Egyetemi Könyvtér, Lioeumi Könyvtár, a Matioa Slovenska 
könyvtárának filiáléja; ffagyszombati Szt.Adalbert Egyesület könyvtára; Brünnt Egye
temi Könyvtár, a volt Ágostonrendi Könyvtár, a volt Minorita Kör : vtar; Olmützi Egye 
teml Könyvtár; Krakkó: a Jagelló Egyetem könyvtára, Czartoryski Muzeum könyvtára; 
Varsó: Nemzeti Könyvtár; Danzigx Akadémiai (volt Városi) Könyvtár; Boroszló2 Egye
temi Könyvtár és az Ossollneum könyvtára.

Munkámmal nagyjából elégedett lehetek, mert számos mér ismert regi ás ritka 
magyar vonatkozású munka újabb példányain kivül néhány eddig Ismeretlen könyvre is 
bukkantam,. így - többek között - Krakkóban az Obsequlale Strlgonlense egy llposel 
ősnyomtatvány-kiadását, Brünnben pedig a veszprémi zsinati határozatok 1518. évi bé 
ősi kiadását sikerült olyan ismeretlen fametszettel felfedezni amelyen a magyar el
mer is megtalálható.

E könyvtárokon kívül feleségemmel természetesen a városokat,és az egyes tá
jak természeti szépségeit is végigjártuk és megcsodáltuk. Maradandó emlékként marad 
tak bennünk Olmütz város falai, Krakkó patinás templomai, Fit Sztwos remekbe met - 
szett oltára, Varsó modern sugárutjai, Danzig újjáépülő belvárosa, a tenger, a tát
rai sílift, a deményfalvi oseppkőbarlang stb,stb.

De a könyvek, városok, hegyek és a tenger mellett is a legnagyobb benyomást 
reánk maguk a csehszlovák és a lengyel emberek tették. Elsősorban könyvtárosokkal 
találkoztunk, de nem csak ők, hanem mindenki akivel csak dolgunk volt a legnagyobb 
szívélyességgel volt segítségünkre. Újra megállapíthattam - amit már a tavalyi szov 
je tűni óbeli ut után tettem - hogy a különböző nemzetekhez tartozóknak fel kell egy
mást keresniük, hogy megismerjék és megértsék egymást. Ebből fakad azután a kölcsö
nös megbeosülés, ami viszont a barátság biztos alapja. Tudják és hasonlóképen gon
dolkoznak külföldi kollegáink is. Majd mindenhol felvetették - legkonkrétabban 
Krakkóban és Brünnben - hogy milyen jó lenne kölosönös tanulmányi kirándulást szer
vezni egymás országának és munkájának megismerésére. Hazaérkezve egyik első dolgom 
volt, hogy ezekről a javaslatokról szakszervezetünket Írásban is tájékoztassam. Bí
zom és kívánom, hogy ezek a tervek jövőre megvalósulnak és Így egy év múlva könyv
tárunk még több munkatársa fogja - hozzám hasonlóan - e két szép országot megismer
ni és dolgos lakóit beosülnl és tisztelni. TBORSA GEDEON]

MEGALAKULT A MAGYAR BIBLIOFIL TÁRSULAT

Könyvtárunk nemes hagyományai közé tartozik a hazai bibliofil törekvések ápo
lása és elősegítése. Ennek szellemében: könyvtárunkban tartott ülés keretében ala
kult meg szeptember hó 12-én a Magyar Bibliofil Társulat. Az alakuló gyűlésen a 
magyar könyvbarátok táborának minden rétege képviselve volt.

A könyvkultúránkat uj értékkel gazdagító Társulat oélja a művészi szempontból 
értékes könyvek előállításának és gyűjtésének előmozdítása, a könyvgyüjtők és könyv 
barátok bibliofil érdekelnek képviselete, a tagok és érdeklődők szakismereteinek 
fejlesztése, egyes nagykönyvtáraink speoiálls gyűjtési érdekelnek bibliofil vona - 
Ion való elősegítése, mindezekkel a szocialista könyvkultúra szolgálata.

A Társulat elnökévé Dr. ORTUTAY Gyula egyetemi tanért, a kiváló könyvgyüjtőt,



alelnökökká SZENTIVÁVYI Lajos Kossuth-dl jas festőművészt és Dr. VARGA Sándor Fri
gyes bibliofil szakértőt, főtitkárrá SZÍJ Rezső Írét; jegyzővé MILHOPPER Alajos 
tud. f^munkatársat, titkárrá dr. SJlFRAe Györgyit, háznaggyá pedig DÁNIEL György 
tud. főmunkatársat választották meg. Könyvtárunk dolgozói közül .ii*.HAJDÚ Helga tud. 
főosztályvezető és Dr. K0Z0C3A Sándor tud. főmunkatárs a választmány tagjai. - 
IWITTEK LÁSZLÓRÉ]

"A MAGYAR KÖNYV 15 EVE" - KIÁLLÍTÁS.

Sem olyan régen láttuk a francia könyvkiállltást, amely ugyancsak egy nemzet 
könyvtermését volt hivatva bemutatni, Így hát amikor a megnyitóra indultam önkénte
lenül felmerült bennem az a gondolat, hogy a franciák igen mutatós kiállítása után 
olyan egysíkú kiállítási anyagból, mint a könyvek, hogyan is lehet valami újat nyúj
tani.

Nos, most a Híradó nyilvánossága előtt - kérek bocsánatot a kiállítás rendező
ségétől ezért a gondolatért. Komoly élmény ez a kiállítás, különösen könyvtárosi 
szemmel nézve - vagy talán azt kellene mondanom, hogy még könyvtárosi szemmel nézve 
is. Az élmény első és talán legdöntőbb alapja éppen az említett francia kiállítás - 
sál való összehasonlításból ered. A franola kiállítás egy nemzet könyvtermését mu
tatta be - igen vonzóan, de semmi többet nem nyújtva ennél. "A magyar könyv 15 éve" 
kiállítás viszont nem osupán a magyar könyvkiadás 15 éves útját mutatja be igen 
szemléltetően, hanem ennél sokkal többet: egy szocialista társadalmat építő ország 
kulturális fejlődését, azt a kulturális forradalmat dokumentálja, amely hazánkban 
az elmúlt 15 évben végbement. Ezt a kulturális forradalmat szemlélteti a könyvkia
dás és a könyvtárügy párhuzamos bemutatása, a könyvkereskedelmi és a könyvtárháló
zat fejlődésének ábrázolása, a könyvvásárlók és a könyvtári látogatók számának nö
vekedését szemléltető ábrák.

Egy másik igen érdekes momentuma a kiállításnak a jövő bemutatása. A bejárat - 
tál szemben maketten láthatja a látogató a nemzeti könyvtár leendő uj épületét a 
várpalotában, mig a Jövő könyvtárát és a Jövő önkiszolgáló könyvesboltját a hely - 
színen berendezett kis könyvtáron és könyvkereskedésen saját maga is kitapasztal - 
hatja. (A kis könyvtár mellett mindjárt a jövő raktár-rendszerét, a tömör raktári 
állványokat is megismerhetjük.)

Vem hagyhatom megemlítetlenül azt a számtalan ügyes kis fogást, amellyel a ki
állítás rendezői színesebbé, a laikusok számára vonzóbbá tették a látnivalókat: 1- 
lyenek pl. a beszélő asztalok, ahol Lenin, Gorkij, Móricz Zsigmond, József Attila 
stb. hangját hallhatják a látogatók, nagy előadóművészek előadásában valamilyen 
müvüket is megismerhetik, sőt méltatásukra is elhangzik néhány sző .Ilyen - a szó 
szoros értelmében - színes szemléltető táblája van annak is, hogy mire tanít minket 
a könyv; ilyen érdekes csemege - könyvtárosok számára - a Podonyi-fóle kölcsönző

Még számtalan érdekes apróságot lehetne felsorolni, s ez annál nagyobb érdem, 
mert maga a kiállítási helyiség meglehetősen kicsi, s ráadásul építészeti megoldása 
is olyan, hogy a hely kihasználását bizonyos fokig megnehezíti. Annál nagyobb érde
me a kiállítás főrendezőjének KERESZTÚRI Dezsőnek, hogy mindezek ellenére ilyen szép 
élményt nyújt a látogatóknak. Ezúton is szeretnék neki köszönetét mondani ezért,hl-



szén nyilván nemosak számomra, hanem mindazok számára akik a könyvet ozeretik9élve
zetet Jelent ez a kiállítás. Azok pedií£ akik csak most ismerkednek könyvvel és ol
vasással, mér föld Járó ostsmával lépnek közelebb a könyvek országához, amely "A ma - 
gyár könyv 15 éve" kiállításon színesen óo csábítóan tárul eléjük. - [WIX GYÖRGYIÉ]

KÖNYVTÁRI SZERVEZETEINK
híreiből

ÜJ VEZETŐSÉGET VÁLASZTOTT KISZ SZERVEZETÜNK

A KISZ szervezetek országszerte uj vezetőségeket választanak. Ennek során a 
Természettudományi Muzeum és a Történeti Muzeum fiataljaival egyesített KISZ szer
vezetünk Is f. évi szeptember 20-án vezetőségválasztó taggyűlést tartott. A taggyű
lésen NAGY Lajos számolt be a KISZ szervezet eddigi munkájáról. Az elhangzott be - 
számoló és a hozzászólások tisztázták az uj feladatokat és azokat a lehetőségeket9 
amelyeken egy ujy gazdagabb munkát fejthetnek ki fiataljaink a KISZ szervezetben.

A taggyűlés által megválasztott uj vezetőségi ISZLAI ZOLTÁN tud. főmunkatárs 
(titkár), JUHÁSZ ÁRPÁD segédmuzeológus (kulturális-és sportfelelős), KASZÁS SÁNDOR 
segédmuzeológus (szervező titkár), HÁRTYÁN GYULÁNÉ tud. munkatárs, PÉTERI ERZSÉBET 
könyvkötő ipari tanuló (gazdasági felelős), SZABÓ ERVIN tud. munkatárs (agltáoló- 
és propaganda felelős) és TAMÁS PÉTER tud. munkatárs.

A KISS szervezetet a VTII. kerület küldött-értekezletén ISZLAI Zoltán titkár 
képviseli.

A megválasztott uj vezetőséget az MSZMP szervezet részéről HÁMORI Béla főosz
tályvezető, párttitkár és a VIII.kér.KISZ BIZOTTSÁG kiküldöttje köszöntötte.

SZAKSZERVEZETI
KRÓNIKA

SZAKSZERVEZETÜNK JEGYZŐKÖNYVEIBŐL

SZEPTEMBER 9-1 TAGGYŰLÉS - A taggyűlés az SZB előterjesztése alapján—amelyet 
a szakszervezeti osoportok előzetesen megtárgyaltak, nyílt szavazással PAPP István, 
DELI Györgyné és VIZKELETY András szakszervezeti tagokat - az 1959 május 12-én meg
választott szakszervezeti tisztségviselők megbízásának tartamára - egyhangúlag SZB 
póttagoknak választotta meg.

SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGUNK ÜLÉSEINEK ANYAGÁBÓL!

AUGUSZTUS 17-1 ÜLÉS - Az SZB tudomásul vette Kiss Jenő és SIMON Mária Anna
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SZB-tagoknak könyvtárunktól való távozását. Mindkettőjüket értékes és lelkes műn - 
kájuk elismeréséül jegyzőkönyvi dicséretben részesítette. A távozásukkal megürese
dett helyekre az SZB CSAPÓDl Csabáné és SZŰCS Ilona póttagokat rendes tagként hív
ta be.

Egyfelől a bekövetkezett személyi változásokra tekintettel; másfelől a munkabi
zottságok eredményesebb munkájának biztosítására: 1) Az SZB a kulturális munkabizott
ság vezetésével PAPP István SZB-póttagot bízta meg és e minőségében az SZB munkájá - 
ba bevonta. 2) A szakmai munkabizottság titkári teendőinek ellátáséval (adminisztra
tív ügykör) DR. HERNÁDI Dénes SZB-tagot bízta meg és egyidejűleg a bér- és munkaü - 
gyi bizottsági tagsága alól felmentette. 3) Az SZB SZŰCS Ilona SZB-tagot, az "OSZK 
Híradó" szerkesztőbizottsági tagságának további fenntartásával, a BékeblzottSágban 
a titkári teendők ellátásával bízta meg. Egyidejűleg a Nőbizottságban végzett mun - 
kéj a alól felmentette. 4) Az SZB jóváhagyta az "OSZK Híradó" szerkesztőbizottságának 
BÁNLAKI Évával való kiegészítését.

Az SZB határozata alapján a munkabizottságokban megüresedett helyeket be kell 
tölteni és gondoskodni kell egyes osztályoknál hiányzó bizalmiak újraválasztásáról.

SZEPTEMBER 2-1 ÜLÉS - Az SZB megtárgyalta és elfogadta az 1960 SZEPTEMBER-DB - 
CEMBER IDŐSZAKI MUNKATERVET. Ismertetésével külön cikk keretében foglalkozunk.

MUNKABIZOTTSÁGAINK NAPLÓJÁBÓL 

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS

ÜDÜLÉS: Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési beutalást:

Szakszervezeti kedvezményes beutalások - BALATONFÖLDVÁR: Beok Lajos (szept.6- 
19); HÉVÍZ: Húsz Jénosné (aug.24-szept.6); SIÓFOK: Fallenbüohel Zoltán (szept.2-16) 
TIHANY: Kozoosa Sándor és felesége (szept.13-21); ZEBEGÉNY: Tóth Sándor és felesé
ge (szept.8-22)

Szakszervezeti kedvezményes gyermeknyaraltatás - AKALI: Pozsony Endróné gyerme
ke, Béla (aug. 4-17)

Szakszervezeti önköltséges beutalások - PILISSZENTKERESZT: Sasvári Dezső fele
ségével éy gyermekével (aug.l7-szept#l), Radnal Márta édesanyjával (aug.30-szept.
13)f Varga Béláné férjével és édesanyjával (szept.14-27); SIÓFOK: Jéger Gyuláné fér
jével és gyermekével (aug.23-szept.5)# Somfai László feleségével és gyermekével (aug. 
23-szept.5), Jenik Gyözőné leányával (aug.23-szept.5), Soltész Zoltánná férjével(aug. 
23-30)9 Lakatos Éva gyermekével (aug. 23-30).

Intézeti önköltséges beutalások - KESZTHELY: (VII.turnus: aug. 22-31) Tornya 
Aliz édesanyjával és testvérével, Kováos Ferenoné (Állami Gorkij Könyvtár) férjével 
és 2 gyermekével; (VIII. turnus: szept. 1-11) Bán Tiborné férjével, Herke Rozália; 
(IX.turnus: szept. 12-21) Kovács Istvánná [Ziro], Major Arpádné (FM Könyvtára) és 
édesanyja.
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SZAKSZERVEZETÜNK SZEPTBMBER-DECEMBERI MÜNKATBRVÉRŐL

Híradásunk szerint az SZB legutóbbi Ülésében megtárgyalta és elfogadta szakszer- 
reze tünk szeptember-december Időszaki znunkatervét. Ez a munkív orv, amely konkréten 
meghatározza az év utolsó negyedének teendőit, lényegében nem uj, hanem osak kiegé
szítése az évi általános munkatermek. Ismertetésére Is most azért van szükség, hogy 
emlékezetünkbe Idézze terveinket, elgondolásainkat és felsorakoztassa a közvetlenül 
előttünk álló feladatokat.

Munkatervünk részletesen körvonalazza a feladatokat. Megvalósítása sok munkát 
és törődést ró végrehajtóira. E helyen annak nem részleteit, hanem osak súlyponti 
kérdéseit kívánjuk ismertetni.

Már osak napok választanak el attól, hogy könyvtárunkban Is, mint minden más in
tézményben megkezdődjenek az ideológiai oktatásnak különböző fokú tanfolyamai. Pár
tunk, a Magyar Szocialista Munkáspárt ez évben Is a szervezett tanulás lehetőségeit 
kívánja nyújtani nemcsak tagjainak, hanem mindazoknak, akik látják, hogy munkájukat 
jól elvégezni, feladataiknak munkahelyeiken megfelelni osak a marxlzmus-leninlzmus 
Ismeretében tudnak. Ezeknek a száma könyvtárunkban is egyre több. Ezért Szakszerve
zeti Bizottságunk az MSZMP-szervezet vezetőségével egyetértésben úgy határozott,hogy 
a most kezdődő oktatási évadban nem szervezünk külön szakszervezeti oktatást. B he
lyett egyfelől részt veszünk annak az előadás-sorozatnak megszervezésében, amelyet 
az MSZMP rendez egyes Időszerű kérdéseknek Ismertetésére; másfelől szakszervezeti 
keretben olyan klubösszejöveteleket rendezünk, amelyeken közvetlenül a szakmai mun
kából adódó Ideológiai kérdések kerülnek megvitatásra. Reméljük, hogy a politikai- 
nevelő munkának ezek a külön szint és érdekességet jelentő alkalmai eredményesek és 
oélravezetőek lesznek.

Súlyponti feladatként kívánnánk foglalkozni olyan lehetőségek megteremtésével, 
amelyek az Idegen nyelvek megtanulását és gyakorlását szolgálják. Ezért orosz,angol 
és német nyelvű klubdélutánok rendezését vettük munkatervbe azok részére, akik eze
ket a nyelveket már ismerik, de szeretnének jártasságot szerezni azok használatában. 
Az egyes Idegen nyelvek tanulási alkalmainak biztosításában el kellett térnünk az 
eddigi gyakorlattól. Az elmúlt év tapasztalatai Ismételten azt Igazolták, hogy nem 
lehet eredményt elérni az olyan tanfolyamokkal, ahol a résztvevők nyelvtanulási szán
dékukat előzetes kedvezményektől teszik függővé. Tapasztalataink szerint az Így ösz- 
sz ehoz ott tanfolyamok résztvevőinek egy része a kedvezményt elfogadja, de miután 
szándéka tényleges tanulással már nem párosul a komolyan tanulni akarókat is akadá
lyozza, és végső soron eredménytelenné teszi az egész tanfolyamot. Ezért ebben az 
évben a KISZ-szervezet utján, részben szakszervezeti vonalon olyan klslétszámu nyelv
tanuló csoportokat kívánunk összehozni, s azoknak feltételeit biztosítani, amelyek
ben résztvevők előzetes munkaidő-kedvezmény nélkül is komolyan akarnak tanulni és 
ezért anyagi áldozatot is hajlandók vállalni. Az ilyen tanulóosoportokat az SZB haj
landó támogatni, de ennek módját és mértékét a már elért eredményektől teszi függővé.

Alapvető feladatként kívánunk foglalkozni szakszervezetünk szakmai munkájának 
kérdéseivel. Ahhoz, hogy könyvtárunk legfőbb célkitűzését ("A Tárba való felköltö - 
zés feltételeinek megteremtése s a könyvtár teljesítőképességének a javítása1*) és 
1961. évi munkatervét végrehajthassa, előfeltétele annak elérése, hogy dolgozóink 
a könyvtár ügyét önmagokénak tekintsék és a közösség erejével segítsék annak megva
lósítását. A Közalkalmazottak Szakszervezete IY. kongresszusára kiadott irányelvek

192



útmutatása szerint ezt könyvtárunkban a szakszervezeti osoportok munkájának nagyobb 
támogatásával, ösztönzésével kívánjuk elérni, SÍ kell érnünk, hogy szakszervezeti 
osoportjalnk valóban szocialista munkaközösségek legyenek és az üzemek szocialista 
munkabrigádjaihoz hasonlóan, megtalálják a könyvtárosi munkának a kollektív munka 
minél nagyobb fokú kifejlesztésén alapuló szocialista formált, tóunkamozgalml (szak
mai) bizottságunknak nagyobb figyelmet kell fordítania a munkaértekezleteken elhang
zottak számbavételére, összegezésére és értékelésére, Számon kell tartania a munka- 
értekezleteken elhangzott legfontosabb kérdéseket, javaslatokat s ezeken keresztül 
segítenie kell a dolgozók kezdeményezéseinek felhasználását és megvalósítását*

A kulturális munka területén egyelőre osak azokat a rendezvényformákat tervez
zük alkalmazni, amelyeknél eredményt tapasztaltunk. így eddigi megállapodásaink a- 
lapján bemutatókkal egybekötött látogatásokat tervezünk a Szépművészeti Muzeua, a 
Petőfi Irodalmi Muzeum, a nemzeti Galéria és az Országos Levéltár gyűjteményeinek 
megtekintésére. Itt említjük azokat a klubrendezvényeket is, amelyeket egy-egy szak
mai kérdés vagy más közérdekű probléma megvitatására tervezünk, valamint azt az ün- 
napségünket, amelyet a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulóján klubestély 
formájában rendezünk meg.

Munkaterviünknek ezeket a feladatait és azokat, amelyeknek ismertetésére itt sor 
nem kerülhetett - Szakszervezeti Bizottságunk határozata alapján - a közeli napok - 
bán aktíva-értekezleten kívánjuk megtárgyalni és azon keresztül is biztosítani vég- 
reha Jtásukat.

SZAKSZERVEZETÜNK ÜJ KBZDBMÉNIBZÉSÉRŐL

Szeptember 19-én - a Szakszervezeti Bizottság uj kezdeményezéseként - szakszer
vezeti közösségben ünnepeltük m* ^ könyvtárunk 'munkatársainak KISS JENŐNEK és KOVÁCS 
MÁRIÁNAK házasságkötését. —— Uj és szokatlan volt még a gondolat "esküvő a könyv
tárban”, de a Budapesti Bizottság segítése, a Nőbizottság gondoskodása ünnepi dísz
be öltöztette a termeket ás a közösség melegével bensőségessé, valóban a közösség 
ünnepévé tette a házasságkötést.

De hogyan látták és mint vélekedtek könyvtárunk dolgozói erről a nálunk még 
szokatlan "szakszervezeti esküvő"-ről? A "közvéleményt" kérdeztük meg s annak sza
valt tolmácsoljuk.

"Szakszervezeti Bizottságunk kitett magáért. Ezúttal egy még eddig ismeret - 
len minőségben produkált emlékezetes teljesítményt: "örömszülőként" - és ka az el
ső ilyen próbálkozása is volt, mégis ragyogóan sikerült. Annyira ragyogóan, hogy i- 
gazín nem csodálkoznék, ha házasodási epidémia törne ki könyvtárunkban.

Meg kell adni, hogy már az esküvő főszereplőit is igen körültekintéssel válasz
tották meg. Olyan szép pár vonult be a nászinduló hangjaira a Bud&p sti Bizottság 
klubhelyiségében berendezett "nász-terembe", hogy még az Ilyenkor férfirészről szo
kásos kárörvendő megjegyzések ("Miért legyen neki Jobb, mint másnak..." stb.) is a 
sok évi átlagnál kisebb számban hangzottak el. Ami pedig az esküvő ünnepélyességé
hez és emlékezetessé tételéhez szükséges egyéb körülményeket illeti, azokról is osak 
elismeréssel lehet szólanls a terem elrendezése, a szebbnél szebb virágok, - a nász
ajándékokról nem is beszélve, mert ilyenkor az ilyen vulgár materialista szemléletet 
sutba kell tenni - megérdemelten váltottak ki elismerést a jelenlevőkből.
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Mindent összevéve osak Ismételhetjük azt, amit szakszervezeti bizottságunk el* 
möke mondott el kedves gratuláló szavaiban; BZ AZ ESKÜVŐ, AMELYET BOY EGÉSZ KÖZÖS
SÉG ISTI SAJÁT ÜGYÉVÉ, VALÓBAN SZÉP £3 EMLÉKEZEISS ÜNNEP TOLT, VSMCSAK AZ IPJU PÁR, 
KB VALAMENNYI JELENLÉVŐ SZÁMÁRA.

EGY MEGSZÍVLELHETŐ PÉLDA

A Pővárosi Szabó Ervin Könyvtár "KÖNYVTÁRI HÍRADÓ"-jának szeptemberi számában 
olvastuki

"RAGYOG A KÖZFOHT a tisztaságtól. Tizenkét derék takarítónőnk; Balog Józsefné, 
Evelly Józsefné, Parkas Józsefné, Paragó Antalné, Halenár Perenoné, Kóosa Ilona , 
Ligeti Lajosné, Mlosutka Józsefné,Sobléslnger Mlklósné, Tóth Lajosáé, Tloze György- 
né, Zsadon Antalné vezetésével "osodát” müveit. Jullus közepén kezdték el a HAGYTA- 
KARITÁSI a könyvkötészeten - PESTÉS UTÁN - és szeptember közepén fejezték be. - Be
szélgettünk a nagy munkáról Zsadon Antalnéval.

- Ahová a munka szólított bennünket - kezdte Zsadonné, a csoport Irányítója, - 
nótaszóval zientek az asszonyok. Reggel hatkor kezdtünk és ha kellett, még délután 
Is túlóráztunk. SZÍVVEL, LÉLEKKEL IGYEKEZETT MIBDBB ASSZORY. Sokszor kellett a fes
tők Után SIKÁLHI, PADLÓT BBBRBSZTEHI, PELVIKSZBLHI, AJTÓKAT, ABLAKOKAT LEMOSNI. Pá
rasztó, nagy munka volt, de mindennel megbirkóztunk. A BAGYTAKARITÁS MELLETT A IAPI 
MOBKÁKAT IS ELVÉGEZTÜK.1 -

ÜGY GONDOLJUK, HOGY BÁLUNK IS - ahol olyan sokszor vitáznak arról, hogy alt kö
telesek és mit nem kötelesek takarítónőink elvégezni - MBGSZIVLEIflBTŐ ÉS KÖVETENDŐ 
LEHETNE A SZABÓ HRVTN KÖNYVTÁR DBRÉK TAKARÍTÓNŐINEK PÉLDÁJA!

SZAKSZERVEZETI TAGSÁGUNK SZEMÉLYI HIHBIBŐLt

KISS JENŐ és KOVÁCS MÁRIA könyvtárunk munkatársai szept. 19-én házasságot kö
töttek.

Dr. MÁRPPY KÁROLY, a Színháztörténeti Osztály külső munkatársa szept. 6-án el
hunyt.

KÓRHÁZBAN VANNAKt DIÓSSY Dánlelné, SZABÓ Kálmánná, TABÁNI LáezIóné és Dr. VE- 
REDY Gyula.

Híreink
A LÁGYMÁNYOSI VÁSÁRVÁROS ÉPÍTÉSÉBEN szept. 19-én MILHOPPER Alajos SZB-tag veze

tésével 24 dolgozónk vett részt. I. Pőosztálvi HELBHC3IK Lajos, BŐSZE József, CSÉP 
Attila, PA1VY Zoltánná, GYŐRPPY Sarolta, HBRKB Rózsa, ISZLAY Zoltán, KRSTZOI Mlk- 
lósnéf MIRKI György, SARKADY Erzsébet, SCHNELLBR Károly, SZILÁGYI Mihály, TÁRKÁNYI 
Gyula, TŐKÉSI Ilona és VARGA Balázs. II. Pőosztálv: KOCSONYÁI Géza, SZÉKELY ÁRPÁD.
III. Pőosztálvi BBRKÓ Pál, BOZÓ Magda, DBBÜLAY Imréné, SZALAY Andorné, TONCSÁNYI Ta
más és vendégként VLASICH Ilona [IV. Pőosztály]

UJ TAGOKKAL GYARAPODOTT SZAKSZBRVEZETÜNK. U.1 tagoki MÜRSCHBBRGBR István, SCHIL- 
LING Erzsébet, Ifj. SZILÁGYI Mihály. Átigazolást nyertek; BALÁZS Mlklósné, KOCSONYÁI
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Géza, KÜZOCüA látván. PETHES Iván.

SZAKSZERVEZETI BÍZOTT SÁGCUKiVAK ÍRTÁK - (Zamárdl.Aug.12.) Üdvözletét küldi a 
könyvtár összee dolgozóinak" Dr.TOMBOR Tibor és családja. (Rimavska Sobota.CHS.Aug.
13.) "üdvözletünket küldjük Szlovákiából" KOVÁCS József és KOTÁCSHÉ SÜVEGES Ilona. 
(Hévíz.Aug.26.) "Köszönd*, hogy Ilyen szép helyre eljuttattak. Gyönyörű és szép min- 
den. Hagyom jó az ellátás. Most fogom először életem minden fáradalmát és betegsé
gem kipihenni. " özv.HUSZ Jánosné. (Mátraháza.Aug.27.) "Sok üdvözlet az SZB minden 
tagjának". SIMOH Mária. (Zebegény,Szept.12.) "Sok szives üdvözletét küldök felesé - 
gémmel a gyönyörű Zebegényből. Jó az elhelyezés, kiváló az ellátás, az Idő Is kifo
gástalan. Sokat pihenünk, remekül érezzük magunkat és nagyon hálásak vagyunk a min
den tekintetben értékes beutalásért. TÓTH Sándor és felesége. (Moszkva,Szept.10.) 
"Sokat látunk, hallunk és tanulunk. Szeretettel küldjük üdvözletünket", sat.tjt Ist
ván. (Belgrád.Szept.13.) "Szeretetteljes üdvözletünket küldjük feledhetetlen aldunai 
utunkról. BELI Györgyné és BÁHLAKI Éva. (Keszthely.Szept. 14.) "Hálás köszönetünket 
küldjük” MAJOR Árpádné. (Tihany.Szept.26.) "Hagyon szép helyen vagyunk, kitűnő az 
elhelyezés és a koszt. Köszönjük a sok fáradságot és a ránk fordított gondot. Szí - 
vélyes üdvözlettel" KISS Jenő és KISSHÉ KOVÁCS Mária.

II

FÜRDŐ VAGY KÖNYVTÁR?
(Az olvasószolgálat emlékeIbumából)

l.KEP
[Csöng a telefon. Hői hang.)
-Halló, Széohényi?
_ I0BH, KÉREM! TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT.
- Tessék odahívni a telefonhoz Tibii Pétert.
- KIT, KÉREM?
- Tib-li Pétert.
[ Az ügyeletes megnézi a házi telefonjegyzékben, hátha van ilyen nevű kartér - 

sunk, de nem találja, ügy látszik, rosszul hallotta a nevet.1
- TESSÉK BETÜZHI A HEVET.
- Tivadar, Irén, Béla, Lajos, Irén - Tibii Péter.
- TLYEW HEVÜ BEM DOLGOZIK HÁLTOK.
. Hem is ott dolgozik. Vendég.
- KÉREM, A LÁTOGATÓKAT HEM TUDJUK A TELEPŐRHÖZ HIVHI.
- Hogyhogy? Hem jó a megafonjuk?
- HEM IS VOLT MBGAPOHUHK.
- Ugyan mér, ne mondja kedves, tegnap is a melegvízből hívtak ki a hangosanbe

szélő vei.
- DB HÁLTOK MELEGVÍZ SIHCS.
- Haha, a Széchényiben ninos melegvíz? Mióta? He mondjon ilyet, mert ideges le

ezek.
- HE TESSÉK TPUftnflamr LBHHII A SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRBAN HIHCS MELEGVÍZ.
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- Könyvtárban? Hát nem a Széchényi fürdővel beezélek. Akkor mit bolondit már 
egy félórája, maga szemtelen.

[Bumm... Jól lecsapta a kagylót.]
2. KÉP

T öt poro múlva megint telefon osöng. Hói hang. ]
- Halló , Sz óohényi?
- IGEN, KÉREM! TÁJÉKOZTATÓ SZOLGALAT.
- Tessék idehivni a telefonhoz Sibli Pétert.
- KÉREM, EZ NEM A SZÉCHÉNYIjPÜRDŐ, EZ A SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR!
- Igen, igen, ott van Sibli Péter a nagyolvasóban, tessék már kihívni egy pero-re, nagyon fontos ügy.
- NEM TUDJUK KIHÍVNI! Telve van az olvasóterem, nem ismerjük névről az olvasókat, hangosan sem mondhatjuk a nevét, mert zavarnánk a többi olvasót.
Hát pedig Igazán idehlvhatná.
- TESSÉK MEGÉRTENI, hogy nem zavarhatjuk meg a könyvtár rendjét. Szíveskedjék 

bejönni, és kihívni akit keres.
- Igazán nem szép magától, most a tantuszom is kárbament.
[Bumm. Sz is lecsapta.]
STATISZTIKAI MUTATÓSZAMOK KIEGÉSZÍTÉSKÉNT AZ 1960 ÉVI JELENTÉSHEZt Az első fél évben telefonon keresett olvasók száma nemi megoszlás szerint: a) NŐ keresett PEREIT 

679 esetben. - b) NŐ keresett NŐT 1 esetben• - o) PERÉI keresett NŐT 0 esetben. - 
[V.B.]

HÁRY JÁNOS A BŰJÉBEN

Sürü füst gomolygott a büfében, amikor beléptem. A füst forrása egy nyugdíjas 
formájú férfi. Harsány hangja és déloeg tartása elárulta, hogy lehetett valaha kö
ze a katonasághoz. Feketéjét szörpölgetve, cigarettájából egyet-egyet szippantva 
mesélgetett egy vékonyka egyetemi hallgatóval.

" Hát tudja öosém, NAGYON PONTOS HELY ÁM EZ ITT, félklleno után egyetlen dolgo
zó a kapun se be, se ki."

A diák tüsszentéssel nyugtázta a kijelentést, de Háry már folytatá is a Jólór- 
tesültség örömével.

"Tegnap meg azt beszélték itt, hogy volt mostanában valamiféle gyűlésük, aztán 
ANNYIAN KÉRTEK SZÓT, HOGY ESTI PÉLNYOLCKOR ALIG LEHETETT A NÉPET KISÖPÖRNI!"

"Ne mondja már bátyám!" - csodálkozott a diák, de a tüsszentés beléfojtotta a
szót.

"NO DB MEGYEK MÁR! - szólt, letéve csészéjét - NEM ISZOM ITT TÖBB DUPLÁT, MERT 
MÉREGERŐS EZ A PEKETE". S a diák kirobbanó tüsszentésétől osak úgy visszhangzott a 
folyosó•

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MSZMP SZERVEZETE ÉS SZAKSZERVEZETI BIZOTT
SÁGA. Megjelenik havonkónt. Felelős kiadós Horváth Viktor. Szerkesztő-bizottság s 
Bánlaky Éva. Gombooz István, Horváth Viktor(szerkesztő), Lázár Péter, Szüos Ilona. Országos Szeohényi Könyvtár (Budapest VIlI.Muzeum u.3.) házi sokszorosítása. Lap - 
zárta: 1960. szept. 15. Megjelenik 360 póldánvban. Nytsz. 439-1960.


