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A WÉPFBLKKLÉS VALÓBAN KITÖRT...

"FIOYKLKMI FIQYKLKM! A HALAK HÚZNAK! NÉZZÉTEK A SZIVÁRVÁNYT!" Amikor az amorlkml Florida 
állasban levő titkos leadók sugárosni kaadták est a jelzést, megindult a fiatal Kubai Köztár
saság ellen a gondosan előkészített Invázió. A "halak” - a kubai ssoldosok és amerikai tiszt
jeik - ultramodern felszereléssel ellátott speciális partrászólló-hajókon "húztak" a floridai 
partoktól a kubai partok felé.

Amikor az amerikai báb, Fulgentlo Batlsta rendszere megbukott és a haladó világ a Sierra 
Maestra hegyeiből győzelmesen lezúdult Castrot és harcosait Ünnepelte, Washingtonban azonnal 
megkezdődtek az előkészületek. Már akkor világos volt, hogy ezúttal nem egyszerűen a gyakran 
éppen washingtoni rugók által mozgatott tipikus latin-amerikai kormányválságról, hanem A HELY
ZETET ALAPVETŐEN MEGVÁLTOZTATÓ NÉPI FORRADALOMRÓL van szó. A Wall Street nem a most Madeira 
szigetén luxus-száműzetésben élő diktátort siratta, hanem amit ő és rezsimJe jelentett! a vé
geláthatatlan Ültetvények feletti uralmát, a fillérekért Amerikába özönlő kubai kincseket.

JEAN PAUL SARTRB, a világhírű francia Író Így villantotta fel a "bensőséges kubai-ameri
kai gazdasági kapcsolatok" keresztmetszetét. "Ahányszor Kubában elindult egy autó, ahányszor 
bekapcsoltak egy rádiót, vagy egy televíziót, ahányszor meggyujtották a villanyt valahol, a- 
hányssor kiadtak egy szállodai szobát - mindannyiszor átgördült néhány cent, vagy dollár a 
szigetről az Egyesült Államokba."

AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEK EGYIK LEGOTROMBÁBB POLITIKAI TÉVEDÉSE VOLT a CIA-nak Allén Dulles 
kémfőnök szervezetének az a jelentése, amely szerint "Kubában izzik a Castro-ellenes gyűlö
let parazsa és csak egy kicsit kell felszítani ahhoz, hogy rendszerét elsöpörje a láng." Ez 
a jelentés még Elsenhower számára született, az uj elnök tőle örökölte azt a dossziét, amelyot 
a Fehér Hás bennfentesei nem is neveztek másnak, mint a "Castronak buknia kell"iratcsomónak. 
Miután a Kuba-ellenes politikai bojkott a nemzetközi szolidaritás, elsősoroan a latin-amerikai 
tömegek nyomása következtében kudarcot vallott, miután a gazdasági bojkott a szocialista tábor 
segítsége nyomán meghiúsult, a Fehér Ház immár katonailag próbálta "kihúzni a szálkát az ameri
kai félteke testéből", ahogy a New York Times a minap megfogalmazta. Az említett dosszié megál
lapítását alapul véve a hadügyminisztérium, a Pentagon Cardonának, a kubai ellenforradalmárok 
vezetőjének megadta a zöld jelzést - és persze a szükséges segítséget - a halak huzni kezdtek.. 
és horogra akadtak.

Mindössze HETVENKÉT ÓRA kellett ahhoz, hogy az utolsó partraszálló is felemelt kézzel 
álljon be a foglyok sorába, zuhanjon holtan a földre, vagy hajózzon fejveszetten a menedéket 
nyújtó Florida felé. AZÉRT ILYEN RÖVID IDŐ, MERT a Dulles-féle megállapítás egyik része igaz
nak bizonyult! KUBÁBAN VALÓBAN KITÖRT A NÉPFELKELÉS.

CASTRO MELLETT, AZ UJ REND MELLETT.
("KÖZALKALMAZOTT" 1961.május)
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AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS MUNKÁJÁRÓL

Ezúttal egy lényeges programot felöleli szakbizottsági ülés, a BIBLIOGRÁFIAI 
SZAKBIZOTTSÁG májusi ülésének munkájáról s a TARÁCS PLÉNUMÁNAK ugyancsak májusi ér
tekezletéről szeretnénk beszámolni olvasóinknak.

A BIBLIOGRÁFIAI SZAKBIZOTTSÁG újjászervezése után május 15-én tartotta első 
tanácskozásét s ennek napirendjén olyan bibliográfiai természetű kérdések szerepel
tek, amelyek egyaránt érdeklik könyvtárunk közvéleményét, valamint a bibliográfiai 
témákkal foglalkozó szakembereket.

Az első referátumot FUTALA Tibor tartotta az 1961. évi országos bibliográfiai 
előterv-ről. Ismeretes, hogy egy 1954-ben kelt népmüvelésügyi miniszteri utasítás 
felhívta a könyvtárakat, intézményeket és könyvkiadókat, hogy egyeztetés és nyil
vántartás oéljéból Jelentsék be tervezett és kiadásra kerülő bibliográfiáikat az 
OSZK-nak. Az OSZK részéről ebben az évben is - mint a múlt évben - a KMK végezte 
el a munkát, 100 különféle könyvtárat, intézményt és könyvkiadót kérve fel a beje
lentés megtételére. A beérkezett 54 válasz alapján FUTALA Tibor pontos és részlete
ző összeállításban tárta fel az anyagot, s adott színvonalas összefoglaló kritikád, 
értékelést az 1961. évi bibliográfiai tervekről.

A szakbizottság tagjai elmélyedő vita alapján mutattak rá arra, hogy a koor
dináció alapjául szolgáló rendelet ma már nem elégséges, újabb és hatékonyabb ren
delet előkészítéséhez kell fogni. Könyvtáraink bibliográfiai munkájával kaposolat- 
ban hangot adtak annak a meggyőződésüknek, hogy ezen a területen is a társadalmi 
igényből kell kiindulni, a bibliográfiák hatékonyságát vizsgálódás tárgyává kell 
tenni, a bibliográfiai munka tervét a távlati tudományos terv alapján szükséges fel
építeni. Többen éles bírálatban részesítették a bibliográfiai "túlburjánzást", az 
un. vadbIbiiográfiák sokszor gátlás nélküli megjelenését. Ugyanakkor néhányan kon
krét hiányokra mutattak rái pl. a magyar periódikák kurrens bibliográfiájának hiá
nyára. lelmerült az elméleti kérdések művelésének szükségessége és a Jobb, módsze
resebb tervezés követelménye is. Mindenki egyetértett abban, hogy egy újabb és ha
tékonyabb rendelet kibocsátásáig is erőteljesen kell folytatni a koordináció mun
káját.

A második napirendi pontot - országos bibliográfiai munkaértekezlet tervét • 
SZENTMIHÁLYI János referálta. A tervek szerint a KMK és az Országos Könyvtárügyi 
Tanáos (a Bibliográfiai Szakbizottság utján) 1961 szeptemberében valamennyi érde
kelt bevonásával három napos munkaértekezletet rendez a leginkább időszerű biblio
gráfiai problémákról. A nemzeti bibliográfia, a szakbibliográfiák, az ajánló bib
liográfia és a helyismereti bibliográfia kérdései kerülnek megvitatásra. Természe
tesen az elvi kérdések, a tervezés, a koordináció is napirenden fognak szerepelni. 
Gyakorlati okokból a dokumentáolóról nem, (1962-ben országos dokumentáoiós konfe
rencia lesz) osupán a bibliográfia és a dokumentáoló kaposolatáról lesz szó; kü
lönben a szakbizottság tagjai erőteljesen hangsúlyozták, hogy a bibliográfia és a 
dokumentáoló a tájékoztatás egységében összeolvad és elvi szétválasztásuk nem he
lyeselhető. Sok megszívlelendő javaslat hangzott el a munkaértekezlet tematikájá
val kapcsolatban. Az értekezlet munkáját a KMK bibliográfiai "előkiadvány" közre
bocsátásával is támogatni óhajtja.

Az ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS PLÉNUMA május 16-án - BÍRÓ Vera főosztályve-
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zetí és a könyvtári osztály munkatársainak részvételével - WALDAPFEL Eszter előadá
sában a gyermekek és az ifjúság könyvellátásának problémáit, szervezeti kérdéseit 
és anyagi kihatásait tárgyalta meg. Az igen alapos referátum nemosak az iskolai könyv
tárhálózat fejlesztésének tervét vázolta fel, hanem a közművelődési könyvtárak gyer
mekekkel és az ifjúsággal foglalkozó munkájának, szervezeti problémáinak néhány fon
tos kérdését is elemezte, végül javaslatokat tett a fejlesztés elvi, szervezeti és 
anyagi irányvonalára.

Kétségtelent hogy egyik legfontosabb könyvtárügyi problémánk került ismét a Ta
nács elé. E fontosságnak megfelelően a Tanáos tagjai hosszú és tartalmas vita tárgyá
vá tették az anyagot• Mindenki megegyezett abban, hogy nem két szomszédvár (iskolai 
hálózat és közművelődési hálózat) versengéséről van szó, sokkal inkább arról, hogy 
ésszerű munkamegosztással oldjuk meg a nagy és nehéz feladatot. Kialakult az az ál
láspont, hogy az Iskolareform és a könyvtárügy országos fejlesztése szempontjából 
kell tekinteni az egész kérdés-komplexumot. Ezen belül az egyes hálózatok feladatát, 
továbbá a gyűjtőköri problémákat világosan meg kell határozni, hogy a rendelkezésre 
álló anyagi erőket jól fel tudjuk használni. Szükséges, hogy a reálisan értékelt a- 
nyagl és személyi igényeket az érdekeltek a legsürgősebben állapítsák meg s terjesz- 
szék az illetékes szervek elé. Természetesen e gyors munka után néhány szervezeti 
és módszertani kérdést is meg kell oldani, a társadalmat is mozgósítani kell az erő
források fokozására s munkaerőket (könyvtárosok) is szükséges biztosítani a gyerme
kekkel és az lfjusággal folyó igen fontos könyvtári munka hatásfokának és minőségé
nek növelésére. - IHARASZTHI GYULA]

KÖZLEMÉNYEK

AZ OSZK rnT.T.mvTTWmr ttuÜSBIRÖL JELENTJÜK!

MÁJUS 17-18-1 ÜLÉS - A Kollégium a Könyvtárópitési Munkaosöpört előterjeszté
se alapján "A NEMZETI KÖNYVTÁR &PITÍSI PROGRAMJA" o. Jelentést; az I. főosztály e- 
lőterjosztásé alapján ”AZ ÁLLOMÁNnElTÁROZAS REFORMJA" IA osoportos leltár beveze
tésének eddigi tanulságai és a oimleltárak uj rendszere.], valamint "AZ ORSZÁGOS 
SZÍCHÍNXI KÖNYVTÁR FUNKCIÓI RAK RENDSZERE" o. referátumokat tárgyalta meg.

"A Nemzeti Ktfqyvtár építési programja” o. Jelentést folytatásos közlemények
ben, e számunkkal kezdödőleg ismertetjük. A Kollégium által tárgyalt két másik elő
terjesztés Ismertetésére visszatérünk.

8ZBMÉLTI HÍREK B3 VÁLTOZÁSOK

UJ MUNKATÁRSAINKt KIRÁLY Sándorné kisegítő II. (Gazdasági Hivatal), PETROVAT 
Istvánná tud. főmunkatárs (Központi Katalógus), SOMKUTX Gabriella tud. főmunkatárs 
(Központi Katalógus), SOMOGYI Jenőné tud. technikai munkaerő II. (KMK Könyvtártu
dományi Osztály), Dr« 8ZENTMIHÁLII János tud. osztályvezető-helyettes (KMK Módszer
tani Osztály)

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL! POLGÁR Tamás tud.munkatárs (áthelyezés az MTST-hez)
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ELŐLÉPTETÉSEI Tud, fómunhatársl átsorolást nyertek: ALBERT Gábor, BERBCZH 
László, Dr. BIKICHHÉ FALTA Rosemarle, CSÉP Attila, DÁRDÁT Miklóané, Dr.FEHEBCZTHÉ 
WEHDBLIK Lídia, HADIK Erzsébet, Dr. BERKE Rózsa, HORVÁTH Rf IZSÓ Lívia, XISZELT Oli
vér, MÉRAT-KASZTNER Róbertná, HAGTDIÓSI Góeánó, PAPP István, PAPP Zoltán, RADHAI 
Márta, RÁCZHÉ VARRÓ Judit, Dr. SÁNDI Emllné, SLACHTA Erzsébet, SZERTE Ferenc, Dr. 
SZILÁGTI György, TAMÁS Péter, TÁRKÁRII Gyula, Dr. TOMCSÁKTI Tamás, Dr. VITTEK Lász- 
lóné. Tud, munkatársi átsorolást nyertt SZARA Elemér.

GAZDASÁGI HIVATAL KÖZLEMÉMIB

Ismételten felhívják az érdekeltek figyelmét arra,hogy a fennálló rendelkezé
sek szerint korpótlékot osak akkor lehet a közszolgálatba lépés napjától beszámít
tatni, ha azt a közszolgálatba, lépéstói Számított 3 hónapon belül kérik. Más eset
ben a korpótlék osak a kérvény beadását követó hónap elsó napjától kezdődben folyó
sítható. Korpótlék beszámítási kérelmek ügyében Dr. Hernády Dénes (GH) nyújt tájé
koztatást .

HIVATALOS LAPOK TARTALMÁBÓL

A MAGXAR KÖZLÖHT ápr. 27-1 számában kormányrendelet jelent meg a kedvezményes 
üdültetésról.

A MŰVELŐDÉSÜGXI IÖZLÖHT ápr. 15-1 számában közzétett tájékoztatás szerint meg
jelent az Országos Műszaki Könyvtár folyóirat-állományának 1945-1959.évi jegyzéke.
A-máj. 1-1 száma M.M. utasítást közöl a gyermekintézményekkel kapcsolatos egyes kér
dések rendezéséról szóló kormányhatározat végrehajtásáról (óvodákba,napközi ottho
nokba stb.gyermekek felvétele, nyitvatartási ldó, térítési díj, stb.)

.] könyvtárunk munkájáról

AZ ORSZÁGOS GYARAPODÁSI JEGYZÉKEK KIADÁSÁRÓL

ISMERETES, hogy a központilag szerkesztett, egy-egy ország adott könyvtárai
ba beérkező könyvek ólmait és lelőhelyeit feltüntető gyarapodási jegyzékek egyre 
nagyobb tért hódítanak. Hogy osak néhány közeli példát emlltsünk9 a Szovjetunió
ban, Csehszlovákiában, a Rémet Demokratikus Köztársaságban hoztak létre országos 
gyarapodási Jegyzékeket, Megjelenésük mindenütt emelte a tájékoztatás színvonalát 
és ütőképességét,

HÍ.1UNK IS több alkalommal vetődött fel a központi gyarapodási jegyzékek kia
dásának gondolata, legkonkrétebben az elmúlt év folyamán, a központi katalógusok 
problémáinak tárgyalásával kapcsolatban. Az MM könyvtári osztálya - felismerve e 
könyvtári szolgáltatás létrehozásának időszerűségét - felmérette a megvalósítás 
lehetőségeit és költségkihatásait.



100 ŐSZI Híradó

A vizsgálódások eredményeként kialakultak azok a tervek, amelyeket az MM könyv
tári osztálya és az OKT elnöksége Is magáévá tett.

Teljes megegyezésre Jutott minden illetékes könyvtári szerv abban a tekintet
ben, hogy a végsí oél minden Magyarországra beérkező külföldi könyv központi nyil
vántartása és feldolgozása, a könyvtárak központi ellátása nyomtatott kartonokkal, 
az OSZK központi katalógusának napra késszé tétele, ennek alapján országos gyarapo
dási jegyzékek kiadása.

ELSŐ LÉPÉSKÉNT 1961-re gyakorlati szempontból a szükebb program megvalósítását 
kellett kitűzni célul, mégpedig az országos gyarapodási jegyzékek közreadásának meg
indítását .

Ennek megfelelően az MM Könyvtárosztály 7 tagú SZERKESZTŐSEGET szervezett az 
OSZK IV.főosztálya keretében a központi katalógusok osztályán a jegyzékek kiadásá
ra. Ugyanakkor annak hangsúlyozására, hogy e kiadvány létrehozása az ország könyv
tárainak segítségével és közreműködésével valósulhat osak meg, a különféle hálóza
tok megfelelő szintű képviselőiből Hámori Béla főosztályvezető elnökletével SZER
KESZTŐBIZOTTSÁGOT állított a szerkesztőség mellé az együttműködés jelképezésére és 
gyakorlati megvalósítására.

Az országos gyarapodási JBGIZÉKEK ANIAGA részben az ÁKV-nál történő központi 
feldolgozásból, részben a könyvtáraknak a központi katalógus számára történő beje
lentéseiből adódik.

Az ÁKV-nál azoknak a devizaigényes (nyugati) könyveknek rövidített címleírása
it kell elkészíteni, amelyek a központi katalógusnak nem jelentő könyvtárakba ke
rülnek. Ez az anyag hozzávetőlegesen ÉVI 25-30 000 CÍM.

Mivel pillanatnyilag a szerzeményezés forrásainak deoentralizáltsága miatt más 
területen a központi feldolgozást nem lehet megvalósítani, a szocialista országokból 
és a nemzetközi oseréből származó kiadványokat, (valamint a jelentő könyvtárak nyu
gati anyagát is) a központi katalógusnál történt bejelentésekből tudjuk biztosíta
ni. Miután minél több könyvtárnak a szocialista országokból és a nemzetközi oseré
ből beérkező kiadványait is szeretnénk a Jegyzékben közölni, ezért a hálózati köz
pontok segítségével próbáljuk a kisebb könyvtárakat szovjet, népi demokratikus és 
osere-anyaguk bejelentésére megnyerni. Eredményként könyvelhetjük el, hogy a köz
reműködésbe már tavaly bekaposolódott mezőgazdasági-hálózat mellett most az aka
démiai- és az orvosi-hálózat beszerzésének megfelelő olmel is rendelkezésünkre fog
nak állni.

A folyamatban levő szervezési munkák miatt nem tudjuk még a központi kataló
gus által szolgáltatott anyag mennyiségét felmérni. Ebből a forrásból jelenleg kb. 
évi 55*60 000 olmmel számolunk, ez a szám azonban á bejelentő könyvtárak köre bő
vülésének megfelelően még valószínűleg jelentősen emelkedik. így összesen ÉVI 90- 
100 000 CÍMMEL lehet számolnunk.

Az országos gyarapodási jegyzékek HAVONTA jelennek meg, egyelőre három szé- 
rIábant a) ÍLTAllNOS MÜVEK, b) TÍHSADAIOMI'UlX)MÁN10K, o) TERMifczETTUDOMJÍNÍOK - 
a már klkisérletezett xerox-technika (foto-offset) eljárással. A Jegyzékek az a- 
nyagot a Magyar Nemzeti Bibliográfia 300-ao táblázata szerint csoportosítJák. A
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A jegyzék mindig az UTOLSÓ ÖT ÉVBEN KIADOTT Köm VEK CÍMEIT tartalmazza, VALA- 
MENNII LELŐHELY feltüntetésével. A oimleirások - a nemzetközi gyakorlatnak megfe
lelően - rövidítettek lesznek.

ügy gondoljuk, hogy az országos gyarapodási jegyzékek kiadása régi hiányt pó
tol könyvtári életünkben. A szakemberek, kutatók, intézmények százait és ezreit fog* 
ja tájékoztatni a beérkező külföldi kiadványok oimelről és könyvtári lelőhelyeiről, 
de segít a könyvbeszerzés területén is eligazódni s hozzájárulhat a gyűjtőkörök to
vábbi egyeztetéséhez és finomításához, sőt ezenkívül még bibliográfiai haszna is 
lesz.

Fontos ezért, hogy a szerkesztőség, a könyvtárközi szerkesztőbizottság mindent 
megtegyen a siker érdekében, s a könyvtárak - felismerve a kooperáció e területen 
fennálló lehetőségeit, sőt kötelezettségét - támogassák a gyarapodási jegyzékek mun
káját. - I NÉMETH MÁRIA]

" ÖNFÉNYKÉPEZÉS"

Szerencsés szókiválasztással "őnfényképezés" néven emlegetjük azt a három fé
le ("beosztási lapok", "munkanem-kataszter", "osztályproblematika") adatszolgálta
tást, amelyet az osztályok nemrég készítettek el, s amelynek alapján hozzá akarunk 
fogni könyvtárunk munkájának korszerűbbé tételéhez • Az adathalmaz már lényegében 
összegyűlt, s első lépésként ennek értékelésébe fogtunk bele.

Az eddigi gyors benyomások arra engednek következtetni, hogy az ilyen "kodifi
káló" munka szokatlan számunkra, és az "önfényképek" színvonala ennek következté
ben egyenetlen. Voltak ambiclózusabb osztályok, amelyek egymás után többször is ne
kirugaszkodtak az önábrázolásnak, ha az első vagy az előző kísérlet nem sikerült, 
s Így a benyújtott változat jelentős tudatosodás eredményének látszik, ami viszont 
már az egész vállalkozást tekintve is eredmény. Voltak azonban olyan osztályok is, 
ahonnan nagyon "amatőr színvonalú" képek érkeztek. E képeket általában az jellemzi, 
hogy a gyakorlatot nem elemzik annak egyes összetevői szerint, és nem képesek a gya
korlat egyértelmű megfogalmazására sem.

A fent vázolt)részben negatív tanulságok után felvethető a kérdés, hogy a mé
giscsak és eddig is sok munkát megemésztett őnfényképezés ad-e reális alapot köqyv- 
tári munkánk j obbát ét eléhez • Erre már most határozott választ lehet adni: igen. Sőt 
éppen e negatívumok alapján lehet rátapintani azokra a területekre, ahol legkorsze- 
rütlenebb, legkevésbé tudatos a munka, az elvégzendő feladat. S nem szabad elfelej
tenünk azt sem, hogy ezeket a területeket - az adatszolgáltatás differenoiáltsága 
következtében - még viszonylag gyenge önfényképek esetén sem egyoldalúan, hanem 
több oldalról közelíthetjük meg, nevezetesen az e területeken dolgozók személyi meg
terhelése, a kialakult munkaszervezet és munkaféleségek, végül pedig az adott osz
tálynak vagy részlegnek az intézmény többi osztályával fennálló kapcsolatai felől 
is, ami összevéve már nem megvetendő kiindulási alap.

De ezzel nem merült ki az adatszolgáltatás révén kapott valamennyi lehetősé
günk. Az adatok feldolgozása nyomán elérhetjük azt is, hogy az összintézményi ve-



102 OSZK Híradó

setém, ellátás fokozatosan ugyanomat hatékonyabbá, olajozottabbá válik. Az ömmzin- 
tézményi reformok és az egyes osztályok munkájában foganatosított észszerüsltésl 
intézkedések természetesen összefüggenek, és kívánatosabbá váló kölosönhatásuk ré
vén mind korszerűbb OSZK-ról beszélhetünk majd.

Már most le kell szögezni, hogy a munka egyáltalán nem lesz könnyű; sok szí
vósságot, körültekintést és kölcsönös megértést követel. Könyvtárunk nagy múlttal, 
nagy és tartalmilag-formailag elkülönülő gyűjteményekkel rendelkezik, s feladatai 
is szerteágazóak. £ körülmények állandó és alapos figyelembe nem vétele az egész 
vállalkozást zátonyra juttatná. Ez, a vállalkozásba fektetett munkamennyiség kö
vetkeztében megengedhetetlen felelőtlenség, látszateredmények elérése pedig még az 
előbbi változatnál is megengedhetetlenebb.

Jó lenne, ha e tájékoztatás kérdésfelvetései könyvtárunk dolgozóiban növelnék 
a vállalkozás iránti érdeklődést és segítőkészséget, s ha - néhol talán erre is 
szükség van - megnyugtatásul szolgálnának abban a tekintetben, hogy minden elkövet
kező intézkedés alapos megfontolás eredménye lesz, és a dolgozók, valamint az in
tézmény érdekében történik. - (fti.)

A göHIVTÁRTÜDOMÁ MTI ES MÓDSZERTANI KÖZPOHT glAWÍHTAIRÓL

Lapunkban már közöltünk Ismertetőt a KMK kiadványairól, amelyben általában 
jellemeztük a publikációs munka tendenciáit és a kiadványok különféle osoportjalt. 
Az alábbiakban az elmúlt év során megjelent olyan kiadványaink listáját közöljük, 
amelyek feltehetőleg könyvtárunk dolgozóinak érdeklődésére is számíthatnak.[x]-szel 
jelöljük azokat a kiadványokat, amelyeket a KMK díjmentesen boosát az érdeklődők 
rendelkezésére.

I. KÜLFÖLDI KÖNYVTÁRI SZAKIRODALOM

4* ^N.RÁCZ Arankát A katalogizálási szabályok nemzetközi egysége felé-, Bp. 1960. 37 p,

5. OÜY, 0.; Középkori kéziratok archivisztikája. Bp, 196O. 46 p. [x]
6. A Nemzetközi Dokumentációs Szövetség távlati programja. Bp. 196O. 46 p. (A KMK és 

az Országos Dokumentációs Bizottság közös kiadványa.) FID szám: 325. [x]
7* ^Könyvtártudományi kutatások, A Library Trends szemléje. Bp. 1961. 192 p. (Kötés

8* A szovjet megyei könyvtárak módszertani munkája, Bp. 1961. 88 p.

10. HUTCHINS, M.t Bevezetés a könyvtári felvilágosító munkába, Bp. I96I. 219 p. [x]
11. KRUPSZKAJA, N.K.t A gyermekkönyvtárakról. Bp. 1960. 41 p. [x]

12. McCOLVIN, L.R.i A KözmUvelödési könyvtárak gyermekrészlegei. Bp. 1960. 148 p. [x]
13* á gyermekkönyvtári munka időszerű kérdései a Szovjetunióban és a népi demokratikus 

országokban, CikkgyUjtemény. Bp. 1960. 156 p. [x]

14. Szovjet vélemények néhány nyugati állam könyvtárügyéről. Bp. I96I. 111 p. [x]
22. LKVINA, Ss.Sz.t A bibliográfia szerepe a közmUvelődési könyvtárakban. Bp. 1961.

55 p. [x]
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II. UJ KÖNYVTÁRI FÜZETEK

1. Kgyotemi könyvtári konferencia. Szeged, 1959* deo. 10-12, Bp. 1960. 260 p. [x]

III. KÖNYVTÁRI SZAKFORDÍTÁSOK

2. MIERZVINSKA, Z.: A könyvtáros és az olvasók együttműködése. Bp. 1960. 56 p. [x]

IV. KÖNYVTÁRI ÚTMUTATÓK 

Állami Közművelődési Könyvtárak számára

1. A megyei könyvtárak évi jelentésének és munkatervének készítése. Bp. 1961. 24 p.

2. KELLNER Béla: A termelőszövetkezeti mozgalom és a könyvtárak időszerű feladatai. Bp. 
1961. 23 p.

3* Az elavult müvek és fölöspéldányok kezelése. Bp. 1961. 20 p.

4. Falusi könyvtárak a szocialista mezőgazdaságért. Bp. I96I. 38 p. [x]

Szakszervezeti könyvtárak számára

1. VARSÁNYI Endréné: Feldolgozás és nyilvántartás a hálózati központokban. Bp. 1961. c,2 
P*

2. Az elavult müvek és fölöspóldányok kezelése. Bp. 1961. 20 p.

V. MÓDSZERTANI LEVELEK

Módszertani levél Lenin születésének 90. évfordulója alkalmából. Bp. 1960. 10 p. 

Könyvtárak a szocialista brigádokért. Bp. 1960. 10 p. [x]
A szocialista és népi demokratikus országok nemzeti Ünnepei. Bp. 1960. 52 p. 
ünnepi könyvhét. Bp. 1961. 24 p., 4 t.

VI. MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓK GYERMEKKÖNYVTÁROSOK SZÁMÁRA

MIKÓ Zoltán: A könyvtári meseórák tartalmáról és módszereiről. Bp. 1961. 52 p. [x]
N.RÁCZ Aranka: A gyermekkönyvtárak szervezése és fejlesztése. Bp. 1961. 28 p. [x]

VII. SOROZATON KÍVÜL 

Eseménynaptár. 1961. Bp. 1960. 48 p. [x]

SZABÓ György: A mai magyar irodalom vázlata. Bp. 1961. 32 p.

2.SZ. címjegyzék a falusi könyvtárak állománygyarapításához. Bp. I96I. 46 p.
GYŐRÉ Pál: A műszaki irodalom népszerűsítése a közművelődési könyvtárakban. Bp. 1961.

200 p. (Kötés alatt)

A megyei könyvtár feladatai a szakirodalom gyűjtésével és a szakirodalmi tájékoztál msal 
kapcsolatban. Bp. 1960. 20 p.
GULYÁS Pál: A könyv sorsa Magyarországon, l.rósz. Bp. 1961. 209 P* (Nyomás alatt)

VIII. A KÖNYVTÁROSÉ fcl'ZKS FÜZETEI

Alagfok
Útmutató társadalmimunkás uzakuzervezetl könyvtárosok tanfolyamához. Bp. 1961. 36 p.
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Útmutató az állami közművelődési hálózatok tiszteletdíjas könyvtárosainak képzéséhez.Bp. 
1961. 44 p. (Nyomáé alatt)
VARSÁNYI Endrénél Könyvtári alapismeretek. Bp. 1961. 88 p.

Középfok
DÁNIEL Györgyi Könyviemérét. Csillagászat- Földtan - Földrajz. Bp. 1960. 44 p.

DÖRNYBI Sándor: Könyvismeret. Egészségügy. Bp. 1961. 30 p.
KISS Jenő: Könyvtárügy. Bp. 1960. 4? p.

Könyvismeret. Matematika - fizika — biológia. Bp. 1961. 54 p.

ROTTLER Ferenci Könyvismeret. Történettudomány. Bp. 1960. 35 p.
SÁRKÖZY Péteri Könyvismeret. Mezőgazdaság. Bp. 1961. 54 p.

SZENTMIHÁLYI János: A magyar nemzeti bibliográfia. Bp. 1960. 33 p.
SZENTMIHÁLYI János: - TORDAYNÉ PÁTER Erzsébet: Bibliográfiai alapismeretek. Bp. 1960, 111 

P*
TAMASKÓ Ödön: Könyvismeret. Az lparf a közlekedés és a műszaki tudományok. Bp. 1961.
60 p.

Felsőfok:
BÓDAY Pál: A külföldi nemzeti bibliográfiák. Bp. I96I. 68 p.

Hírek

OLVASÓSZOLGÁLATI ES TÁJÉKOZTATÓ OSZTÁLY

Az osztály munkatársai a továbbképzés keretében feJezetenkint vitatják meg a 
KMK kiadáséban megjelent M. Hutohlns: Bevezetés a könyvtári felvilágosító munkába 
olmü müvét. A vita során az amerikai szerző munkáját saját tapasztalataik alapján 
egészítik ki, vagy ahol szükségesnek mutatkozik, helyesbítik.

A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya és osztályunk régi közös partnere, NICLA3 
OEEH (Tallin,SzSzSzR) újra felkereste levelével könyvtarunkat. Kétoldalas geneoló- 
giai táblázattal válaszoltunk különleges kérdéseire.

MÁJUS 10-TŐI könyvtárunk olvasó- és könyvforgalma ugrásszerűen megnövekedett. 
Az Írásbeli érettségire készülő diákok szinte "megszállták” olvasótermeinket. Le
hetőleg minden kérdésükre feleltünk, egyes témákról pedig már előre összeállított 
anyag várta ifjú olvasóinkat. LA.G.]

BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLY’

ÁPRILIS 1-TŐL a Bibliográfiai Osztály rátért a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
kéthetenkénti megjelentetésére.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
MÁJUS ELSEJÉN, a világ pr ölet ári ét ulw inak nagy Ünnepén az alábbi könyvtárak 

küldték üdvözletüket könyvtárunknak:
ALBÁNIA: Bibliothoque Natlonale (Tirana)

BULGÁRIA: Narodna Bibliotéka "Vaszil Kolarov" (Szófia), Inatltűt Bulgaro do 
Bibliographie (Szófia)
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CSEHSZLOVÁKIAt Státni knlhovna CSSR Unlversitnl knlhovna (Prága), M&tloa slo- 
venska (Martin), üniverzltna kniznioa (Bratlslava)

JUGOSZLÁVIA: Jugoslovenskl Bibliografeki Instltut (Belgrád), Narodna Biblio
téka (Belgrád)

ÓBA: Tudományos és Műszaki Tájékoztató Intézet (Peklng)

KORBA: KNDK Állami Központi Könyvtára (Phenjan)

LENGYELORSZÁG: Bibliotéka Sejmowa (Varsó), Centralny Instytut Dokumentaoji 
Naukowo-teohnionej (Varsó )

KÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG: Deutsohe Staatsblbllothek (Berlin), Deutsohe 
Büoherel (Lelpzlg)

ROMÁNIA: Blblloteoa Centralá de Stat (Buoureqti), Mintatérül Invatámintulul 
fi Culturil - Dlreofla Biblioteoilor (Buoure^tl), Aoademla R.P.R.Biblioteoa (Cluj)

SZOVJETUNIÓ

Erevan: Centr. bibliotéka Akademll nauk Armjanszkoj SzSzR

Kiev: Derzsavna reszpublikansz’ka bibliotéka URSzR

Leningrád: Leningradszkij gosz. blblloteosnUj insztitut im N.K.Krupszkoj; 
Publiosnaja bibliotéka im. M.E. Szaltükova-Sosedrina

L’vov: Náuosnaja bibliotéka Lfvov szkogo universzlteta

Moszkva: Gosz. bibliotéka SzSzSzR im. V.I. Lenina, Gosz. Publiosnaja Isztorl- 
oseszkaja bibliotéka RSzFSzR; Insztitut nauosnoj lnformaoll Akad. nauk SzSzSzR; 
Naucsnaja bibliotéka Moszkovszkogo universzlteta, Vszeszojuznaja knlzsnaja palata.

Riga: Fundamental’naja bibliotéka Akad. nauk Latvljszkoj SzSzR, Gosz.biblio
téka Latvljszkoj SzSzR

Sztalinabad: Gosz. Reszpubllkanszkaja bibliotéka im. Plrdouszl

Taskent: Gosz.bibliotéka UzSzSzR lm. Aliséra Navol

Uzsgorod: Bibliotéka Gosz. universzlteta

Vilna: Knlzsnaja Palata Lltovszkoj SzSzR

Vietnam: Bibllotheque Natlonale de la R.D. du Viet-Nam (Hanoi)
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OTTHONUNK

NYÍLVAKOS-SZOLGÁLATI HELYISÉGEK KÖNYVTÁRUNK ÜJ ÉPÜLETÉBEN

Lapunk ez évi első és második számában beszámoltunk könyvtárunk uj épületének 
folyamatban lévé műszaki tervezéséről és Ismertettük azt a tervvázlatot, amit Ha
vas sy Pál építész, az építés műteremvezetője mutatott be január 18-án a könyvtár 
főosztályvezetői és osztályvezetői előtt, s amely tervvázlat a könyvtár különbö
ző funkolonálls helyiségeinek és egyes szervezeti egységeinek most már a műszaki 
szempontok figyelembevételével kialakított elhelyezési rendjét tartalmazta*

Ezt a tervvázlatot a könyvtárópitési munkaosöpört, Havasey Pál építész bevo
násával részletesen megtárgyalta a könyvtár főosztályaival és osztályaival, majd 
a még függőben maradt kérdéseket Ismételten Sebestyén Géza főigazgatéhelyettes ve- 
zetésével. ÍGY ALAKULT KI az a MOST MÁR VÉGLEGESNEK TEKINTHETŐ TERVEZET aminek vár., 
latait a KÖZTI III.sz. Várépítési Irodája készítette el, s amit (mint a Nemzeti 
Könyvtár építési programját) a máj. 17-én tartott kollégiumi ülés is megtárgyalt.

Ez, a kollégium elé terjesztett építési program (vázlatterv) egyébként szer
kezeti felépítésében azonos a korábbi vázlattervvel, sőt a belső elrendezés leg
több részlete tekintetében is megegyezik azzal. Egy ponton azonban lényeges elté
rés mutatkozik a korábbi tervtől, s ez AZ ÉPÜLET VII. SZINTJÉNEK, az olvasószolgá
lati szintnek A KORÁBBITÓL ELTÉRŐ KIKÉPZÉSI TERVE.

EZT AZ UJ TERVET és ezzel kapcsolatosan az olvasószolgálati s általában a 
nyilvános-szolgálati helyiségeknek az uJ épületben való elhelyezési tervét KÍVÁN
JUK MOST a könyvtár dolgozói előtt ISMERTETNI.

Funkolonálls szempontból az látszott célszerűnek, hogy az épület közepét el
foglaló NAGY KÖZPONTI ELŐCSARNOK a fölötte és a közvetlenül körülötte elterülő 
térséggel, továbbá az épületnek ehhez a központi térséghez közvetlenül kapcsoló
dó nyugati és keleti traktusa legyen a NYILVÁNOS-SZOLGÁLAT CÉLJÁRA KIJELÖLT TERÜ
LET, olymódon azonban, hogy a könyvtár nyilvános szolgálata osak az V.ópületszln- 
ten vagyis az Oroszlán-udvar felőli földszinten kezdődjék.

Az V. SZINTEN a nyilvános-szolgálat oélját tulajdonképpen még osak a nagy e- 
lőosarnok, az ott elhelyezett FELVILÁGOSITÓ-BEIRATKOZÓ ÁLLOMÁS-sal és RUHATÁRAK- 
kal, a reprezentatív léposőház, valamint az épület északi szárnyának az Oroszlán
udvarra náző keleti traktusában elhelyezett KISNYOMTATVÁNY-OLVASÓTEREM szolgálja.

A VI. SZINTEN már kiszélesedik a nyilvános szolgálat területe. Ez a szint a
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különgyüjteményeknek, valamint a könyvtár kiállítási és reprezentatív termelnek 
szintje. Eddig a szintig vezet fel a reprezentatív díszlépcső. A központi térség 
keleti oldalán, a lépcső érkezési pontjánál helyezkedik el a KÖNYVTÁR KIÁLLÍTÁSI 
TERME, váltakozó kiállítások rendezésének céljára. Ehhez csatlakozik északi irány
ban a muzeális Jelleggel berendezett díszes ZENE- ÉS SZÍNHÁZTEREM, majd a TÉRKÉP
TÁR ugyancsak muzeális Jellegű bemutató terme. A központi tér nyugati oldalán el
helyezett HÁROM REPREZENTATÍV TEREM a történeti tárak gyűjtőkörébe tartozó anyag 
bemutatására szolgál. Ezekben a termekben lehet - szűkebb keretek között - megva
lósítani a programtervezetnek a muzeális különgyüjtemények reprezentatív teremso
rának kialakítására és berendezésére vonatkozó elgondolásait.

Ez a központi elhelyezésű díszes helyiségcsoport lenne tehát az a térség, a- 
melyben a Nemzeti Könyvtár ritkabeosű értékelnek megfelelő környezetben való be
mutatásával, kiállítások rendezésével, saját múltjának, a magyar könyv és a magyar 
irodalom történetének szemléltetésével teljesítené a beáramló látogatótömegek e- 
lőtt társadalomnevelő feladatait.

A reprezentatív, muzeális-jellegű és kiállítási helyiségeken felül a VI.szin
ten a KÖNYVTÁR KÜLÖNGYÜJTEMÉNYEI kapnak elhelyezést, a Hlrlaptár és a Kisnyomtat
ványtár kivételével. Az itt elhelyezett különgyüjtemények helyiségeinek elhelyezé
se - az egész épület funkolonálls tagolódásának megfelelően - olyan, hogy a közpon
ti nyilvános szolgálati térséghez, tehát a reprezentatív és kiállítási helyiségek 
térségéhez közvetlenül csatlakoznak a különgyüjtemények olvasótermei, az épület 
nyugati és keleti traktusában.

A VII. szint és az épületnek csak a középső részén kiépített VIII, szint már 
teljes egészében a nyilvános szolgálaté.

A VII.SZINT mint az olvasóforgalom fő területe a következő helyiségeket fog
lalja magábans központi elhelyezésű KATALÓGUSTEREM, BIBLIOGRÁFIAI OLVASÓTEREM,sza
badpolcos Általános, valamint tudományos szakolvasótermek, kutatófülkék, gépelő
helyiségek, ZÁRTANYAG-OLVASÓ és MIKROFILM-OLVASÓTEREM s a középső, Oroszlános ud
varra néző rlzalltban elkülönítve az IFJÚSÁGI OLVASÓTEREM; az épület északi trak
tusában - a bibliográfiai olvasóteremhez kapcsolódva - helyezhetők el a TÁJÉKOZTA
TÓ OSZTÁLY MUNKAHELYEI és a GYORSMÁSOLÓ (mikrofilm-megrendelő) helyiségek; a déli 
traktusban az OLVASÓSZOLGÁLAT ADMINISZTRATÍV HELYISÉGEI. Ugyanezen a szinten kell 
helyiséget biztosítani a kölcsönzésre és a könyvtárközi kölcsönzések megrendelésé
re is.

A VIII. SZINT középső részét a 300 személyes, elmozdítható székekkel berende
zett NAGY ELŐADÓTEREM foglalja el. Az Oroszlán-udvarra néző keleti oldalon lesz a 
KÖNYV- ÉS HIRLAPKLUB helyisége, a budai hegyekre néző nyugatin oldalon pedig a 
TÁRSALGÓ, BÜFFÉ és DOHÁNYZÓ az olvasóközönség számára. A VIII. szinthez kapcsoló
dó tetőtérben 24 kutatófülkét lehet helyezni tudományos kutatók számára.

A VII. épületszintre tervezett olvasói tér kiképzése Jelentette talán a leg
nagyobb problémát és okozta a legtöbb gondot az uj elhelyezési terv kldolgdzásá- 
ra irányuló előkészítő tárgyalások folyamán. Több változatban készült el a VII. 
épületszinten kialakítható olvasóitér betelepítési terve. Ezekből a tervekből egy* 
értelmüleg kitűnt az, hogy az olvasóhelyek céljára felhasználható területen - fi-
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gyelembevéve a szabadpoloos anyag elhelyezésére szükséges területrészeket - zsúfol
tan sem lehet megfeleld olvasóhelyet biztosítani.

A programtervezet az olvasószolgálati szinten elhelyezendő olvasótermek hely- 
szükségletét (a szabadpoloos térségek nélkül) mintegy 1500 négyzetméterben jelöl
te meg, ami 400-450 olvasóhely berendezését jelenti. A mostani előkészítő tárgya
lások során Is egyöntetű volt az a vélemény, hogy a nemzeti könyvtár uj épületének 
olvasószolgálati szintjén LEGALÁBB 400 OLVASÓHELY berendezését feltétlenül bizto
sítani kell. Emellett biztosítani kell ugyanebben a térségben mintegy 100 000 KÖ
TET KÖNYV SZABADHASZNÍLATU POLCOKON VALÓ ELHELYEZÉSÉT Is.

A probléma igen alapos szakmai és műszaki megvitatása után az az egységes ál
lásfoglalás alakult ki, hogy AZ ÉPÜLET KÉT BELSŐ UDVARÁNAK TÉRSÉGÉT CSAK A VI.ÉPÜ
LETSZINTIG KELL KÖNYVRAKTÁRNAK KIÉPÍTENI és a VII. - olvasószolgálati - szinten 
már ezeket a területeket is olvasótermek céljára kell lgénybevenni j vagyis az ol
vasói tér növelése érdekében áldozatot kell hozni a raktár befogadóképességének 
rovására. Ez a megoldás a könyvraktár területéből ebben a térben négy raktári szint 
azaz 2400 négyzetméter (kereken kb. 1 millió könyv elhelyezésére elégséges terület) 
elvesztését jelenti. Ennek folytán az épületben kiépíthető KÖNYV- ES EGYÉB ÁLLOMÁ
NYI RAKTÁRAK ÖSSZTERÜLETE 12 840 NÉGYZETMÉTER lesz. A kétszeresen számítható tö
mör raktári berendezésű 3200 négyzetméter területtel együtt ez összesen 16 040 
négyzetméternyi raktári területet jelent. Igaz, hogy ez érzékeny veszteség, de az 
olvasói tér jó megszervezése érdekében ezt vállalni kell. Raktári pótépületről 
nyilvánvalóan lehet majd gondoskodni akkor, ha 25-30 év elmúltával a könyvtár rak
tárai megtelnek, az olvasóhelyeket azonban már most biztosítani kell s az olvasói 
tér növelésére más lehetőség nlnos. Indokolja még ezt a megoldást az Is, hogy az 
llymódon megnagyobbított egységes épületszinten egy MINDEN TEKINTETBEN KORSZERŰ 
S A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN FLEXIBILIS nagy olvasól-tér kialakítására nyílik lehető
ség. - [F.L. - T.T.]

FIGYELŐ SZEMEL
TAHOSMÁ HTOTOK A NÉMET EEM0KRATIKU3 KÖZTÍÜSASÍ.GBAN

"Navlgare neoesse est" - mondták a régi rómaiak és ha nem Is hajózva, de vo
nattal, repülőn utaznunk kell ahhoz, hogy megismerjük a külföld és különösen a ba
ráti országok könyvtári munkáját. Persze ezt nem kell nekünk magyarázni - hallom 
könyvtárunk munkatársainak hangját, de hát nem olyan egyszerű utazgatni« Valóban 
nem az, én Is négy évig vártam, amíg a régen tervezett oseretanulmáhyut a berlini 
Deuteohe Staatsblbllothekkal (DSB) megvalósult. Hol pénzügyi, hol más akadályok 
merültek fel, míg végül belekerültünk a két ország kulturális egyezményének Idei 
munkatervébe és ettől fogva kézről-kézre adtak bennünket az OSZK és a DSB főigaz
gatói, a minisztériumok, a Kulturkaposolatok Intézete, simán gördült az útlevél, 
a vasúti jegy, a napldlj, stb.stb., - mindezért ez alkalomból is köszönetét mon
dok.
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Azért beszélek többesszámban9 mert márolus 19-től 30-ig Budapesten tartóz^co- 
dott dr. Peter GENZE1, a DSB kiadványoserével foglalkozó három csoportjának veze
tője és behatóan tanulmányozta csereszolgálatunk munkáját, meglátogatott néhány 
nagy budapesti könyvtárat, a Debreoeni Egyetemi Könyvtárat, körülnézett a Bakony
ban és a Balatonon, stb. Cseremunkánkról általában nagy elismeréssel nyilatkozott, 
hangsúlyozta azonban, hogy helyiségeink nyomasztóan túlzsúfoltak és hogy még ered
ményesebb munkához egy osereraktárra feltétlenül szükség lenne.

én magam április 7-én utaztam Berlinbe és ott 21,-lg maradtam. Rendkívüli szí
vélyességgel fogadtak régi Ismerőseink, H. KUNZE főigazgató, W. DUBE második he
lyettes főigazgató, 0. TYSZKO, a Gyarapítási Főosztály vezetője és még sokan má
sok, de főleg persze dr. GENZEL, aki két héten át mindent elkövetett, hogy minél 
többet tanuljak, lássak. Hát volt is mit nézni az ünter den linden mentén álló, 
már sok magyar látogató által részletesen leirt hatalmas könyvtárban, amelynek bo
nyolult szervezetében és labirintusában a bentlakók is osak egy év után ismerik 
ki magukat. Végignéztem a könyvtárat, tapasztalataimról részletesen a hivatalos 
jelentésben számolok be, itt osak behatóan tanulmányozott osereosoportokról Írok 
néhány szót.

A külföldi csere munkáját a DSB-ben három szerv látja el, amelyek a Gyarapí
tási Főosztályon belül működnek, munkájukat osak a közös osztályvezető személye 
köti össze. Külön működik tágas helyiségekben 7 fővel a Csereosztály, amely igen 
sokrétű és pontos, részben könyvelés-szerű nyilvántartások segítségével évenként 
nagymennyiségű külföldi anyaggal gazdagítja a könyvtárat. A Csereosztály számára 
1200 polofolyóméter cserealap áll rendelkezésre az egyik raktári szint külön vas
termében. Ettől teljesen függetlenül dolgozik a nagy épület másik szárnyában a 
Kulturegyezmégyes Csereállomás 2 munkatárssal, akik arról gondoskodnak, hogy a 
szocialista országokból minden fontosabb mü a DSB-be jusson és minden fontosabb 
német könyv és folyóirat a baráti országok nemzeti könyvtáraiba kerüljön. A har
madik osoport, a Nemzetközi Csereszolgálat ismét másutt működik 3 dolgozóval, u- 
gyanosak tágas helyiségekben és a német Intézmények anyagát továbbítja külföldre, 
a külföldiekét osztja szét belföldön.

A vezetővel együtt tehát összesen 13-an végzik a oseremunkát, hely és rak
tárak bőségében. Megpróbáltam nem irigykedni, de ez nem mindig sikerült.

Megnéztem azután a berlini Akadémiai Könyvtárat, a Humboldt Egyetem könyv
tárát, a lipcsei Deutsche Büoherel-t, tárgyaltam az ottani oserésekkel. Hosszúra 
nyúlna, ha ezekről is többet Írnék. Talán még osak annyit: minden dolgozónk szá
mára kívánom, hogy szintén meglátogathassa utam későbbi állomásait (Erfurt,Wart
burg, Welmar, Naumburg, Buchenvrald, Lipcse, Drezda, Melssen) és bepillanthasson 
a német dolgozó nép életébe*, - LDr.GOMBOCZ ISTVÁN]

A TÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYEK FŐOSZTÁLYÁNAK TOvXbBKÉPZÉSERÓI

Könyvtárunk III. főosztálya ápr. hó 22-én tartotta meg továbbképzésének kere^ 
tében ez évi második szakmai megbeszélését, amelynek tárgya az eredeti terv sze
rint a legújabban megjelent folyóiratcikkek referálása lett volna. A szakfolyói
ratok átnézése közben azonban kiderült, hogy kézirattári vonatkozásban igen ke-
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vÓ0 az olyan tanulmány, amely továbbképzés céljából vita tárgyát képezhetné. B- 
zért a rendelkezésre álló könyvanyagból azokat választottuk ki, amelyek általáno
sabb érdeklődésre tarthattak számot, így végül is három referátum megtartására ke
rült sor.A megbeszélésen részt vett Sebestyén Géza főigazgató-helyettes és Hámori 
Béla párttitkár, főosztályvezető is. A vitavezető Hajdú Helga főosztályvezető volt

Az első két referátum egy-egy külföldi kézirattárat ismertetett a rendelkezés 
re álló irodalom alapján. Blsőnek Busa Margit számolt be a párizsi BIBUOTHEQÜE 
NATIONALB KÉZIHATTÁHÁ-nak munkájáról, nagyrészt Caln Julién 1959-ton megjelent mü
ve alapján, kiegészítve azt még más müvek képanyagának bemutatásával, valamint 
személyesen szerzett tapasztalatainak és élményeinek eosetelésével.

A hozzászólások főként arra vonatkoztak, hogy ezen és más szakmai megbeszélé
seken is fontos lenne értékesíteni azokat a momentumokat, amelyek a fölmerült té
mákkal kapcsolatban munkánkat előbbre viszik. így például fel kellene használnunk 
a Bibliothéque National* gyakorlatából a kutatás ellenőrzésének a mienknél sokkal 
szigorúbb voltát, komoly kutatóinknak viszont állandó olvasóhelyet kellene bizto
sítanunk. Vagy pl. nálunk is revízióra szorulnának az olyan meggondolások, hogy 
kéziratok raktározása kizárólag modern raktárakban történik, vagy a történetileg 
értékes anyagot ragasztott címkékkel nem címkézik.

A második referátumban Hajdú Helga Ismertette egy 1950-ben megjelent kiadvány 
alapján a washingtoni LIBRAHX OF CONGRESS KÉZIRATTÁRÁNAK funkcióját, szervezetét, 
működési szabályzatát.

Bár e kézirattár tevékenysége, célkitűzései, anyagának Jellege sok tekintet
ben eltérő a miénktől, mégis több szempontból tanulságos lehet számunkra. Itt is, 
mint a párisi Blbllotheque Nationale kézirattárában, sokkal szigorúbb az olvasók 
ellenőrzése, mint pl. nálunk. így a feltételekhez kötött anyag használata után a 
kutató kötelezhető arra, hogy Jegyzetelt az olvasószolgálat vezetőjének bemutassa.

Az anyag nagy része 19-20.századi, az állomány hozzávetőlegesen 12 millió do
kumentum, amely 1000 folyóméternyi helyet foglal el. Az állomány 1/4-ét az Ameri
kára vonatkozó, külföldről reprodukciókban összegyűjtött anyag teszi ki. Bzeket 
arohlválls rendben tartják, országok szerinti osoportosltásban. Ellátmányuk igen 
osekély, Így uj anyagot vásárolni alig tudnak, személyzetük viszont a vezetővel 
együtt 26 fő, akik közül 10 a hivatásos szakember és 6 a technikai munkaerő.

Számunkra a fentiekből különösen megszívlelendő a külföldön őrzött értékes 
hungarlka-anyag nyilvántartásba vétele és reprodukciókban való beszerzése. Más
részt figyelmet érdemel a technikai és segédkönyvtárosi erők fejlesztésének kér
dése is.

A harmadik referátumban Vizkelety András FRITZ FŰNKÉ i BUCHKUNDE o., 1959-ben 
megjelent munkáját Ismertette. Megállapította, hogy ez a mü semmi újat nem mond 
számunkra, mert osupán az eddig megjelent, hasonló tárgyú müveknek tankönyvül 
szánt, összefoglaló ismertetése. Nlnos azonban haszon nélkül a* sem, ha ismerjük 
egy ilyen mü hiányosságait. A hiányosságok ellenére is - állapította meg Hajdú 
Helga - egy ember számára egy ilyen Jellegű összeállítás elkészítése nem osekély 
feladat. Ezért ha nálunk is sor kerülne hasonló tárgyú munka kiadására, az feltét
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A megbeszélés végén elhangzott az a vélemény, hogy három referátum túl sok 
egy-egy alkalomra és hogy helyesebb lett volna egy-egy szakmai folyóirat (pl. a 
Sorlptorlum, vagy a Zentralblatt) teljes tartalmát Ismertetni és megvitatni, te
kintet nélkül arra, hogy vannak-e benne minket speciálisan érdeklő kézirattári 
vonatkozások.

leszűrve a jelen értekezlet eredményeit, a Jövőben minden esetre arra fogunk 
törekedni, hogy a mostani "tapasztalati óv"-et Jól felhasználva olyan szakmai meg
beszéléseket tartsunk, amelyek szakmai tudásunkat bővítik, munkánkat színvonalasat 
bá, gazdaságosabbá teszik, - [Cs.Cs.]

EXLIBRIS-KIÁLLITÁ 3 Kü NYVTÁRUNKBA N

A KISGRAEIKAI BARITOK KÖRE május 18-1 kezdettel két hétig tartó exlibris- 
kiállítást rendezett könyvtárunkban, A könyv- és grafikabarátok, gyűjtők és mű- 
értők, de a nagyközönség szempontjából is tanulságos kiállítás keretében a modern 
magyar exllbrls került bemutatásra. A Kör bemutatkozása kifejezően tanúskodott áss 
uj magyar könyvművészet értekeiről és bibliofiliánk fellendüléséről, örömmel ész
leltük a magyar exllbrls újjászületését és a szocialista könyvkultúrával való kap 
csolatát. Megjegyezzük, hogy több mint negyedszázad előtt volt a megelőző exlibrii 
kiállítás hazánkban. Könyvtárunkban pedig ez volt az első könyvjegy-kiállitás.

Könyvtárunk nemcsak a KBK grafikai anyagának axtisztikus elrendezésével, ha
nem a reprezentáns exlibris-kiadványok és irodalom anyagának bemutatásával vett 
részt a kiállításon. A KBK mésfélszáz eredeti mülappal mutatta be a modern magyar 
könyvJegy-művészetet. A kiállított exlibrisek mind nemes grafikai alkotások; ere
deti fametszetek, rézmetszetek, rézkarcok, kőrajzok és llnoleummetözetek finom pa
píron készült és az alkotó művész kézjegyével jelzett példnyai voltak. Huszonöt 
művész adott kifejező képet alkotásaival a modern magyar grafika értékéről és tech
nikai színvonaláról. A jól összeválogatott együttesből BUBÁI György, Gy.SZABÓ Bé
la, ROMÍN Károly és BORDÁS Eereno erőteljes ép expressziv fametszetei, KA VECZK.Y 
Zoltán és VADÁSZ Endre rézkarcai, HORVÁTH J. rézmetszetei különösen kiemelkedtek.
Az egészből exllbrls-müvészetünk népies iránya Jól kidomborodott. Átfogó és kife
jező, de mégsem teljes gazdaságú képet kaptunk exllbrls-művészetünkről. Ehhez jó
val nagyobb és változatosabb anyagot kellett volna prezentálni. Nemcsak vezető 
exllbrls-müvészelnket, hanem alkotásaikon át örömmel ismertük meg a gyűjtők, könyv
barátok együttesével Is ezen a kiállításon.

A kulturális jelentőségű exlibris-kiállités anyagát RÉTHY István, a KBK tit
kára válogatta össze; az elrendezés munkáját pedig Dr. BÉLLEY Pál végezte.Finom 
ízlésű munkájuk Jelentősen hozzájárult a kiállítás sikeréhez. Ez a siker pedig
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a köaönaág egyre élónkebb érdeklődésében, továbbá a sajtó felfÍgyelésében Is ki- 
fejesően megnyilatkozott. - [Dr.VARGA SÁNDOR FRIGYES]

* A REGI JÓ IDŐKRŐL "

Gyarapítási osztályunk a napokban egy érdekes kis füzetet szerzett meg. Cí
met "MIT TETT A KERESZTÉNY VÁROSHÁZA BUDAPESTEN 10 ÉV ALATT?" Erre mi Is kiván- 
oslak voltunk, hiszen a Keresztény Községi Párt 1919-1929. évi beszámolója került 
kezünkbe. Főleg a "JÓLÉTI INTÉZMÉNYEK ÉS AKCIÓK" oimü fejezet érdekelt. Lássunk 
néhány részletet!

"Tizennégy MELEGEDÓSZOBÁT rendeztünk be szegényeink részére."
"Tizenhárom aj PLÉBÁNIÁT ás négy helyi LELKÉSZSÉGET létesítettünk ...”

"1925-ben 96, 1926-ban 1006, 1927-ben 2496, 1929-ben 292 egy-két-három szo
bás LAKÁST; továbbá 1926-ban 320, 1928-ban 120, 1929-ben 128, 1930-ban 120 SZÜK
SÉGLAKÁST építettünk."

"Három KfGYURI TEMPLOM felépítését segítettük •16,hárocmak építése folyamatban vtfte11

"SZELLEMI SZÜKSÉGMUNkIt szerveztünk a munkanélküli Intelligens emberek számá
ra a téli időszakokra."

BEFEJEZÉSÜL: a Keresztény Községi Párt a felsorolt eredményekhez a következő 
"szerény" megjegyzést fűzte: "A felsorolt, valamint - nagy tömegénél fogva - e rö
vid helyen fel nem sorolható [|] alkotások tömege nem létesült volna, ha ml azt 
munkánkkal, hozzájárulé-sunkkkal, szavazatunkkal valóra nem váltjuk!"

Talán nem Is rossz, ha néha-néha előkerül valami anyag a felszabadulás előtti 
korszakból, melyben eldlosekednek a hatalom bitorlói "eredményeikkel", amelyeket 
a "felebaráti szeretet" gyakorlása közben követtek el a "magyar nép érdekében". 
Ilyenkor eszembe Jut, hogy HA NEM IS ESIK JÓL, HOGY ÖREGSZIK AZ EMBER, de az még 
Is CSAK SZERENCSE, HOGY A " REGI JÓ IDÓK" MÁR ELMÚLTAK. - [d]

BICEGŐS KÖNYVCIMBK

A vaspolook közt Járva szemébe ötllk néha az embernek egy-egy talányos könyv-
óim.

Például ez a tanulmánykötet: "FALUM TIZENÖT ÉVE" - Hát igen, kétségtelen, 
hogy egyre Jobban táplálkozunk, de mért kell ezt ilyen gargantual stílusban felír
ni a könyvre? Sokkal mértéktartóbb lett volna igy: A néptáplálkozás mennyiségi e- 
melkedése a felszabadulás óta.
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Magas funkciót betöltő költőnk Ilyen oimmel adta ki verseitt "FÉRFIÚT" - E- 

gészségtelen igy ez a óim, kellemetlen találgatásokra adhat okot, Rövidebb, egy
értelműbb, és mindenekelőtt őszintébb lett volna, ha igy Írja: Nőt!

Népszerű Írónőnk notórius oimrontó. Verseskötetének oimében a nesze ragozha- 
tatlan igét személyraggal látta el: "NESZEK", - Nyilván azt akarta ezzel kifejez
ni, hogy sajátmagát ajánlja az olvasó gráoiájába. De a óim Így sem precíz. Mert 
ha egyáltalán lehetnek ragjai ennek az igének, akkor osak ikes Igeként ragozhat
juk: neszem, neszei, neszlk, (Mint ahogy az őz elme is szabályszerűbb lett volna 
Így: őzik.)

Harmadik könyvében csak egyszerű helyesírási hibát ejtett a szóbanforgó Író
nő, A kloslnyltőképzőt kötőjellel ragasztotta az alapszóhoz: "SZIGET-KÉK," - Nem 
merem megvenni ezt a könyvet. Félek, hogy ha kimondom a óimét, azt kérdezik a 
könyvesboltban: "Csuklanl tetszik? Ne hozzak egy pohár vizet?" - IV,B.]

IRIGYLEM A KALAUZOKAT
mert szép szinesfedelü kézikönyve van mindegyiküknek, a "KALAUZOK KÉZIKÖNYVE".
Hogy megkönnyíti ez az életűket! Pontosan szabályozza szolgálatukat, gondos elő
relátással előre megold minden problémát, felsorol minden kigondolható aggályos 
esetet, Így ha ezek egyike bekövetkezik, akkor a kalauznak már nincs is más dolga, 
minthogy gyorsan előszedje irigylésreméltó könyvecskéjét, fellapozza a megfelelő 
lapot és az előírás szerint cselekedjék - vagy ne cselekedjék.

Hány nehéz könyvtárosi problémánkat megoldhatná egy ilyen ügyes könyvecske! 
Miért is ne szerkeszthetnénk magunknak hasonlót. Tulajdonképpen nem is kellene 
mást tennünk, mint egy-egy szó módosítással átvenni a "Kalauzok kézikönyvé"-nek 
szövegét valahogy igy:

SZOLGÁLATRA VALÓ JELENTKEZÉS: A könyvtáros köteles 30 perccel a könyvtár me
netrendszerinti kinyitása előtt szolgálattételre jelentkezni, A könyvtáros köte
les kipihenten, szolgálatképes állapotban, tiszta ruhában, a szükséges felszere
léssel (férfiak megborotválkozva) jelentkezni, A jelentkezésnél az alkalmazott 
tisztelgéssel üdvözli szolgálati főnökét, majd fegyelmezetten az alábbi módon je
lentkezik, , •,

A KÖNYVTÁROSNÖK MAGATARTÁSA: A könyvtárosnők az általuk ellátandó munkakör 
komolyságához megfelelően viselkedjenek. Szolgálatra egyszerűen öltözködjenek,és 
a feltűnő kendőzést kerüljék,

JÓZAN ÉLETMÓDI Minden könyvtáros józan életet éljen, és szolgálat közben a 
szeszesital fogyasztástól tartózkodjék. Az olvasók ilyen irányú kínálásait, ille
tőleg meghívásait udvariasan, de határozottan vissza kell utasítani, A könyvtáros 
szolgálatának megkezdése előtt 8 órával, illetőleg szolgálatának időtartama alatt 
szeszesitalt nem fogyaszthat,

ITTASSÁG: Ha valamely könyvtárosnál szolgálatának megkezdése előtt vagy alatt 
az ittasság jelel mutatkoznak, és ezt a többi dolgozók észreveszik, kötelesek a 
szolgálati főnöknek jelenteni.
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ITTASSÁG MEGÁLLAPÍTÁSAi Az Ittasságot külső észleletek alapján (dülöngélő já- 
rás, várháborúit szemek, stb.), de lehetőség szerint Harger-féle ittasságvizegálé 
készülékkel állapítják meg*

AZ OLVASÓK DOHÁNYZÁSA: Az olvasótermekben általában dohányozni nem szabad és 
a dohányzási tilalomra utaló táblát ki kell függeszteni. Az olvasóteremben köpköd
ni szigorúan tilos!

ÉLŐÁLLATOKNAK AZ OLVASÓTEREMBE VITELEt A vonatkozó határományok a következők: 
a) Vadászkutya és öleb szájkosárral és pórázon, továbbá maoska az olvasóterembe 
bevihető, ha azok bevitelét az olvasóteremben tartózkodó olvasók egyike sem ellen
zi. Elhelyezésük az olvasó ülőhelye alatt, vagy az olvasó ölében. - b) Kalitkában 
elhelyezett kisebb éneklő madarak és galambok az olvasóterembe bevihetők. (Posta
galambok osak engedéllyel.) o) Egy olvasó legfeljebb egy kutyát, vagy maoskát, 
vagy egy kalitkát vihet be magával az olvasóterembe.

Mivel az olvasójegy és az autóbuszjegy között tagadhatatlanul mutatkozik né
mi jelentéktelen különbség, a "Kalauzok kézikönyve" itt nem sok segítséget nyújt. 
Mindenesetre azért érdemes volna tüzetes megfontolás tárgyává tenni az autóbusz- 
jegyek egyszerű és áttekinthető rendszerét és valahogy úgy megalkotni saját jegy
kezelési szabályzatunkat, hogy az olvasókkal foglalkozó könyvtáros is kaphasson 
olyan mutató táskát és Imponálóan csattogó lyukasztót mint a kalauzok. LEGALÁBB 
EZ A FELSZERELÉS NÖVELJE TEKINTÉLYÉT! [Bó]

KÖNYVTÁRI SZERVEZETEINK 
HÍREIBŐL

KISZ-HÍREK

A KISZ- POLITIKAI KÖRBEN befejeződött az oktatási év. Az utolsó összejövete
lünkön a fiatalok megköszönték propagandistánknak, DÁNIEL György elvtársnak lelki
ismeretes munkáját. Érdekes, színes szemináriumait és szerény ajándékkal kedvesked
tek.

MEGALAKULT a KISZ ALAPSZERVI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGA. Tagjait Szabó Ervin.Farkaa 
Henrik és Sohilling Erzsébet. A bizottság feladata az alapszervi fegyelem megszi
lárdítása, a fegyelmi ügyekben való eljárás és a tagok munkájának figyelemmel ki
sérése.

ÁTIGAZOLÁSUKAT kérték alapszérvünkbe: SZIGETI Marianna, a mikrofilmtárból, és 
MÁTIS Lívia, a KMK-ból, üdvözöljük őket alapsz érvünkben, ügy anosak átigazoltuk a- 
lapszervünkbe LÁNG Pétert, a hirlaptór dolgozóját, akivel sokat nyert alapszérvünk. 
Jelenleg Is mint Ifi-vezető dolgozik az I. kér. KISZ-Bizottságon.

ELTÁVOZOTT alapszervünkből POLGÁR Tamás. Utolsó KISZ-alapszervI tevékenysége 
az április 23-i kirándulás megszervezése volt, amelyen azonban kevesen vettek részt, 
felmerül a kérdés, hogy, ha ezeken a túrákon nem vesznok részt az "Ifjúság a szó-
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olallzmusért"-próbára Jelentkező ás nem rendszeresen sportoló tagjaink, hogyan 
fogják teljesíteni az év végéig a sport követelményeket?

LEZÁRTUK A JELENTKEZÉST a május 28-1 autóbusz-túrára. Vezetőt JUHÁSZ Árpád. 
Gyülekezés 28-án reggel 3/4 8-kor a József-nádor téren. A kiránduláson 34 felnőtt 
és 5 gyerek vesz részt. JÓ UTAT1

MÁJUS 24-1 TAGGYŰLÉSÜNK legfontosabb napirendi pontja az "Ifjúság a szocia
lizmusért" -próba teljesítése lesz. Az alapszerv az első két próbapontf a tanulás 
és a társadalmi munka területén elég Jól áll, de rosszul a kultúra és sport terü
letén. A Jövőben az alapszerv vezetősége le ezekre a területekre összpontosít!

Az MTA és az ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR alapszerve is kihívta pingpong-verseny
re könyvtárunkat. A osapat tagjait Dán Róbert, Kozoosa István, MUzsberger István, 
Jogarassy Miklós. A mérkőzések Időpontját plakátokon közöljük. Szurkolókat várunk!

A RÖPLABDACSAPAT - szabadság, sérülés és betegség miatt nem tudott részt ven
ni az Ifjúsági spartakiád tornáján. A szakszervezeti bajnokságban erősen tartalé
kos osapattal álltunk ki az ORSZÁGOS TERVHIVATAL és a MTSH ellen ( ez utóbbiban 
még három évvel ezelőtti válogatott Játékos Is Játszott!) és Így 3:0, 3:0 arányú 
fölényes vereséget arattunk. - A Margitszigeten viszont Igen biztatóan sütött a 
nap. - [ISZLAY]

SZAKSZERVEZETIKRÓNIKA

MUNKABIZOTTSÁGAIM NAPLÓJÁBÓL 

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS

Megtörtént a TÜZELÓUTALVÁHTOK szétosztása. 40 000 PORINT ÉRTÉKBEN 17 fa- és 
58 szónvásárlási-utalványt osztott szét a Társadalombiztosítási Tanáos.

HARMADIK NEGYEDÉVI GYERMEK-ÜDÜLTETÉSEK - A következő helyekre kaptunk beuta
ló- Jegyeketi üajjATONSZÁNTÓD (1 fiú részére 7-14 éves korig) jullus 19-től augusz
tus 1-ig. TÓALMÁS (1 leány részére 7-14 éves korig) Julius 19-től augusztus 1-ig; 
Jelentkezni JUNIUS 3-IG lőhet a bizalmiak utján.

ÜDÜLÉS - Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülésre beutalástt

Kedvezményes üdültetés - HÉVÍZ [Szanatórium]t Jagán Lászlóné (máj.3-16),MATRA- 
HÁZAj Dr. Vizkelety András és felesége (máj.3-16)

Szakszervezeti önköltséges üdültetés - PILISSZENTKERESZTj Tlbolya Istvánná és 
férje (ápr.26-máj.2), Galamb Györgyné (máj,3-9). Pataki Sándorná és férje (máj.3-9).
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SZAKSZERVEZETI TAGSÁGUNK SZEMÉLYI HÍREIBŐL

KÖNYVTÁRUNK NAGY CSALADJÁNAK ÜJ TAGJAIt TÓKE ZOLTÁN - Tőke Perenoné kisfia 
április 24-én született.

NAGY LAJOS és SCHÖNBORN KATALIN könyvtárunk dolgozói május 6-án házasságot 
kötöttek.

VÁLTOZÁSOK SZAKSZERVEZETI TAGSÁGUNKBAN - UJ tagok (átigazolással és belépés* 
sel): Petrovay Istvánná, Somkuti Gabriella, Székely Sándorné.

KÓRHÁZBAN VANNAK: Hernády Pereno, Szabó Kálmánná, Tamás Péter.

SZAKSZERVEZETI HÍREINK

A LÁGYMÁNYOSI VÁSÁRVÁROS ÉPÍTÉSÉBEN május 5-ón könyvtárunk 15 dolgozója vett 
részt Gombooz István osztályvezető, az SZB szakmai munkabizottsági tagjának veze
tésével. Ezúttal a IV.főosztály tagjai közül toboroztuk a Jelentkezőket. Résztve- 
vők: Benedikty Róbert (vendégként a III.főosztálytól), Bókay Belané, Demény Ottóné, 
Frledmann Zsigmondné, Gordon Miklósné, Hajdú Lajosné, Irányossy Katalin, Jáger Gyu- 
láné, Kerekes Lőrincné, Koncz Bélánó, Slaohta Erzsébet, Szabad Györgyné, Szamosi 
Júlia, Prögdy György né.

ÁPRILIS 28-ÁN az üzemi étkezésben résztvevőket "a május elsejei diszebéd" al
kalmával az SZB 1-1 üveg "Hirős"-gyümölcslével "vendégelte11 meg. A meglepetés osak 
korlátozottan sikerült: az ebéd annyira jó volt, hogy mindenki "természetesnek"és 
az ebédhez tartozónak vélte.

A KESZTHELYI VENDÉGSZOBÁK átépítés, illetve áttelepítés alatt vannak. Remél
jük, hogy ennek ellenére zavartalan lesz a nyári üdülési programunk. Üzemeltetését 
uzonban feltehetően osak jullus 1-től L.ezdhetjük meg. Tájékoztatást - a fentiekre 
tekintettel - osak Junlus 10-15 körül nyújthatunk.

JÚNIUSI ESEMÉNYNAPTÁRUNKAT e hónapban is külön kiadásbem jelentetjük meg.

AZ "OLVASÓ" OLVASÓSZOLGÁLAT

A katalógusfolyóson keresztüljáró dolgozók néha irigykedve pillantanak be az 
Olvasószolgálat Uvegkalltkájába, ahol az lnspekoiózó éppen olvas. EZ IGENI - mi- 
osoda Jó munkakör van itt a osend és nyugalom övezte kis helyen, ahol nem hajt a 
"szalag” és ninos "norma". így bezzeg lehet szolgálati Időben olvasni, habár a mun
kást ikettel ez nem fér ősszel - Ilyen és hasonló gondolatokat sugall a tények egy
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oldalú meglátása.

Természetesen azt ritkábban veszik észre9 ha hatan Is várnak beiratkozásra, 
vagy amikor egyszerre szól a két telefon, s a referenoes hlrtelenében nem Is tud
ja melyiket vegye fel először* Nem Is beszélve a kollokvluml-és érettségi-kampány 
ról, - Ilyenkor, ha négy keze lenne a könyvtárosnak az Is kevés volna. Be kell Ír
nia az olvasókat, de ugyanakkor a katalógusnál Is ajánlatos segítenie őket, mert 
némelyik bizony a sok tanulás közben teljesen elfelejtette az ÁBG-ét, és előfordult 
már olyasmi Is, hogy valaki Gonda Béla munkált véletlenül a "gomba" olmszó alatt ke 
reste. Vagy pedig, azt kell szépen és tapintatosan megmagyaráznia az érettségi e- 
lőtt szurkoló diákoknak, sajnos a tételek kidolgozása mindig a vizsgázó feladata, 
ebben nem nyújthat segítséget, csak Irodalmat adhat hozzá.

Ilyen és hasonló tevékenységeken kívül még sok más egyéb munkával Is meg kell 
birkóznia a referencesnek. Választ kell adnia különböző kérdésekre, amelyeket te
lefon, levél, vagy éppen élőszó formájában zúdítanak rá. Mindehhez bizony idő kell, 
és sokszor azt a pillanatnyi osendességet kell kihasználnia, amely véletlenül egy 
kevésbbé forgalmas Időben adódik, és ILYENKOR URAM BOCSA.*,,. OLVAS! - miután e re
ferenciákhoz át kell, hogy nézzen egy halom könyvet és folyóiratot,

A ml szempontunkból Így néz ki ez a "párádiosomi élet". De mindezek ellenőr? 
ml is úgy találjuk, hogy szép a referenoes munkája, habár fáradságos és felelős
ségteljes, de ha néha egy kis elismerésben van része, akkor boldog és szárnyakat 
kap a jövő feladatainak elvégzésére. IZI]

A MlgROglLMTjÍRI MPKKA AKAHllIAIRÓl.

Fotólaboratóriumunk nem nagyüzem. Osztályunk csupa aprólékos, pepeoselő, nagy 
Időfeosérléssel járó munkával foglalkozik. Ahány a megrendelés, annyiféle a vég
zendő munka. A munkavégzési utasítást (a fotósok számára) Írásban lerögzíteni fél
reérthetetlen módon alig lehet: az anyagot kézbe kell venni és élőszavas magyará
zattal kísérve megmutatn a végzendő munkát. Osztályunk munkájának sikere, ered
ményessége nagyrészt azon múlik, hogy mennyire szoros a kapcsolat, mennyire foly
tonos és zavartalan az együttműködés a laboratórium és az adminisztratív, ellenőr
ző részleg között. A két részleg helyiségeinek közvetlenül egymás mellett kellene 
lenniük.

Elhelyezés tekintetében osztályunknak súlyos szervi hibája az, hogy a két rész
leg közti távolság nagy. Végig kell menni egy hosszú folyosón, lépcsőházon, kapu* 
aljon, udvaron. Le kell menni az emeletről és a laboratóriumon belül újra emeletre 
kell menni, A két részleg között az oda-vissza ut - könyvekkel, képekkel, filmte
kercsekkel megrakodva, a könnyen széthulló anyagra ügyelve, de a lehető leggyor
sabb tempóban menetelve - legalább 6 pero, ILemértük: 2 PERC. Szerk,] Ezt az utat 
az osztály dolgozóinak naponta 20-szor is meg kell tenniük. Napi időveszteség: 20- 
ozor 6 pero, összesen 2 óra.

Ha lenne B KÉT HELYISÉG KÖZT EGY HÍZI-TELEFONVONAL, az könnyűvé és állandóvá 
tenné a kapcsolatot a laboratóriummal, sok járkálást meg lehetne takarítani.Ezt a 
házi telefonvonalat nekünk már 2 évvel ezelőtt megígérték. MI AKADÁLYOZZA AZ IGÉ-
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BET MEGVALÓSULÁSÁT?

Osztályunknak a személyzeti Ügyintéző szobájával közös telefonja van. A fö
löttünk levő emeleten dolgozik a Kossuth Jtyomda egy részlege, amely ugyanosak a 
mi telefonunkat használja. A telefon ide-odakaposolása, és ezzel kapcsolatban mun
kánk gyakori megzavarása, megszakítása legalább napi 1 érát vesz el munkaidőnkből. 
MIÉRT NEM KAPHAT KÜLÖN VÁROSI TELEFONVONALAT A SZEMÉLYZETI ÜGYVEZETŐ?

De neki külön helyiséget is kellene kapnia. Ügyfelei a mi helyiségünkön keresz
tül haladnak át, ez az előszobái tevékenység is nagy mértékben zavarja munkánkat. 
Emeleti munkahelyünk 2 kisebb helyiségből áll. Itt helyeztük el katalógusunkat, a 
leolvasógépeket, itt helyezzük el a leolvasni kivánó kutatókat, itt fogadjuk az ér
deklődőket, megrendelőket. Munkánk természeténél fogva helyiségünkben állandóan han
gos beszéd folyik. A katalóguskészitós és filmellenőrzés munkáját nem tudjuk zavar
talanul végezni. Helyes dolog volt-e az, hogy osztályunkat egy évvel ezelőtt egyik 
szobájától megfosztottak? HOGYAN LEHETNE ITT SEGÍTENI? - ITERBE LAJOS]

SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉSEKs Bár a elkk több megállapítását túlzónak tartjuk - közlését he
lyeselik véltük. Egyfelől mutatja könyvtárunk épületének zsúfoltságát, ebből következően az 
egyes osztályok telepítésének rossz, osak szükségszerűen elviselhető megoldásait; másfelől al
kalmat ad a takarékosságra való figyelmeztetésre. Konkréten; 1) Indokoltnak tartjuk a mikro
filmtár földszinti laboratóriumának és emeleti adminisztratív helyiségének házi telefonvonal
lal való összekapcsolását. Nélkülözhetetlen, régen meg kellett volna oldanunk. 2) Az épület
ben mindössze 9 mellékállomásu központ van, Figyelembe véve a közeli jövő Igényeit, ha nem is 
könnyű egy nagyobb kapacitású központtal való lecseréltetése, mindent meg kell tennünk elérésé
re. 3) Az épület zsúfolt, a Központi Katalógus küszöbön álló fejlesztésével pedig még zsúfol
tabbá lesz. Ilyen körülmények között a megoldások csak szükségszerüek lehetnek)lesznek, sajnos 
a jövőben Is. A mlkrofilmtár ennek következtében veeztetto el egyik helyiségét és használnak 
a személyügyi előadóval közös előszobát, ahol a mikrofilmtár megrendelései Is történnek. Igaz, 
hogy más megoldás jobb lenne, de a mikrofilmtár jelenlegi, nem túlságosan nagy ügyfél-és olva- 
sói-forgalma lehetővé tette ezt a megoldást. 4) Nem fogadható el a közös városi-telefonvonal 
kifogásolása. Az adott helyzetben helyes takarékossági megoldás volt, bár ellenkezőjére is van 
példa. Az épületben úgyis 9 városi-telefonállomás van, amit feltehetően még növelni kell (pl. 
a most szervezett Országos Gyarapítási Jegyzék szerkesztőségének egy újabb állomásra less szük
sége). Helyes tehát, ha a takarékosság figyelembe vételével oldunk meg kérdéseket.

11 AZ OSZK BRIDZS-KÖRE"

Nem valami uj alakulatról van szó, ez az u.n. nkör” már évek óta létezik, osak 
kevesen tudják. E kevesek közé tartozik mindenekelőtt a minden jó ügyet pártoló SZB- 
titkárunk, aki - ha nem is "könnyű szívvel", - a kértya-osomagok beszerzéséhez a 
pénzt Időnként kiutalja. A "kör" szó használata különben is túlzás, mert osupán 
egy asztalon folyik a játék, de még az ehhez szükséges minimális 4 személy "elő
állításához11 is gyakran külső munkatársakhoz kell folyamodni. Nem szégyen ez, hiszen 
a legutóbbi angol, orosz és német klubdélutánok sem dicsekedhettek nagyobb létszám
mal. Az OSZK munkatársai általában soha nem tolakodnak.

Ennek ellenére az a bizonyos egy asztal - szinte kivétel nélkül - minden hé
ten, rendesen pénteken - "terítve" van. A játék színhelye "elvben" a Szabó Ervin-kör 
pompás klubhelyisége, vagy ha az foglalt, az OSZK ebédlője, pardon klubhelyisége.Az



IV.évfolyam 5»szám m

utóbbi helyiség huzamos ideig tartó átépítése alatt Sallal István osztályvezető kar- 
társunk igen lekötelezi szívességgel saját szobáját boosájtotta a bridzs-társaság 
rendelkezésére, amely ezért ezúton is hálás köszönetét fejezi ki.

A múlt év augusztusa óta sajnálattal nélkülözi a bridzs- "kör" egyik kitűnő
ségének, a beteg Teredv Gyulának közreműködését és reménykedve várja mielőbbi fel- 
gyógyulását és visszatérését. A 3 "biztos" Játékos Jelenleg Medrev Zoltán, Gordon 
Mlklósné illetve férje Gordon ügyvéd és Beck Oszkár. A bizonytalan és már hosszabb 
ideje sajnálattal nélkülözött "OSZK-s negyedikek" (Gomboos István, Kiszelv Olivér) 
helyét Jelenleg a már említett külső munkatárs Misztl László a Közgazdasági Egyetem 
Könyvtárának vezetője tölti be nagyon lelkesen.

A bridzs-"kör" tagjai, akik a maguk részéről remekül szórakoznak, őszintén saj
nálják, hogy mind ez ideig nem tudtak uj híveket szerezni e Játéknak az OSZK-ban 
annak ellenére, hogy más tudományos intézményeknél (pl. a Műszaki Egyetem könyvtá
ránál igen élénk brldzs-élet folyik és legutóbb a televízió is nagy elismeréssel 
adózott a bridzs-Játék igényes, nívós szórakozásának. Sem adjuk fel a reményt,hogy 
előbb-utóbb mégis osak lesznek "baby*-Jel is a bridzs-”körnek”, akik segítségével 
idővel talán még versenyekre is benevezhetünk. - [B.0.1
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