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Szakszervezeti 
vezetőségválasztó küldöttértekezletünkről

Színvonalas hozzászólások, élénk vitaszellem. - ez jellemezte vezetőség- választó küldöttértekezletünket. Nem egy felszólaló érintett olyan kérdéseket, 
melyek a szakszervezeti munka mind elvi, mind konkrét gyakorlati vonatkozásai
ban fontos szerepet játszanak, s nyilvános megbeszélésük helyes és szükséges 
volt. Ezek közül szeretnénk itt néhány gondolatot, javaslatot rögzíteni, az írott szó erejével is hozzájárulva az elvek és tennivalók tisztázásához.

Sok szó esett a szakszervezet és a hivatali vezetés kapcsolatáról. A szak- 
szervezet érdekvédelmi szervezet, de tevékenységének céljai és eszközei a tár
sadalmi átalakulás során sokat változtak. 11a egyik legfőbb feladata a dolgozók 
munkára való mozgósítása s a termelés növelése során az anyagi javak növelése. 
Feladata továbbá felügyelni arra, hogy a javak elosztásának módszere megfelel
jen a szocializmus követelményeinek. Mindezzel nem a hivatali munka feladatkö
rét foglalja el. megvan erre a sajátos szervezete és eszközei. Egyesek szerint 
a szakszervezeti funkcionárius "harcos ember" kell legyen, hogy harcolni tud
jon a vezetőség ellen. Dehát ellentétes—e az állami vezetés és a dolgozók ér
deke? Holyes-e az a beállítás, hogy a vezetőség képviseli a munkát, a szakszer
vezet a munkásérdeket? Alapjában véve nincs ilyen ellentét, hiszen a dolgozók
nak éppúgy érdeke a munka elvégzése, mint a vezetésnek, hiszen a munka értelme 
és eredménye visszaáramlik a dolgozókhoz. Természetesen előfordulhat — és elő 
is fordul - hogy egy-egy konkrét kérdésben a dolgozónak van igaza a vezetőség
gel szemben} ilyen esetben szükség van a szakszervezet közbenjáró szerepére.
A szakszervezeti demokrácia éppen azt jelenti, hogy a szakszervezet az egyes 
dolgozó véleményét. - javaslatát vagy kritikáját - közvetíti a vezetés felé. 
nem hagyja kihasználatlanul a helyes javaslatokat és támogatja a jogos kriti
kát. Másfelől a szakszervezet kell gondoskodjon arról, hogy a vezetőség elgon
dolásai á dolgozók körében megértéssel találkozzanak. Helyes, ha a dolgozók 
nem utasítás után dolgoznak, hanem maguk is látják a munka célját és értelmét. 
Helyes, ha a szakszervezeti bizalmi aktiv, ha úgy tetszik, "harcos ember" - 
de végülis a szakszervezet beosztásától függetlenül valamennyi dolgozó érdek- 
védelmi szervezete s ezen a közös szervezeten belül kell a közös megértésre 
törekedni. A bizalmi hálózatot tovább kell erősíteni, el kell érni azt, hogy 
egy kis közösség is tudjon és merjen önállóan gondolkozni és élni, - a helyi 
jelentőségen túlnövő problémákat viszont a bizalmi továbbítsa a szakszerveze
ti bizottság és a hivatali vezetés felé.

A bérkérdéssel is több hozzászólás foglalkozott. Feltették a kérdést! 
vájjon érvényesül-e a könyvtárban az "egyenlő munkáért egyenlő bért" elve? 
Mások a káros "egyenlősdi" veszélyeire hívták fel a figyelmet! a látszólag 
egyenlő munka nem mindig jelent azonos értékű munkát, a minőséget is tekintet
be kell venni. Igazságos az, hogy a kiemelkedő teljesítmény a bérezésben is 
tükröződjék. A jelenlegi bérezési rendszert, mely a besorolástól függően csak 
az alsó, ill. felső határt rögziti és ötévenként két százalékos korpótlékot 
irányoz elő, nem mindenki tartja szerencsésnek. Esetleg a könyvtár házi hasz
nálatra saját hatáskörén belül kidolgozhatna egy, a pedagógusok előlépési rend
szeréhez hasonló szabályzatot. Megnyugtatóbb a dolgozó számára, ha előrehala
dásának feltételeit maga is ismeri s nem valami "felsőbb hatalom" kiszámítha
tatlan intézkedésének tulajdonítja. Egy ilyen bérezési rendszer ne jelentsen 
"szamárlétrát", melyen a rosszabbul dolgozók is minden fáradtság nélkül előbb
rejuthatnak. Elhangzott javaslat egy felmérés szükségességéről! össze kellene 
hasonlítani az egyes főosztályok átlagbérét, az azonos végzettségüekét s ezen 
belül esetleg a férfiak és nők átlagbérét is. Ez jó alkalom lenne a közép- és 
felsőfokú munkakörök szétválasztására, ami a könyvtárban még mindig nem tör
tént meg. Mindebben az újonnan megválasztott szakszervezeti bizottságnak nagy 
szerepe lehetne. Felvetődött a jutalmazási rendszer problémája! még mindig 
aszerint osztják,hogy ki mikor kapott és sorrakerülhet—e már, nem pedig asze
rint, hogy ki nyújtott kiemelkedően jó munkát. Célszerű volna - ha nem is min
dig mechanikusan — de időnként és esetenként megindokolni a jutalmazást.
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A szakszervezeti munkabizottságok újból való megalakítását, aktivizálá
sát többen is helyeselték. E bizottságokon keresztül a szakszervezet jóval ha
tékonyabban tudná támogatni a hivatali munkát. A továbbképzést is a szakszer
vezet kellene kézbevegye, - eredményesebb, ha ez mozgalmi és nem hivatali fel
adat.

A takarékosság kérdésében igen helyes és megszívlelendő elvet szögeztek 
let ez a helyes kezdeményezés ne merüljön ki abban, hogy a papírral takarékos
kodunk, mert ez csak filléres dolog, - hanem takarékoskodjunk elsősorban az 
emberi munkával, azaz a hivatali munkaidővel. Ez azt is jelenti, hogy ne vé
geztessünk olyan munkát, amelynek ninos értelme, egyetlen percet se fordítsunk 
olyan munkára, amire senkinek sincs szüksége. Verjünk ezen a téren kezdeményez
ni, javaslatokat tenni, - csak Így válik a takarékosság ügye a Gazdasási Hiva
tal feladatából valamennyi dolgozó ügyévé. A szakszervezet előrelenditő szere
pének a jövőben itt is meg kell mutatkoznia.

Ami a szakszervezet költségvetését illeti, itt helyes arányokra kell töre
kedni. Az arányok nem úgy értelmezendők, hogy egyenlő részeket juttatunk az 
egyes felhasználási területekre, - az SzB figyelme elsősorban arra kell kiter
jedjen, hogy ahol reális igények merülnek fel, akár sport, üdülés vagy kultu
rális téren, ott igyekezzék ezeket az igényeket a lehetőségekhez képest kielé
gíteni.

Az elmondottak a szakszervezeti aktívák felelősségérzetéről, a munkához 
és a közösséghez való jó viszonyukról tanúskodnak. A felvetett problémák — re
méljük - tovább gyűrűznek a hivatali és szakszervezeti munka egyes területei
nek állóvizeiben és mozgásba lendítik a tagságot éppúgy, mint az újonnan meg
választott vezetőséget. — SOMKUTI GABRIELLA



KÖZLEMÉNYEK

KÖNYVTARUNK kollégiumának munkájáról

Könyvtárunk kollégiuma január és február folyamán, részint a jan. 30-án, 
majd febr. 13-én tartott üléseiben és a febr. 27-i összdolgozói munkaértekez
leten tárgyalta meg a könyvtár 1964. évi beszámolóját és 1963* évi munkater
vét .Lényegében ezeknek kiegészítéseként - az osztályok és önálló osoportok ve
zetőinek részvételével - került sor azoknak a főbb feladatoknak összegezésére 
is, amelyek a 3. ötéves terv időszakában, az 1966-1970. években könyvtárunk 
előtt állanak. Tekintettel arra, hogy ezek a munkatervek, valamint könyvtárunk 
1964. évi jelentése is közzétételt nyertek, ismertetésüket mellőzhetönek tart
juk. B kiadványok korlátozott szánban az Igazgatási Osztályon az érdeklődők 
rendelkezésére állanak.

KONYVTARQBKÉPZÓ SZAKTANFOLYAMAINK

Ez év január folyamán - az 1964/63. oktatási év első időszakának lezár
tával - került sor tanfolyamhallgatóirik félévi vizsgájára. Az alábbiakban a 
tanulmányi eredményeket ismertetjük.

tanfolyamhallgató
neve

I.ÉVFOLYAM

Balogh Éva 4 5 5 5 mf - 4 5
Balogh Katalin 2 2 2 4 mf - 3 4
Gál Ágnes 3 3 4 4 mf - 5 •
Hausenblasz Katalin 3 4 5 2 mf - 5 •
Kertész Judit 5 5 5 5 mf - 4 5
Kis Elemérné 5 5 5 5 mf - 5 5
Kudelka Genovéva 2 4 4 5 mf - 3 5
Malek Magdolna 3 5 5 5 mf - 5 *
Matolay Mária 5 4 4 4 mf - 5 5
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Oláh Gabriella 3 3
Fázmán Péter 4 3
Sajtós Endre 4 4
Sohmidt Edit 2 »
Szebéoyl Emese 3 3
Veress Orsolya 4 4
Wellmann Ágnes 4 2
Volf Magdolna 4 4

II.ÉVFOLYAM

Dányi Csilla 3 2
Faggyas Margit * 3
Filep Ágnes * 3
Horák Mária 2 4
Kapuvári Mária 5 *
Kisfalvi Mária 2 3
Kozák Irén 4 4
Molnár István * 4
Hagy Emese 3 3
Nagy Éva 5 •
Hagy Imre 3 4
Nedeczky Zsuzsa 4 4
Oláh Éva 4 5
Pálmai Éva • 4
Somán Anna * 3
Sándor Erzsébet * #
SzScs Erzsébet 4 3
Takács Mária 3 4
Telegdi Eszter 4 3
Tudós Erika 2 4
Veres Anikó * 5
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5 5 mf 3 «
2 3 mf - 3 5
4 5 mf - 3 *
3 4 mf - 3 *
4 4 mf - 3 5
3 2 mf - 3 *
4 3 mf - 4 *
4 5 mf - 5 5

4 2 mf 5 4 4
3 5 mf 5 4 5
5 5 mf 5 3 5
5 4 mf 5 2 5
3 5 mf 5 4 4
4 2 mf 4 2 5
5 2 mf 5 4 3
5 5 mf 5 4 4
4 4 mf 5 4 5
5 5 mf 5 4 5
4 3 mf 5 4 3
3 5 mf 5 4 4
5 5 mf 5 5 5
4 5 mf 5 4 5
5 4 mf 3 2 4
* * * 5 2 *
4 4 mf 4 2 3
3 3 mf 5 3 5
4 4 mf 4 5 4
* 3 mf 5 4 5
3 5 mf 5 2 5

Kudor Istvánná és Markovits Ildikó igazolatlan mulasztásaik miatt vizs 
gaangedélyt nem kaptak.

^Csillaggal jeleztük a halasztott v» sikertelen vizsgákat



könyvtárunk munkájáról

Kecskeméti István
Nemzeti könyvtárunk 

HANGFELVÉTELI GYŰJTEMÉNYÉNEK TÁVLATAI
II.

írásunk első részéből (mely az OSzK HÍRADÓ VII. évfolyamának 10. számá
ban, 1964. decemberében jelent meg) kitűnik, hogy nemzeti könyvtárunk kiépí
tendő Hangfelvételi Gyűjteményének (a továbbiakban rövidítve: HGy) legfőbb 
funkoiója és célkitűzése annak biztosítása, hogy e gyűjteményhez tartozó hang- 
felvételek, használhatóságuknak csaknem eredeti fokát megőrizve, a távoli Jö
vőben is módot nyújtsanak az előadóművészét történetének az általuk rögzített 
interpretációk utján való tanulmányozására. Pontosabban: a HGy-nek a Jövő min
denkori kutatói számára módot kell nyújtania ahhoz, hogy a hangfelvételek kez
deteitől fogva tanulmányozhassák a hungarika-produktumok hangzó megnyilatkozá
sait, kűlönösképen pedig az interpretációnak (az Írásos dokumentumokban le nem 
mérhető) stílus- és Ízlésbeli változásait.

Nyilvánvaló, hogy e nagy jelentőségű feltételek teljesítéséhez hangfelvé
teli gyűjteményünk jelenlegi zene mütéri apparátusa távolról sem elégséges. Elő- 
rebocsáthatjuk: legfőképen azért nem, mert ezldőszerint nem biztosítható a ku
tatás és a konzerválás kettős érdekeinek egysége. Vagy a kutatás lehetőségét 
kell tehát kizárnunk és Így óvnunk a gyűjtemény állagát, vagy a gyűjtemény ép
ségének fenntartásáról kellene lemondanunk a kutatás lehetővé tétele érdekében. 
Nyilvánvaló, hogy egyik ut sem lehet megengedett számunkra. Nem térhetünk ki 
tehát előbb-utóbb olyan megoldás kidolgozása elől, amely a HGy használati és 
archivális funkcióit egyaránt érvényre juttatja.

Ka be kell érnünk azzal, hogy egy ilyen megoldás első felvázolását nyújt
suk, anélkül, hogy máris számíthatnánk realizálására. Az előkészületeket azon
ban fokozatosan, a rendelkezésre álló keretek felhasználásával meg kell ten
nünk érdekében, hogy gyűjteményünk bolt és hozzáférhetetlen hangarchí
vumból mielőbb tanulmányozható értékké, művelődéstörténeti forrássá vélhessék.

Tekintsük át tehát röviden nemzeti könyvtárunk hangfelvételi gyűjteményé
nek egy távlati, de a könyvtár uj otthonában mindenesetre már megvalósításra 
ajánlott tervezetét, amely kiterjed a HGy tartalmára, a külső gyűjteményekkel 
érintkező koordinációs problémákra, a sajátos gyarapító, feldolgozó, tájékoz
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tató Ó8 műszaki munkákra, valamint a ounkakörök betöltéséhez szükségesnek vélt 
kvalifikációkra.

Á HGy állományába tartozik - könyvtárunk általános gyűjtőköri határán ha. 
lül - minden hangzó dokumentum, legyen a formája henger, lemez, huzal, szalag 
vagy egyéh hangzó közeg, és legyen a hangfelvétel tárgya zörej, zene, hanglej
tés, beszéd vagy "bármi más. *

Minthogy a hangfelvétel a hagyományos dokumentumféleségeknél sokszorosan 
romlékonyabb, ugyanakkor a hangfelvételi gyűjtemények elhelyezése országos vi
szonylatban decentralizáltt a HGy-nek nemcsak saját állománya tartós épségéről 
kell gondoskodnia, hanem biztosítania kell a nemzeti szempontból legfontosabb 
egyéb közgyűjteményekben lévő felvételeknek a jövendő kutatás céljára történő 
megmentését is. A számításba jövő belföldi közgyűjtemények hangfelvételeiről 
ezért katasztert kell készítenie és hatáskört kell biztosítani számára, hogy a 
HGy részére történő hangátvitel ("átjátszás") céljából a számiba jöhető dokumen
tumokat igényelhesse. Külső intézmények a selejtezésre kijelölt hangdokumentu
mok listáját kötelesek lennének selejtezés előtt az OSzK-nak bemutatni és csak 
ennek jóváhagyásától függően volna végrehajtható a selejtezés.

Előszerzeményezésl munkájában a HGy a hagyományos módokon (prospektusok, 
gyári és kereskedelmi katalógusok, szakfolyóiratok stb.) kivül figyelemmel kí
sérné a nemzeti hangfelvételi kataszter adatait s a külső intézmények selejte
zési s egyéb idevonatkozó bejelentéseit. A HGy munkatársai részére lehetővé 
kellene tenni a külső hangfelvételi gyűjtemények (elsősorban a Magyar Rádió) 
katalógusaiba való rendszeres betekintést és biztosítani annak lehetőségét is, 
hogy a Magyar Rádió az állományába tartozó hangfelvételek közül a HGy számára 
átjátssza azokat, amelyeket ez archiválásra kijelöl. - A HGy folyamatosan és 
a lehetőségekhez képest figyelné a bel- és külföldi rádióműsorokat, hogy - a 
rendszeresen beszerzendő külföldi rádlóujságok előzetes tanulmányozása alapján 
is — mód nyíljék előreláthatóan egyébként megszerezhetetlen, jelentékeny hunga- 
rlka-produkcióknak a rádióból történő átvételére és hangszalagra való rögzíté
sére. E belső dokumentációs feladatokhoz kapcsolódhatnék a szóbeli és Írásbeli 
tájékoztatás ellátása is.

A gyarapítás munkája is eltérne a hagyományos könyvtári dokumentumokétól.
A szokásos műveleteken (egyedi naplózás, jelzetelés) kivül az állománybavétel— 
lel egyidejűleg kerülne sor a hangfelvételeknek törzslappal való ellátására.
A törzslap tartalmazná a hangfelvétel jelzetét, az állománybavétel napját, ké
sőbb a lejátszások dátumait és a lejátszó munkatárs aláírását} lemezek, hengerek

Hasonlóképpen megoldandó a mozgóképek (néma— és hangosfilmek, tudományos—, 
ismeretterjesztő- és játékfilmek) nemzeti-könyvtári, 111. ezzel egyenértékű 
állomány megóvásának kérdése is.
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esetében a szalagra, 111. lakklemezre történő átjátszás dátumait, a hangátve
vő szalag jelzetét. Itt kell megjegyezni, hogy minden hanglemez az első hasz- 
nálatba-vétellel egyidejűleg a HGy használati tekercsére lenne átjátszandó. 
Tilalom fűződnék a hangszalagra átjátszott lemez közvetlen használatba véte
léhez; helyette már csak a használati tekercs igénybevétele lenne engedélye
zett.

A hangfelvételek feldolgozása (címleírás, katalógusszerkesztés) általában 
a hagyományos alapelveken épülne. A hangfelvételek ellenőrzése (lehallgatása) 
legkésőbb a címleírás alkalmával történnék meg. A szalagra történő átjátszáso
kon kívül ez lenne az egyetlen engedélyezett alkalom fonográfhengerek és hang
lemezek esetében az eredeti hangfelvételi dokumentum közvetlen használatára.

A HGy középponti jelentőségű apparátusa az akusztikád berendezés. Alapel
veit és összetételét könyvtárunk uj otthonának építési tervezete részletesen 
tartalmazza. Ugyancsak foglalkozik vele Farkas László - Havassy Fái - Tombor 
Tibor* "A Nemzeti Könyvtár uj épülete a budavári palotában" c. tanulmánya (Bp. 
1964, Országos Széchényi Könyvtár. 41-42.1.) Itt ezért csak röviden vázoljuk 
e berendezés rendeltetését.

A HGy elektroakusztikai berendezése a következő főbb feladatok ellátására 
hivatott; 1) hanglemeznek hangszalagra (egyidejűleg lehetőleg két hangszalag
ra!) való átjátszására; 2) hangszalagnak hangszalagra történő átjátszására;
3) hanglemeznek és hangszalagnak mono- és sztereo-hangszórókon vagy fejhallga
tókon keresztül való lehallgatására; 4) az előbbi műveletekkel kapcsolatosan 
iHnrt»n használatban lévő vagy használatban volt fordulatszám áthidalására; 5) 
egyidejűleg több kutató kiszolgálására, oly módon is, hogy különböző felvéte
lek hangját adjuk be párhuzamosan a lehallgató-fülkékbe, ahonnan a kutató szá
mára távvezérléssel nyilik lehetőség a tekercsek tetszés szerinti megállításá
ra, valamint vissza- és előre-tekercselésóre; 6) a hangfelvételi anyagnak az 
épület más helyiségeibe (zeneterem, előadóterem, klub) vezetéken való továbbí
tására; 7) az imént említett helyiségekből beszédnek, ill. zenének hangszalagon 
való rögzítésére; 8) különféle konzerváló és karbantartó munkák elvégzésére.

Ennek a berendezésnek zavartalan működése teszi csak lehetővé az auditív 
szolgálatnak, a HGy tulajdonképeni "olvasószolgálatának" fenntartását. Felada
ta a HGy állományához tartozó hangfelvételeknek a kutatóközönség számára le
hallgatás vagy átjátszás céljából az erre a célra kijelölt helyiségekben va
ló rendelkezésre bocsátása.

A HGy állományához tartozó hangfelvétel alappéldánya (archivális példánya) 
kutató kezébe nem adható, kölcsönzésének tilalmát pedig az 06zK valamennyi do
kumentumfajtájára érvényes kölcsönzési tilalomnál még nyomatékosabban kellene 
kimondani. A lehallgatási és átjátszás! lehetőséget elsősorban tudományos ku
tatók, művészek és pedagógusok részére kell biztosítani. Időközben szükséges 
lenne szorgalmazni megfelelő hangfelvételi gyűjteményeknek közművelődési könyv
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tárakban (pl. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyilvános zenei könyvtárában) 
való létrehozását, hogy az Imént említett kutató-rétegeken kívüli érdeklődő
ket Ide lehessen irányítani, hivatkozással a HGy elsődlegesen arohiváló funk
ciójára. Nyilvánvalóan szórakozási igények ellátását kifejezetten el kell há
rítani.

A hangfelvételek épségének, tartósságának megőrzése a HGy legfőbb közvet
len feladata. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kell majd kísérni a rak
tári kiima—berendezés megfelelő működését, ügyelni kell majd arra, hogy szalag
ra átjátszott lemez, a szalag (azaz a használati tekercs) selejtezéséig újabb 
közvetlen használatba ne kerülhessen. Gondoskodni kell arról, hogy a hangfelvé
teli szalagok a szükséges időközökben áttekercselésre, 111. átjátszásra kerül
jenek. Folyamatosan kell ellenőrizni és karbantartani a technikai és lehallga
tó helyiségek s a műhely-laboratórium felszerelését, valamint a távközlési ap
parátust (a hangfelvételeket és az "élő" adásokat továbbító vonalakat).

A felvázolt részfeladatokból is kitűnik, hogy egy ilyen komplex igényű, 
rendkívül kényes dokumentumokkal sáfárkodó országos Intézménynek, melynek a 
nemzeti könyvtáron belüli önálló munkaszervezeti szükségességét ezekután ta
lán nem kell részletesen indokolnit raktározó, dokumentációs, gyarapító, fel
dolgozó, auditív-szolgálati, konzerváló és karbantartó munkatársakra van szük
sége. Ehelyütt nem annyira a létszám, mint a munkakörönként! kvalifikációk 
megtervezését tartanók szükségesnek. Célszerű lenne általában (a raktárosok 
kivételével) a középfokú zenei (legalább egy munkatársra nézve pedig a magyar 
irodalom alapos ismeretét megkövetelő irodalomtörténészi) képesítést, ezenfe
lül pedig megfelelő könyvtárosi gyakorlatot előírni. A dokumentációs, valamint 
a feldolgozó munkákat végzőknél legalább két idegen nyelv passzív, a HGy leg
alább egy munkatársát illetően pedig legalább egy idegen nyelv aktív tudása 
legyen követelmény. Az auditív szolgálat munkatársaitól zenei és bizonyos mér
tékű technikai ismereteket egyaránt megkívánnánk.Képesség! követelményük kb. 
azonos legyen a Magyar Rádió gyakorlott "zenei rendező"-lével, akik gyakran 
zeneművészeti főiskolai oklevéllel vagy legalábbis zeneművészeti szakiskolai 
végbizonyítvánnyal kezdik meg munkájukat és egyaránt értenek a partitúraolva
sáshoz, valamint a magnetofohberendezés és keverőasztal kezeléséhez. — A kon
zerváló munkatársaknál hasonló a követelmény, azzal a különbséggel, hogy zenei 
ismeretekből alacsonyabb, a technikaiakból magasabb fokot imánk elő. — A kar
bantartók távközlési (rádió) műszaki képesítéssel, ill. gyakorlattal rendelke
ző műszerészek. A HGy melletti állandó alkalmazásuk a nagyértékű berendezés 
folyamatos karbantartása érdekében elengedhetetlennek látszik. — A HGy munká
jának irányítását (ideértve az említett országos koordinációs munkálatokat is) 
a zenetudományi vagy zeneszerzői oklevéllel, 111. ezekkel egyenértékű képesí
téssel és kellő könyvtárosi ismeretekkel rendelkező osztályvezető látná el.

Nemzeti könyvtárunk hangfelvételi gyűjteményének önálló kiépítését könyv
tárunkban a dokumentumfajtánként elkülönült gyűjtemények struktúrájának analó-
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giéja indokolja. A hangfelvétel, mint a legkényesebb dokumentumféleség, a többi
eknél még fokozottabb mértékben rászorul az önálló és különleges kezelésre. Ezt 
az igényt uj nemzeti könyvtárunk tervezete is honorálja, amikor túlnyomórészt 
biztosítja - igazi még a Zeneműtár szervezeti keretében - egy korszerű hangfel
vételi gyűjtemény dologi feltételeit. Amit az uj nemzeti könyvtár megvalósulá
sáig a rendelkezésre bocsátandó pénzügyi keretek felhasználásával e téren még 
tenni szükségest az a műszaki tervek részletes kivitelezése és a HGy műszerei
nek, berendezéseinek körültekintéssel történő kiválasztása és beszerzése.Mind
ezt ki kell egészítenie a kodifikációs rendezésnek, amelyből most már nem ma
radhat ki a hangfelvételek kötélespéldányszolgáltatására vonatkozó rendelkezés 
megszerkesztése és kibocsátása. így válhatik majd nemzeti könyvtárunk legfia
talabb gyűjteménye a magyar művelődéstörténet értékeit elevenen őrző és az utó
korra épségben hagyományozó, magábanálló jelentőségű hangzó dokumentációvá.

A TANKÖNYVEK ÉS JEGYZETEK EGYSZERŰSÍTETT FELDOLGOZÁSA

Az elmúlt óv első negyedében a Feldolgozó Osztályon és a Bibliográfiai 
Osztályon megtartott felülvizsgálat célja a feldolgozó munka korszerűbbé, gör
dülékenyebbé tétele volt. A felülvizsgálatot végző Bizottság részletes javas
latot tett, mely Útmutatóul szolgált a munka átszervezéséhez, az u.n. háromszin
tű feldolgozás futószalagszerű kialakításához, amivel az átfutási idő lerövidí
tését, ugyanakkor a munka minőségének emelését kívánták elérni.

A Feldolgozó Osztály a javaslatot magáévá tette. A kötelespéldányok könyv
szintű feldolgozása és a már 1962-ben elkezdett csoportos féldolgozás ( l.Zá- 
gonyi Ilonái A Bibliográfiai Osztály munkájából. = OSzK Híradó, 1963. 2.sz.) 
mellett megkezdődött a tankönyvek és jegyzetek egyszerűsített feldolgozásának 
kialakítása is.

Az elkészült egyszerűsített címleírás! tervezet szerint ide tartoznak az 
általános és középiskolai tankönyvek, a felsőfokú technikumi tankönyvek, az 
egyetemi és főiskolai jegyzetek. E kiadványok részletes címleírásának ismerte
tése itt nem feladatunk. Rövid összefoglaló tájékoztatásul csak a következőket 
szeretnénk elmondani: az egyszerűsített feldolgozásra kerülő anyag nem kap sza
kozást, csak a betűrendes katalógusban fog szerepelni.

A feldolgozás szempontjából bizonyos fokig különbséget kell tenni az u.n. 
tankönyv és jegyzet között. Ugyanis a tankönyvek az iskolai tantárgyaknak fe
lelnek meg, meghatározott tantervek útmutatása szerint készülnek, tartalmuk ál
talában osak az iskolatípus szerint módosul, többnyire átdolgozások s ezért 
összeállításuk a szerzőktől nem kíván jelentős egyéni szellemi tevékenységet, 

a jegyzeteknél az egyetemi, főiskolai előadó nincs olyan szorosan kötve 
a tantervhez s az általa leadott anyagba beleviszi saját kutatásai eredményeit 
is. Ezért a rendszó a tankönyvek címleírásánál mindig a mű elme, mig viszont



46 08zK Híradó

a Jegyzetek címleírása a szerző neve alatt történik, kivéve a háromnál több 
szerzős vagy kötetenként megjelenő munkákat.

I két kategóriánál a többi kérdésben általában egyöntetűen Járunk el. 
Kimarad a címleírásból a közreműködők, átdolgozók, fordítók stb. nevének fel
tüntetése. Kivétel a háromnál több szerzős kiadványoknál a szerkesztő neve, 
melyet Ilyenkor a szerzők neve helyett tüntetünk fel a oimleirásban.A kötet 
elmét nem adjuk meg, csak a kötet, 111. a rész vagy füzet számát, a rész, kö
tet stb. Jelzések rövidítésének feltüntetése nélkül. A szellemi közreadó vagy 
az Iskolatípus a megjegyzés rovatban kerül, ami a sorozatcim megszüntetését 
teszi Indokolttá, mivel ez általában egybeesik az Iskolatípus megjelölésével. 
Ugyanakkor ez lehetővé teszi e kiadványok iskola vagy iskolatípus szerinti 
nyilvántartását, mely hivatva lenne pótolni a kiadványok szakszerinti feltárá
sát. Minden esetben elmarad az impresszum adatai közül a nyomda. Ugyancsak el
hagyjuk a méret adatait is.

Álljon itt egy-két példa az egyszerűsített címleírások közül.

TANKÖNYVI
Kémia. Irta KÜRONYA István. Bp. 1964, Tankönyv- 

kiadó. 215 1., 1 t.
Az ált. gimn. 1. oszt. számára

JEGYZET*
VTDA György: Műszaki hőtan. Bp. 1964, Tankönyv- 

kiadó. 278 1.
Miskolc, Nehézipari Műszaki Egyetem, Gépészmér

nöki Kar
Geometriai példatár. 1. [Irta] STROHMAJER János.

Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 238 1.
Budapest, Egyetem, Természettudományi Kar

Az egyszerűsített feldolgozás egyöntetű és ütemes menetének kialakítása 
után a soron következő feladat a Jegyzetkatalógus rekatalogizálása a most ki
dolgozás alatt levő rekonstrukciós tervek szerint - ZÁGONYI ILONA

ÚJABB SZERZEMÉNYEINK

RÁTH-VÉGH ISTVÁN KÉZIRATOS HAGYATÉKA

1964. december 18-án volt öt esztendeje, hogy korunk nagy kuriózum-gyűj
tője és Írója, Ráth-Végh István elhunyt. Az évforduló napján özvegye,Ziper- 
novszky Mária hegedűművész, ny. zenetanár könyvtárunk kézirattárának ajándékoz
ta férje kéziratos hagyatékát (ld. Magyar Nemzet az napi számát)

Ráth-Végh Istvánt nem kell bemutatni a magyar olvasóközönségnek, - kivált 
könyvtárosoknak nem. Itt csak életének s életművének néhány emlékeztető adatát 
Jegyezzük fel. 1870-ben született, Ráth Károly képviselő, a századvégi magyar



ipar egyik vezetőalakja az apja, a híres műgyűjtő, B&th György pedig nagybáty
ja volt. Fiatalkorától tisztelője és művelője az irodalomnak, verset, színmü
vet Ír, de jogi pályára megy s kitűnő, képzett büntetőjogász lesz. Az 1910-es 
években büntetőjogi kiadványokon látjuk nevét, az 1920-30-as években jelenik 
meg szépirodalmi munkáinak egy része. Felesége emlékezései 1927-ben, egy páf 
rizsi ut bouqueniste-böngésző élményeiben jelölik meg a kuriózumgyűjtő munka 
kezdetét. 1934—ben jelenik meg az első "igazi" Ráth-Végh-kötet, "Magyar kurió
zumok" elmen. Azóta - mór bárminő esztendőn át - egymás után látnak napvilá
got művei, különösen sűrűn, mind több kiadósban s mind nagyobb példányszámban 
194-3 óta. A Róth-Végh könyvek napról-napra újabb olvas ót ömegeket hódítanak mag 
pz olvasásnak, a magyar és világtörténeti tájékozódásnak, a régmúlt és a közel
múlt sok furcsasága, visszássága, sőt visszaélése jobb megismerése révén. Újab
ban idegen nyelven is megjelennek Rát-Végh kötetek s válogatások a Corvina ki
adásában. Az igény Ráth-Végh sajátos műfaja iránt oly nagy, hogy például a 
"Hatalom és pénz" o. kötet 61 000 példányban jelent meg.

A kéziratos hagyaték több különböző jellegű részre oszlik. Itt találjuk 
több megjelent kultúrtörténeti munkájának kéziratát, sok kisebb-nagyobb kiegé
szítéssel, javítással. Mégvan több ifjúkori szépirodalmi munkája, drámapályá
zatra küldött müve, a bíráló bizottsági jelentésekkel s korabeli sajtókivága- 
tokkal. Csatlakoznak az Uránia Ismeretterjesztő Társulat keretében tartott ve- 
titettkópes előadásainak szövegei is. Mindezeknél több forrásértékű anyag rej
lik vegyes dokumentumaiban! ilyen pl. a Ráth-család tagjaira vonatkozó irat
anyag, a hatalmas életműhöz készült rengeteg jegyzet, nehány, az 1930-es évek
ben megjelent kötet szerkesztése és kiadása körüli vita igen érdekes dokumen
tumanyaga. Figyelemreméltó Ráth-Végh sok s nagyrészt eredménytelen kísérlete 
az elmúlt évtizedekből, mellyel művel fordításait s külföldi kiadósát próbál
ta megteremteni.

Végül - sajnos, igen töredékesen - kortárs-levelezés is van, túlnyomó 
része valószínűleg a második világháborúban bombatámadás áldozatává lett Ráth- 
Végh budai házával együtt.

Az egész hagyaték 3173 darabból áll, közte természetesen van többszázolda
las kötet kézirata is, s van - 260 darab egy-két oldalas levél is.

A Ráth-Végh kéziratokat a maguk szerves sorrendjében hagyjuk, mint kéz
irattárunk 51. fondját őrizzük meg s dolgozzuk majd fel. E fondok (a régi,
1898 óta létesített 13 különgyüjtemény s az 1961-62 óta begyűjtött 53 hagya
ték, gyűjtemény, irattár) a legjobb lehetőséget adják a tudományos kutatás szá
mára, együtthagyva a szorosan együvé tartozó kéziratokat. így lesz e ritka 
ouriosa-gyüjtés kéziratos műhelymunkája is kincsesbánya oly sok tudománynép- 
szerüsitő, népművelő szerv és intézmény, Író és műsorszerkesztő számára.

A jelen s a jövő kultúrtörténeti kutatói előtt szép példa Ráth-Végh 
.hallatlan tudása, szorgalma és önfegyelme, állandó küzdelme nagy munkája lég-
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fontosabb eszközével, egyre gyengülő látásával, - szép példa az egész élet
pálya. De éppúgy példát ad a tudós-iró felesége, évtizedeken át munkatársa, 
a zenetanári nyugdijából élő Zipemovszky Mária nemes gondolkozásra és nagy
vonalúságra valló gesztusa, mellyel férje hagyatékát könyvtárunk kézirattá
rának ajándékozta. - /PIné/

NÉHÁNY ÉRTÉKESEBB CSERE-SZERZEMÉNY

A Nemzetközi Csereszolgálat a múlt év végén és ez év elején néhány érde
kes szerzeménnyel gyarapította a könyvtárat, ezek közül az alábbiakat említjük.

A British Museum "ANCIENT PEOPLES AND PLACES" sorozatának legújabb kötetei 
európa és délamerikai népek történetével ismertetik meg az olvasót. A Bodleian 
Library "NATIONAL HD3T0RY 07 EUROPE" o. kiadványának érdekessége Magyarország 
állat- és növényvilágát bemutató fejezete.

Hosszú utat tett meg, de végre megérkezett, a Library of Congress 57 köte
tes "NATIONAL UNION CATALOGUE"-ja. Érdekes anyaggal lepett meg a Columbia Uni- 
versity 16 kötetes küldeményével, mely az amerikai történelemmel, gazdasági 
élettel, valamint irodalommal foglalkozni kívánók részére nyújt tájékoztatást.

Hungarloa gyűjteményünk Móra Ferenc, Nagy Sándor, Petőfi, és Urbán Ernő 
müveinek tadzsik, azerbajdzsán nyelvű fordításaival gazdagodott*

Végül Jugoszláviából érkezett be a Matica Srpska kiadásában közreadott 
százkötetes irodalmi, továbbá a belgrádi Tudományos Akadémia szerkesztésében 
megjelent uj társadalomtudományi, irodalmi és nyelvészeti sorozat.

MAGYAR KONYVÉSZET 1945-1960

Jelentős eseménye könyvtárunk munkájának az 1945-1960 években Magyarorszá
gon megjelent könyvek összefoglaló bibliográfiájának kiadósa. Annyi év gondos 
előkészítésének és szorgos munkájának gyümölcseként vehetjük most kezünkbe a 
nagy vállalkozás során elsőként megjelent negyedik kötetet, amely a művészetek, 
irodalom, földrajz és történelem szakcsoportjába tartozó müveket tárja fel.

A kötet használója, ha arra gondolt, hogy ez nem más, mint a "Magyar Nem
zeti Bibliográfia" korábbi havi füzeteinek mechanikus kumulálása kiegészítve 
az 1945. év anyagával, kellemesen csalódik. Az összeállítás ennél sokkal töb
bet nyújt. Egyfelől elhagyta ugyan a felesleges ballasztként jelentkező kiad
ványokat (egyetemi szinten aluli oktatási segédletek stb.), másfelől a soroza
tok feletti értékes áttekintéssel, valamint a gyűjtőkötetek elemzésével komoly 
többletet is ad.
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A Jelen Isme írtét és terjedelmének korlátozottsága nem ad lehetőséget arra, 
hogy a kiadvány minden erényét elemezzük és értékeljük. így be kell azzal ér
nünk, hogy csupán néhányat emeljünk ki közülük.

A kötet deolmálls szerkezete a mutatók, az élöfej stb. segítségével az 
ETO-ban Járatlan használó számára Is viszonylag gyors eligazodást nyújt. A 
gazdag utalózás (részben az egyes szakcsoportok elején általában, részben a 
szakcsoporton belül egyedenként) az anyag feltárásának sokoldalúságához Járul 
hozzá. Hasznos a különben nehezén áttekinthető és nagy anyagot tartalmazó egyes 
Irodalmi szakok elejére helyezett kis tartalommutató. Ugyancsak megkönnyíti a 
keresést a Jól átgondolt tlpograflzálás. A petit betüfokozat használata lehe
tővé tette a kevésbé fontos közlések zsugorított, de azok minden lényeges ada
tának megőrzésével történő közreadását. A nyomdai kivitel, amely lényegesen 
költségesebb és.munkaigényesebb, mint a házi kezelésben megjelenő későbbi ku
mulációk (1961-1962 és 1965), meg is hálálja a ráfordítási többletet.! több 
betűméret mellett a kurzív, félfett stb. típusok a könnyebb kezelhetőséget és 
az áttekinthetőséget nagyban fokozzák. A költségekkel és munkával való taka
rékoskodás miatt a terjedelem csökkentése - a szerkesztés során - állandó szem
pont lehetett, ami végülis fegyelmező erejével előnyére is válik a kiadvány
nak! a nélkülözhető és gyakran terhes részletek Így elmaradtak.

Külön említést érdemel a sorozatok feldolgozása a gyarapítási munka szó- 
pontjából. Jó lenne, ha Gyarapítási Osztályunk megtalálná annak a módját és 
lehetőségét, hogy a számozott sorozatokban még fellelhető hiányait felderítse 
és azokat beszerezze, 111. ha ezek más állományrészbe (pl. Kisnyomtatványtár
ba) kerültek, azokat a megfelelő helyre irányítsa. A szerkesztők gondos után
járására fényt vetnek az olyan kis megjegyzések, mint pl. "14. Nem Jelent meg.n, 
vagy "A 16. füzet 1961-ben Jelent meg." Ezek az értékes megjegyzések azonban 
nem szorítkoznak a sorozati müvekre, fellelhetők és hasznos eligazítást Jelen
tenek máshol is. Pl.i "A boritófedélen: 1951-1956. A kiadási év: 1957. Mind
két adat tévesen." (91»P«).

A kiadvány a sorozatokat nagy következetességgel az 1945-1960 időkör kor
látái közé szorította. A nagy retrospektív magyar nemzeti bibliográfiát egyet
len nagy egységként felfogva elképzelhető azonban az a megoldás is, hogy a so
rozati felvétel évszámában az összefüggésekre utalás történjék. Vagyis az 1945 
előtt indult sorozatok esetében az Indulás évszáma került volna a sorozati fel
vételbe, az élő sorozatot pedig az un. "nyitvahagyás" Jelölte volna, hiszen 
oikluson belül megjelent és egyedi felsorolásra került köteteknél az évszám 
amugyis megtalálható.

Újszerű és szokatlan a + Jel használata a címfelvételben egyes esetekben: 
több mü különböző szerzőtől egy kötetben - egy szerző több müve egy kötetben.
Az egy bibliográfiai egységen belüli összetartozás Jelölésére, ugyanakkor az 
utalózásokra való közvetett figyelemfelhívás kifejezésére ez az érdekes meg
oldás elfogadható, sőt máshol történő felhasználása is elgondolható.
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Még hosszan lehetne sorolni a finom és avatott bibliográfiai fogásokat, 
valamint az azok végrehajtásához szükséges, de nem látványos sok-sok részlet
munkát. Ha ennek kifejtésére most nincs is lehetőség, legyenek meggyőződve 
mindazok, akik ezt annyi odaadással átgondolták és elvégezték, hogy a kötet 
használói - tudatosan vagy tudat alatt - mindig hálásan fognak reájuk gondol
ni.

A nagy pohár örömben csupán cseppnyi üröm az, hogy a külső, technikai ki
vitelezés nem volt mindig olyan gondos, mint a belső, könyvtári munka. Gondo
lunk itt az ivek kinyomtatásának nem egyszer hanyag (egyenetlen festékezés) és 
a fűzött példányok összeragasztásának nem egyszer felületes voltára, (b.g.)

A KÉPES KRÓNIKA FAKSZIMILE-gIADÁ3.ÁH0Z

Sokan emlékeznek még arra a könyvtárban, hogy a múlt évben hosszú hóna
pokon át a Kézirattár két-két munkatársa lakattal lezárt, fehérre festett la
pos ládával vonult át mindennap a Puskin-utcai épületből a Kézirattárba. "Mi 
van abban a frigyládában?" - "Friss-e a turósrétes, szakikám?" csipkelődtek a 
kollégák, s volt, aki tréfás-komolyán feszes haptákban, szabályos fővetéssel 
köszöntötte a furcsa menetet, hiszen hamarosan mindenki tudtat a titokzatos 
alkotmányban a Képes Krónika rejtőzik, melyről hasonmás-kiadást készit elő a 
Kossuth Nyomda. A munka 1963 júniusától 1964 júniusáig tartott. A könyv most 
megjelent, s a karácsonyi könyvpiac egyik szenzációja volt.

Az utóbbi évtizedben a fakszimile-kiadások kül- és belföldön egyaránt di
vatossá váltak. Talán a legreprezentatívabb külföldi sorozat az Early English 
manuscrlpts in facsimile, melynek kötetei 1951 óta jelennek meg; 1964-ben Né
metországban indult el egy hasonló, bár szegényesebb kivitelű vállalkozás 
(Deutsche Texte in Handschrlften).

Nálunk 1959 óta a XVI-XVII. századi magyar nyomtatványok sorozata jelenik 
meg igényes hasonmás-kiadásban (Bibllotheca Hungarica Antiqua), majd két éve 
a Magyarországi korvinák kötete — bár inkább művészettörténeti mint szövegköz— 
lési célkitűzéssel -, alig egy éve a Codex Albensls, most pedig a Képes Krónika. 
Tegyük mindjárt hozzá: ilyen szép kiállítású, példásan gondozott munka, amely 
a fakszimile—kiadvány sokrétű bibliofil, művészettörténeti és filológiai fel
adatának egyaránt ennyire eleget tesz, Magyarországon eddig még aligha jelent 
meg.

Az első kötet a kódex hasonmását tartalmazza. A Képes Krónika, mint isme
retes, Nagy Lajos uralkodása alatt keletkezett, a Gesta Hungarorum néven emle
getett, de eredeti formájában fenn nem maradt őskrónika legteljesebb szövegét 
őrizte meg, mely az őshazára vonatkozó mondáktól Anjou Károly koráig terjed.
A szöveg mellett - a "biblia pauperum"-okhoz hasonlóan - szinte egy második 
önálló krónikát jelent a művészi miniaturák és iniciálék sora.
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A második kötetben találjuk & kísérő tanulmányokat, a szöveg átírását és 

fordítását. Derosényi Dezső bevezetője jó összefoglalót nyújt a krónika előz
ményeiről, létrejöttének körülményeiről, az Anjou-korról és elemzi a képanyag 
művészet- és kultúrtörténeti jelentőségét. Á krónikával kapcsolatos kodikológiai 
tudnivalókat Csaoodlné Gárdonyi Klára Irta le. A leírás kiterjed a képek magya
rázatára is, melynek során nem egy eddigi téves értelmezés kiigazítást nyer. A 
szöveg gondozását Mezey László végezte, a fordítás Geréb László munkája.

Ez a szép könyv - amennyire ára engedi - bizonyára nagy sikerre számíthat.
A Kézirattár munkatársai, akik szinte naponta látják, hogy általános iskolások 
és külföldi prominens szakemberek egyaránt milyen érdeklődéssel lapozzák át a 
krónika régi, Biosérdy-féle másolatát, legalábbis nem kételkednek ebben. - 
VIZKELETX ANDRÁS



V. Windieoh Éva

Kemény G. Gábor két cikkének - a történeti kutatás aktuális kérdéseiről 
és as OBzK szakkönyvtári funkcióiról, konkrétén a kézikönyvtárakról - gazdag, 
sok érdekes szempontot felvető anyagához szeretnék csatlakozni néhány kiegészí
tésemmel, felhasználva az alkalmat, hogy Itt számoljak be eddig végzett munkám 
egyes eredményeiről.

1. Kemény G.Gábor Igen jelentős kérdést vetett fel akkor,amikor a történeti 
olvasóterem kialakítandó súlypontját az utolsó száz év dokumentáolós anyagában 
jelölte meg. E száz év története - dualizmus, Tanácsköztársaság, Horthy-kor,né
pi demokratikus korszak - már ma Is történettudományi kutatásaink középpontjában 
áll, s a hangsúly, melyet a következő években ezek a korábban nem vagy alig 
(vagy nem kellő tudományos felkészültséggel) müveit területek történettudomá
nyunk egészében kapni fognak, előreláthatólag az eddiginél is nagyobb lesz. E- 
zekhez a kutatásokhoz forrásbázist nyújtásit valóban a történettudományi olvasó
terem leglényegesebb feladata.

Ugyanakkor azonban ez a terület hozza magával a legtöbb nehézséget is. Uig 
Magyarország 1867-ig terjedő történetét bibliográfiai segédeszközeink (Kosáry 
és I. Tóth Zoltán kötetei) kielégítően megvilágítják, az utolsó száz év törté
netének anyagáról nincsen hasonló kézikönyvünk. A Történettudományi Intézet évek 
óta foglalkozik ezzel a hatalmas feladattal, mintegy 400 ezer darabból álló oé- 
dulaanyagot gyűjtött össze (az 1867-1945 közötti korszakra), amelynek rendezé
se még folyamatban van (első szakaszban a dualizmuskori, második szakaszban a 
Horthy-kori bibliográfia fog elkészülni). Ez az anyag - óriási mennyisége és 
folyamatban lévő rendezése folytán - nem jöhetett szóba a kézkönyvtár vonatko
zó anyagának összeállításánál.

Milyen források állottak tehát rendelkezésünkre a munka elvégzéséhez? El
sősorban a Történettudományi Intézet könyvtárának (mely ma legfontosabb törté
neti szakkönyvtárunk) cédulakatalógusai másodsorban az 06zK szakkatalógusa 
(mely a decimális rendszer Ismert sajátosságai folytán nem nyújt a történeti 
anyagra vonatkozóan megnyugtató tájékoztatást); azután egyes évek történeti 
termését feltáró részbibliográfiák, - s végül maga a szakirodalom, illetve en
nek legjelentősebb termékei, melyeknek jegyzetapparátusából természetszerűleg 
kerekedik ki a korszak történetének alapvető forrásbázisa.
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A történeti olvasótérén részére az utolsó száz év történetéröl igényelt 
anyagunkat fenti forrósokból Állítottuk össze. Természetesen azonban, hogy as 
Így nyert anyag nélkülözi azt a teljességet, anit egy éveken át szervezet
ten folytatott bibliográfiai munkálat felhasználása ad meg. Munkánkat nem érez
hetjük befejezettnek retrospektive sémi a kézikönyvtárnak ezt a szektorát,ha 
kis mértékben is, de állandóan gyarapitanunk kell ólyan jelentős müvekkel, a- 
melyek az eddigi munkák során figyelmünket elkerülték. Ha pedig a Történettu
dományi Intézet bibliográfiája megjelenik, egész vonatkozó anyagunkat revízió 
alá kell vennünk, a hiányokat kiegészítve, az esetleges lényegtelenebb müveket 
fontosabbakra átcserélve.

Az utolsó száz év történetére vonatkozó forrásanyag összeállítása azon
ban (nem értve ide a monográfiákat, melyek a kézikönyvtárban bizonyos szem
pontból szintén a forrás funkcióját töltik be) további problémákat is felvet.
E korszak forrásanyaga természetét tekintve lényegesen más, mint a korábbi 
korszakok forrásanyaga. A feudális korszak forrásai egyfelől az oklevelek, 
okiratok (könyvtári szinten az ezekből készült kiadványok), másfelől az un. 
elbeszélő források. A kapitalista korszak kezdetével együtt azonban a forrá
sok köre mérhetetlenül kitágul. Nemcsak a hihetetlen mennyiségben napvilágot 
látó napisajtó az, ami a levéltári iratok mellett a történettudomány elsődle
ges forrását kell, hogy alkossa (mig ugyanakkor az emlékiratok szerepe mintha 
háttérbe szorulna), hanem azok a tömegesen megjelenő, nem történeti oéllal ké
szült kiadványok is, amelyek egy-egy korszak gazdas&gi-társadalmi-polltikai- 
jogi s egyéb viszonyainak egyidejű feltárására szolgáltakt statisztikák, élet- 
rajzgyüjtemények kortárs személyiségekről, terület, foglalkozás vagy más szem
pontok szerint, kompasszok, gazdasági jelentések (egyes területekről vagy or
szágos szinten) mindenfajta név- és adattárak, a gazdasági élet problémáinak 
aktuális célú megtárgyalása, kortörténetek, s a mindezek kombinációjából elő
álló megyei és városi monográfiák. A sort folytathatnánk, s valahol a menet
rend, telefonkönyv, áruházi jegyzék színvonalán zárhatjuk le* Mindezek nél
kül az utolsó száz év történetének számos fő kérdése nem oldható meg. Ezek 
feltárása, a lényegesebbek kiválogatása a kézikönyvtár számárai úgy érzem, 
ez az a leglényegesebb mozzanat, amit a kézikönyvtár a kérdéses időszak tör
ténetének feldolgozásához a maga részéről nyújtani tud. Ez a munka bibliográ
fiai szinten egészében befejeződött| de nem lehet kétséges, hogy a már össze
gyűjtött anyag — ezen a körülhatárolatlan és körülhatárolhatatlan területen 
- sohasem lehet teljes, és Így állandó kiegészítésre szorul.

2. Cikke folyamán Kemény G.Gébor felveti annak jelentőségét, hogy a ké
zikönyvtári munkálatok során könyvtárunk szakirodalmi és periodika—vonatko
zásban mutatkozó hiányosságai pótlásra kerülhetnek. Valóban, munkánk eddigi 
folyamán többszáz ilyen deziderátumot volt módunkban eljuttatni a Gyarapítá
si Osztályhoz (nagyobb részben külföldön megjelent müvekből, kisebb részben 
azonban igen meglepő magyarországi hiányosságokból), s egyes tételek ^szer
zésére már nyílott is lehetőség. (Más kérdés, hogy az első példányban beszer
zett hungarioum csak a raktári hiány pótlására szolgálhat, s nem kerülhet
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kézikönyvtárba.)

3. Végül Kemény G.Gábor felveti a kérdést, mivel járulhatnak hozzá egyes 
különgyüjtemények a történeti kézikönyvtár céljainak megvalósításához, s hir- 
laptári vonatkozásban azonnal konkrét javaslatokat Is tesz, Így többek között 
a magyar és a hazánkba járó nem magyar nyelvű történeti szaksajtóra vonatko
zó kimutatások elkészítésére és folyamatos bővítésére. Ez a fontos gondolat 
további ötleteket sugallt Így a történeti jellegű, az OSzK-ban meg nem lévő 
hungarika-anyag nyilvántartásának terén (ami igen kívánatos szolgáltatása le
hetne a történeti szakolvasóteremnek), vagy a folyóiratokban megjelent fonto
sabb bibliográfiáknak az olvasóterem részére történő klfényképeztetésében a 
Hirlaptár igen értékes segítséget nyújthatna. Úgy gondolom, erre munkánk kö
vetkező szakaszában, az alapanyag bibliográfiai összeállítása után kerülhet 
sor, amikor Is egyik legfőbb feladatunknak kellene tekintenünk wn-nak kidolgo
zását, milyen szolgáltatásokat kell majd az olvasóteremnek a könyvanyag ki
állításán túlmenően nyújtania. Reméljük, hogy a Hirlaptár szives példáját kö
vetni fogják mindazok a gyűjtemények, amelyeknek módjukban áll hozzájárulni 
ahhoz, hogy a most születő uj formák között könyvtárunk minél hasznosabban 
állhasson a kutatás rendelkezésére.

Észrevételek 
a "Könyvtárunk nevéről11 c. cikkhez

A Híradó legutóbbi számában Windisch Éva azt javasolta, hogy az átköltö
zés után is tartsuk meg a könyvtár jelenlegi nevét és ne változtassuk "Magyar 
Nemzeti Könyvtár"—ra, ahogy azt a hivatalosan kialakult álláspont ezt kívánja. 
Nézetem szerint a "nemzeti" szót mindenképpen fel kell vennünk a könyvtár ne
vébe, és nedlm az alábbi okokból:

1.Ismeretes és Windisch Éva soraiból is ki tűnik, hogy a jelenlegi név nem 
olyan patinás, amit érdemes lenne különösen kímélni. Ha 163 éven át ugyanazt 
a nevet használták volna, akkor nem volna szabad hozzányúlni, mert valóban nem 
szerencsés dolog még utcák nevét sem változtatni, még kevésbé történeti múltú 
intézményekét. Az OSzK elnevezés azonban ebben a rövid formában mindössze 16 
éves, hagyományé értést tehát nem látok. A régi, a múzeummal kapcsolatos név 
is sokkal sűrűbben szerepel az utóbbi 100 év bibliográfiai hivatkozásai között 
mint az uj.

2* A "nemzeti" jelző viszont kb. 140 évig benne volt teljes nevűnkben és 
bér elsősorban a Múzeumokhoz kapcsolódott, a köztudatban ma is jobban él, mint 
sem gondolnánk. Rövidített formája (A Magyar Nemzeti Muzeum Könyvtára) tudo
másom szerint hivatalos formákban, bélyegzőkön is előfordult. Az utcának még 
művelt embere is, ma is, a Nemzeti Múzeummal asszociálja a könyvtárat és ért
hető módon figyelmen kívül hagyja a fizikailag nem látható elválást. Az össz
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hangot a könyvtáron kívüli közvéleménnyel a "nemzeti" szó állíthatná helyre.

3. A "nemzeti" szó olyan tartalmat fed, amit az "országos" nem tesz és 
ezt kifejezésre kell juttatni. Világszerte 4 fó könyvtártípust tartanak szá
mon az idevonatkozó kézikönyvek, statisztikák stb.i a) nemzeti könyvtárak, 
b) egyetemi könyvtárak, o) szakkönyvtárak, d) közművelődési és iskolai könyv
tárak. A szakkönyvtárak rohamosan szaporodnak, tőlük a nemzeti könyvtárakat 
mindenütt megkülönböztetik, ügy is mondhatnánk, hogy a "nemzeti" szó jelzi a 
mi szakterületünket, az "országos"-bán viszont semmiféle tartalmi elemet nem 
érzünk.

4. A nemzeti könyvtár ma már szocialista és tőkés országokban egyaránt 
többet jelent, mint a nemzeti anyag gyűjtését, feltárását, 111. a nemzeti tu
lajdont, mert egyre inkább beleértik a központi szolgáltatásokat, (ld. ide vo
natkozóan az 1938-as bécsi kongresszus elveit, a Libri legújabb cikkét, stb.)
Bár ezekre az "országos" szó talán még jobban utal, a két feladatkört együtt 
(nemzeti anyag plusz országos funkciók) a nemzeti szó jobban jelzi, jobban át
fogja.

5* Úgy vélem, hogy az európai könyvtáraknál az "állami" és a "királyi" 
jelzőket tartalmi tekintetben azonosaknak vehetjük a "nemzeti" szóval,hiszen 
csupán a történelmi fejlődés különbözőségéről van szó, egyébként világos,hogy 
minden esetben nemzeti könyvtárral van dolgunk. Nevükben is nemzeti könyvtá
rak* Ankara, Athén, Bécs, Belgrád, Dublin, Lisszabon, Madrid, Párizs, Róma,
Varsó, Tirana (továbbá, Edinburgh, Firenze, Nápoly, Ljubljana, Skoplje stb.)* 
államiak* Bukarest, Moszkva, Prága, Szófia (továbbá a Szovjetunió köztársaságai
nak könyvtárai)* királyiak* Brüsszel, Hága, Koppenhága, Stockholm. A nemzeti 
jelleget fejezi ki az is, ha a nemzet neve szerepel* Deutsche Bücherei (Lipcse), 
Deutsche Bibliothek (Frankfurt). Csupán három nemzeti könyvtár marad tehát, 
melyek a fenti specifikus jelzők egyikét sem viselik* Bern (bár franciául ez 
is^nemzeti"), Helsinki és London (továbbá Martin és Zágráb).

6. Miután világos, hogy a nemzeti könyvtárak önálló típust képviselnek, 
érthető az is, ha az idevaló jelzőt alkalmazni kívánjuk megkülönböztetésül a 
ma már igen nagyszámú "országos" elnevezésű könyvtártól. E könyvtárak azonos 
kategóriába tartoznak, mindegyikük egy-egy szakterület gazdája, ezzel szemben 
a mi könyvtárunk részben kevesebb, részben több ennél, éppen ezért tartozik 
más típusba, amit viszont névvel is lehet és kell jelezni.

7. A mai magyar szóhasználatban az országos és a nemzeti kifejezések kö
zött bizony lehet értékelő különbséget tenni, mégpedig az utóbbi javára. Orszá
gos elnevezést viselő, intézmény igen sok van (kb. 8 hasáb a telefonkönyvben), 
de a nemzeti kultúra fellegvárai már sokkal ritkábbak (Nemzeti Muzeum, Nemzeti 
Színház, Nemzeti Galéria). Álszerénység lenne a nemzeti könyvtár sok nehéz fel
adatát ellátni, de a rangosabb nemzeti jelzőtől szemérmesen tartózkodni.

8. A tartalmi elem fontosságára utal az is, hogy a különböző szövegekben 
folytonosan magyarázgatnl kell* "Az OSzK, mint Magyarország nemzeti könyvtára".
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"A nemzeti könyvtári könyvtári feladatokat ellátó OSzK..stb. Ha a név tük
rözné a funkciót, mindez elmaradna.

9* Noha a Várba való költözés lényeges funkcióváltozással talán nem fog 
járni, mégiscsak második alapítás lesz, melynek fontosságát ország-világ előtt 
az uj névvel még jobban lehet demonstrálni. így a nemzet külsőségeiben is tu
lajdonába venné legfontosabb könyvtárát. 11a még az OSZK távolról sem olyan köz
ismert intézmény mint a Nemzeti Színház, a Nemzeti Muzeum, vagy a Nemzeti Ga
léria, de ha egyszer felépül az uj Nemzeti Könyvtár, akkor el kell foglalnia 
méltó helyét a négy legfontosabb kulturális intézmény első sorában.

10. A könyvtár idegen nyelvű nevében már hosszú ideje a nemzeti kifejezést 
használjuk és bár ez nem lényeges szempont, jó lenne az összhangot is helyre
állítani.

11. A fentiekből következik, hogy sajnos a Széchényi nevet is el kell hagy
nunk. Az alapitó kétségtelenül óriási érdemelnek más módon kellene méltó emlé
ket állítani az uj épületben. Bár a mai névtől nyelvtanilag nem különbözne a 
"Nemzeti Széchényi Könyvtár" elnevezés, mégsem lenne jó, mert ha már változta
tunk, legyünk radikálisak és végleges törekvők, nehogy máskor még tovább kell
jen rövidíteni. Ugyanígy elhagynám a "magyar" szót is, pleonazmusnak érzem, 
hiszen Magyarországon csak magyar lehet a Nemzeti Könyvtár. Azt javaslom te
hát, hogy az újjáalakuló könyvtár neve legyen egyszerűen! NEMZETI KÖNYVTÁR. - 
(Gombocz István)

KÖNYVTÁRnfiKlÚPZÖ SZAKTANFOLYAMUNK VIZSGÁIRÓL

A probléma (vagyis az, hogy egyesek a tanfolyam anyagában, mások a vizs
gákon támasztott követelményekben vélnek hibát találni, amikor vizsgaeredmé
nyeiket nézik vagy velük arról beszélgetnek) egyidős magával a tanfolyammal. 
Kinek és miben van igaza v. tévedése, erre (a régi kérdésre) próbálunk választ 
adni cikkünkben, mely egyfelől a hallgató és a vizsgáztató, másfelől a vizs
gákon résztvett (és arról nemcsak értesült) érdeklődő szemszögéből értékeli 
tanfolyamhalIgátóink félévi vizsgáit, melynek eredményét "Közlemények" o. ro
vatunkban ismertetjük.

A tanfolyamhallgatót MATGLAY mAbta

az első félév vizsgái, a halasztott és pótvizsgák is. Szep- 
ketí Körüíiem6igyt4ekerÜltÜnk* 6llaild^aa a viZ0K6k foglalkoztatnak bennün-

az
„ ^ap^ej^er végén, október elején még mindenki tele van öribizali 
nekünk 1 Minek Izgulni! Október közepétől kezdegetünk komolyabbanönbizalommal. Mi 

tanulni.
.. m,ée 2?®* a szabályt erősítő kivétel tanul, noha fenye-

8Z^°Y®lJiek, főleg a filozófiai vizsgákkal kapcsolatban, s eb-
kaintenzitásunk%dnimáli8.ddeges» büntudat ls bennünket, Ae mun-
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A vizsgaidőszakban már teljes a pánik. Mindenki éjt nappallá téve tanul 
és reszketve várja a híreket a másodévesek vizsgáiról. A hirek a lehető leg
rosszabbak. Minden vizsgáztató emberevő (tisztelet a kivételnek). A követelmé
nyekről ne is beszéljünk! A vizsgák reggelére mér mindenki idegesebb a sok évi 
átlagnál. Fogadalmak özönét tesszük magunknak és egymásnak a jövőre vonatkozóan

Aztán akik már túlestek a tűzkeresztségen, földöntúli örömtől ragyognak - 
egészen a következő vizsgaidőszakig.

Mindebből mi a tanulság?
Az első ránk, hallgatókra, vonatkozik* korábban kell elkezdeni és lelkiis

meretesebben kell készülni. Ha hinni lehet az Ígéreteknek és elhatározásoknak, 
ez be is fog következni.

Másodszor* ne üljünk fel a vizsgáztatókról szóló rémhíreknek! Ugyanis az 
igazat megvallva, a vizsgák előtti általános és törvényszerű pánik egyik fő oka 
hogy az újonnan érkezett hallgatók három hónapon keresztül mást sem hallanak, 
mint* "Képzeld a Nyakó! Újból kirúgta a társaság nagyobb részét. Aztán a tava
lyi képesítő! Persze a többi vizsgáztató sem jámbor zarándok! Szó sincs róla!"
A valóságban nem Így áll a dolog. Az Igazság az,ha valaki nem tanult, nrmnir még 
egy galamblelkü vizsgáztató is emberevo. Aki tud, vagy legalább is a kellő biz
tonsaga megvan az anyagban, azt különösebb meglepetés nem érheti. Ez nemcsak 
az én egyéni véleményem. Csoportunkban minden pótvizsgázó, saját bevallása sze
rint, méltán kapta érdemjegyét. Mentségünkre* a gyengébb eredmények oka rész
ben az is, hogy nem voltak előttünk teljesen tisztázottak a követelmények és 
a középiskola után szokatlan volt számunkra az a tanulási módszer, amely a ta
nulni való beosztását ránk bizta. Megjegyzendő, az utóvizsgán senki nem bukott.

Sok kifogás merült fel a filozófia vizsgák időtartama ellen. Itt két dol
got kell megkülönböztetni. A vizsgák mindig később kezdődtek a kiirt időpont
nál; ez tényleges szépséghiba. Nem vált a feleletek előnyére a fölösleges vá
rakozási időben meghatványozódó "lámpaláz". Az azonban, hogy maga a feleltetés 
tart hosszú ideig, kizárólag a segítő szándékot bizonyltja. Az előadó kérdé
seivel a helyes válaszra igyekszik rávezetni bennünket s hosszú gondolkozás! 
időt ad. Tehát a hosszúra nyúló vizsgákért vád senkit nem érhet. Azt hiszem, 
az nagyobb baj lenne, ha érdemjegyeinket pusztán egy jól - rosszul felépített 
tétel, alapján kapnánk.

Befejezésül megismétlem közös Ígéretünket a komolyabb munkára vonatkozóan 
s egyúttal mindannyiunk nevében köszönetét mondok oktatóinknak munkájukért és 
segitőkészségükért.

A vizsgáztató* HORVÁTH TIBOR

Elsősorban a magam vlzsgatapasztalatairól tudok Írni, ennek során is a 
hallgatók felkészültségében mutatkozó hiányokat mondanám el inkább. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy a hallgatók tudása a tanárnak csak panaszra adna okot.
A két évfolyam teljesítménye a vizsgák tükrében sem mutat rossz képet. Legfel
jebb azt nehézményezem, hogy az OSzK hallgatóinak átlaga nem jobb, mint a szak- 
tanfolyam többi esti csoportjáé.

A felkészültség legnagyobb hibáját abban látom, hogy az ismeretek elsajá
títása nem eléggé precíz. Inkább az anyagról tudnak valamit, s nem az anyagot. 
Felületes ismeretekről tanúskodó feleleteket nem szoktunk elfogadni, akkor sem, 
ha a hallgatónak esetleg eszébe is jut valami. Ezért érhette a vizsgáztatókat 
az a vád, hogy a bukások száma túlságosan magas. A másik hiba, hogy a tananyag 
feldolgozásában kevés az önállóság. Abban is látszik ez, hogy a lényeges és 
lényegtelen részeket egyformán jól (vagy egyformán rosszul) sajátítják el. Az 
anyag is elsősorban úgy érdekli a hallgatóságot, mint olyan ismeret, melyről 
vizsgán kell számot adni.

Ami most már a vizsgáztatókat illeti, a legfontosabb feladatunk az lenne, 
hogy a tantárgyak egységes követelményszintjét meghatározzuk. Érzésem szerint 
e tekintetben nagy különbségek vannak, s ez az egész oktatásra kiható kellemet
len következményekkel jár, a hallgatókat is bizonytalanná teszi. Azon is érdé-
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mes lenne elgondolkozni, hogy az OSzK-nak, mint tankönyvtárnak a lehetőségeit hogyan lehetne jobban kihasználni az oktatásban. Hallgatóink könyvtári munká
jának és a tananyagnak jobb összehangolása mind az oktatásnak, mind a könyv
tárnak hasznára válnék.

A tanfolyam szervezőinek külön szeretném megköszönni azt Is, hogy a vizs
gák nyilvánosságára felhívta az OSZK munkatársainak figyelmét, s hogy a vizs
gákra delegáltak valakit a könyvtár vezetői közül. Mindez a ml munkánkat segí
ti. Remélem, legközelebb a hivatalból kiküldött vizsgaelnökön kívül az oktatás, 
különösen a "vizsgáztatás módszerei" Iránt nagy érdeklődést mutató OSZK dol
gozók is meghallgatják a tanulók feleleteit.

Az érdeklődőt FERENCZY ENDRÍNÉ

Nehéz feladat a félévben elért eredmények mérlegének elkészítése, - elő
adónak, hallgatónak és a látszólag kívülálló érdeklődőknek egyaránt nehéz. Hi
szen - bizonyos mértékben - a tanulmányi eredmények számadatai mögött valamennyi
ünk közös erőfeszítése rejlik. Az előadó lelkiismeretességét, pedagógiai mód
szerének helyességét mérheti le, a hallgató szorgalmáról, tárgyszeretetéről, 
felkészültségéről tehet tanúbizonyságot és a többiek, szinte a könyvtár vala
mennyi dolgozója, számot vethet önmagával! hogyan segítette elő tanácsaival, 
gyakorlati tapasztalataival, hogy a tanfolyam hallgatói valóban jól képzett 
könyvtárossá váljanak. Ha tehát eredményekről, vagy hiányosságokról beszélünk, 
kicsit mindannyiuhk eredményeit illetve mulasztásait érthetjük alatta.

Az egyes évfolyamok vizsgaátlagának számszerű adatait még nem ismerem,
Így csupán a vizsgák nyújtotta összképről számolhatok be. Általánosságban mind
két évfolyam hallgatói többségének felelete inkább gyors, nem alapos, kampány
szerű felkészülést mutatott, az összefüggések felismerésének hiányát. Én, magam 
részéről, nem is az évközbeni, rendszeres, óráról-órára való felkészülést kér
ném számon tőlük (hiszen ezt a módszert — valljuk be — a ma már tanárrá érett, 
volt diákok emlékében is többnyire csak a megszépítő messzeség varázsolja va
lósággá), hanem az egész évben elvért érdeklődést, a könyvtári munkafolyama
tok részleteinek és összefüggéseinek megismerését (vagy legalábbis az erre vo
natkozó szándékot). És itt kapcsolódhat ez a számonkérés bizonyos mértékben 
a könyvtár valamennyi osztályához, valamennyi munkatársához. A gyakorlatra be
osztott hallgatók többségükben legfeljebb csak azt az egészen szűk feladatkört 
ismerik jól-rosszul, melynek elvégzését rájuk bízták. Nem fordítottunk elegen
dő fáradságot arra, hogy bekapcsoljuk őket az osztály és ezen keresztül a könyv
tár munkájának egészébe, felhívjuk figyelmüket a munka egymásutánjának kapcso
lataira és ezáltal megvilágítsuk az általuk végzett, esetleg jelentéktelennek 
látszó részfeladat fontosságát. Természetesen ezen a téren lényegesen előnyö
sebb a helyzetük a hat vagy nyolcórás állásban mér az OSzK—bán foglalkozta— 
tott hallgatóknak, éppen ezért viszont bizonyos speciális, Széchényi-könyvtá- 
ri ismeretek terén többet is követelhetünk tőlük. (Ezért tartjuk pl. megbocsát- 
hatatlannak, hogy a könyvtár nem egy, tanfolyamot végző dolgozója nincs tisz
tában munkahelyének szervezeti felépítésével, főosztályokra tagolódásával stb.). 
Mert ezeknek a speciális ismereteknek a hiánya nemcsak tudásuk mértékét csök
kenti, hanem egyben nagyfokú érdektelenséget is árul el. Az a hallgató, aki 
egész évben nyitott szemmel jár a könyvtárban, érdeklődik munkatársai felada
tai iránt, belelapozgat a nem túl nagyszámú könyvtári szakfolyóiratba, figyel 
(!) és gondolkozik az előadásokon — az képes elsajátítani a megkövetelt isme
retanyagot még akkor is, ha a tételes, részletes tanuláshoz csak a vizsgák 
előtti hetekben lát hozzá. Annál is inkább, mert ezesetben a megtanulandó jegy
zet már csak ismétlést, az év folyamán hallottak, tapasztaltak összegezését 
jelenti.

Kétségtelenül a könyvtártan tárgya az, amelyhez a fenti módszer leginkább 
segítséget jelent. Viszont ebben a tárgyban kell a legtöbbet is megkövetelnünk 
ahhoz, hogy a középfokú tanfolyamot elvégzett könyvtáros a könyvtári munka alap
elemeivel tisztában legyen, a könyvtári üzem egyre több, középfokú képesítést 
kívánó feladatának bármelyikét el tudja végezni. Ezt a szempontot kell az elő
adásoknak is szem előtt tartaniok és - a feleletekből még itt-ott kiütköző - 
elvi, általános fejtegetések helyét fokozottabb mértékben átadni a gyakorlat
nak (a lehetőség szerint valóban a gyakorlatnak és nemcsak a gyakorlat "elmé
letének"). Mert hiába ismeri meg a hallgató a könyvtári hálózat bonyolult ősz-
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szefüggéseit, vagy az olvasás Irányításának módszereit és szempontjait (tévedés 
ne essék* mindkettő szükségessége vitathatatlan), ha ugyanakkor nem képes egy 
könyv kísérőlapját kitölteni, vagy a katalógushálózat nyújtotta lehetőségek 
alapjón egy-egy könyveimet fellelni. (Zárójelben Jegyezzük meg a tananyaggal 
kapcsolatban: ualán helyesebb lenne a könyvtári hálózat elvont, a könyvtárba 
bekerülő uj hallgató előtt teljesen ismeretlen fogalmait és összefüggéseit 
valamelyik későbbi félévben tárgyalni, amikor már a könyvtári munka ismereté
ben a hálózati felépités Jelentősége is könnyebben érthető lenne.)

A címleírás illetve szakozás oktatásában felesleges a gyakorlati követel
ményeket külön hangsúlyoznunk, hiszen e tárgyak Jellegéből következően elsa
játításuk kizárólag gyakorlat utján lehetséges és ez az eddigiekben is Így tör
tént.

A könyvismeret keretében nyújtott ismeretek adatszerű elsajátítása való
ban - Jogos a panasz - nem könnyű feladat, talán itt lehetne még leginkább, 
a könyvtártan mellett, nagyobb súlyt helyezni a gyakorlati bemutatásokra. A 
elmek és impresszumadatok "bemagolésa" mindjárt élettel telne meg, ha feladott 
referenszkérdések megoldása közben, adatok kikeresése utján ismerkednének a 
hallgatók az egyes szakterületek legfontosabb kézikönyveivel. Természetesen 
ez szintén nem kizárólag az előadón múlik, hiszen valamennyi mü használtatásá- 
ra a tanórák nem biztosítanak elég időt, de érdeklődéssel, az Olvasószolgálat 
kézikönyvtárával való ismerkedéssel mindenki maga könnyithetné meg sajátmaga 
számára a címadatok megjegyzését. Gyakran hallhatjuk ezzel kapcsolatban a pa
naszt, hogy felesleges fáradság a elmek megtanulása, elég, ha valaki majd gya
korlati munkája során megtanul tájékozódni a referensz-lehetőségek között. - 
de nem szabad elfelejteni, hogy ehhez a tájékozódáshoz legalábbis minimális, 
alapfokú könyvismeretre (mely e tantárgy keretében könnyen elsajátítható) szük
ség van.

A vizsgák között általában a legnagyobb "rém" a marxizmus-leninizmus.
És ez, sajnos, a vizsgaeredményekben is tükröződik. Nehéz megállapítani melyik 
az ok és az okozati vajon a rossz eredmények, a sok bukás váltja-e ki ezt a 
pánikszerű félelmet, vagy pedig.éppen e-rettegés okozza az eredménytelenséget. 
Valószínűleg mindkettő kölcsönösen hat egymásra. £1 kell ismernünk, hogy a 
hallgatók számára valóban ez a legnehezebb tantárgy, a legtöbb elvont fogalom
mal kell megismerkedniök és középiskolai tanulmányaik sem nyújtanak ehhez se
gítséget. Éppen ezért különösen fontos lenne, hogy az órákon az egész megkí
vánt tananyag világos magyarázatát kapják (csak a legszükségesebbet, de azt 
egészében!)• Nem szabad elfelejtenünk, hogy e tanfolyam nem pályázhat az egye
temi oktatás színvonalára, az egyéni anyaggyűjtés és feldolgozás nem lehet a 
hallgatók feladata, csak az Órákon elmondott tananyag követelhető meg tőlük.
De ez viszont megkövetelhető! £1 kell oszlatnunk azt a nézetet, hogy marxiz
musból "jól levizsgázni úgysem lehet", annál is inkább, mert - mint a vizsgák 
bizonyítJók - a tanár és a nallgató közös erőfeszítéséből azért mégiscsak szü
lettek szép eredmények is.

Visszatekintve az elmondottakra* mérleget készíteni nemigen sikerűit, de 
talán e néhány, a vizsgák hallgatása közben felmerült gondolat is hozzájárul
hat ahhoz, hogy a következő félév eredményei kedvezőbb képet mutassanak, ami 
mirwínnny^nnimwk (egyes hiedelmekkel ellentétben* a vizsgáztatóknak is!) egy
aránt érdeke.

Hibaigazítás
£z évi 1 .számunkban V.Windisoh Éva cikkének egyik mondatát hiányosan közöl

tük. A 23.lap utolsó mondata helyesen*
"£urópa 18 nemzeti könyvtárának nevét vizsgálva /a többiek különböző körül

mények folytán nem voltak a magyar viszonyokkal összemérhetők/ kiderül, hogy a 
nemzeti könyvtár elnevezést önállóan 5 könyvtár viseli* a nemzeti könyvtár nevet személynévvel vagy jelzővel összekapcsolva 4 könyvtár; a többi ^ esetben a 
könyvtár nevében a könyvtár nemzeti jellegére nincsen utalás; ezek közül 3 a 
királyi könyvtár nevet viseli."

A szerző és olvasói elnézését kéri a
Szerkesztőség



KÖNYVTÁRI SZERVEZETEINK
híreiből

KISz-ÉLET

A KISZ-élet fellendült könyvtárunkban - ez az általános vélemény. Mégis 
két taggyűlés kellett ahhoz, hogy meglegyen a határozatképességhez szükséges 
létszám. Ennek az ellentétnek a jegyében Indult ebben az évben alapszerveze
tünk munkája. Ezt a példát csak az Illusztráció kedvéért említettem. A követ
keztetést a gyakorlat alapján vonjuk le: a megszokott szervezeti formák nem 
elég népszerűek a tagság körében. Nem uj ez a gondolat, hiszen már tavaly is 
számbavette ezt a vezetőség. A KISZ lehetőségeket, formát ad a fiatalok közös
sége számára, a tartalmat a ml igényeink, munkánk, szórakozásunk, tanulásunk 
jelenti, s ebben mindenki érdeklődésének, kedvének és Idejének megfelelően 
vesz részt. A szervezeti élet alapja azonban a taggyűlés, melynek csak akkor 
van haszna, ha a tagság teljes számban résztvesz rajta. A megjelenés tehát 
kötelező és nem függ attól, hogy a napirend személy szerint kit mennyire ér
dekel. Ezért az elkövetkezőkön több aktivitást és a pontok érdembeli tárgya
lását kívánjuk a jelenlevőktől.

A munkaterv lényeges része a politikai munkára vonatkozik. Mivel a tag
ság nagy része az állami oktatás keretén belül ideológiai oktatást is kap, 
úgy gondoltuk, hogy ezt időnként politikai tájékoztatással egészítjük ki.
Két ilyen összejövetelt rendeztünk, melynek sikerét elsősorban a jól megvá
lasztott időpont, valamint a tájékoztatás alapossága jelentette. A vita fo
lyamén a politikai-ideológiai nevelésre is alkalom nyilt.

Az elsőéves könyvtárostanulók filozófiai korrepetálása az eddigiekben 
még kevéssé tett eleget a "politikai kör" követelményeinek, hiszen későn in
dult s a fő cél ezért a vizsgára való felkészülés volt. Hiányosságát még az 
Így is előforduló bukások, hasznát pedig az állandó részvevők két jelese és 
négy jó-ja jelentette. A következő félév anyaga - a történelmi materializ
mus — több lehetőséget kinál a közvetlen politikai nevelésre is. A foglalko
zások ezután szeminárium-jellegüek lesznek és az előbbivel ellentétben a 
vizsgaidőszak kezdetével fejeződnek be.

A szervezet lényeges feladata, hogy a KISZ—en kívüli fiatalok számára is 
nyújtson bizonyos lehetőségeket. Ez nálunk gyakorlatilag annyit jelent, hogy 
maflán rendezvény minden érdeklődő rendelkezéséire áll. Hogy ennek a szerve
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zet 1b hasznát látja, arra példaként szolgál a nemrég rendezett "Az ördög és 
a Jóisten" ankét, ahol a meglehetősen szürke hallgatást éppen két nem KISz- 
tag próbálta megtörni. Az ehhez hasonló ankétok lebonyolítását a jövőben úgy 
kell megszerveznünk, hogy az előadó mellé - a "Nehéz emberek" vitájához ha
sonlóan - egy felkészült vitavezetőt kell állítani, aki Ismerve a helyi kö
rülményeket, Irányítja és átsegíti az esetleges holtpontokon az ankétot. Azt 
hiszem, hogy ez célravezetőbb lenne, mint az előadó felkészültségének utóla
gos blrálgatása. - MACZIKA BÉLA.

,A BÉr.yreflflYftJTÖ SZAKKÖR MUNKÁJÁRÓL

Szakkörünk 1963* október 1-én alakult meg 23 taggal. Az év folyamán bé- 
lyegujdonságokat 1 400 forint értékben vásároltunk. Cseremozgalmat nem szervez 
tünk, mivel erre Igény nem mutatkozott.

Az elmúlt évben - bár három tagtársunk Is távozott, létszámunk 26 főre 
emelkedett. Oseremozgalm&t ez évben sem szerveztünk. Decemberre terveztünk 
egy háboruellenes témájú bélyegkiállitást, de a megfelelő helyiség és tárlók 
hiányában e szándékunkról le kellett tennünk.

Bélyegujdonságokat 1964-ben közel 5 600 forintért vásároltunk. Értékis
mertetés és a bélyegek rendszerezésének megkönnyítése céljából beszereztük 
a Filatélia bélyegkatalógusát. Az 1964—es évben pénztáregyenlegünk 245,40 Ft 
volt.

A bélyegek beszerzését és a szakkör munkájával járó minden adminisztrá
ciós munkát pénztárosunk, Juhász Zsófia végzi szívesen és pontosan.(S.J.)



Akik újólag byerték el a 
SZOCIALISTA KÖNYVTÁRI MIIMKAKOT.T.’BICTTVA

elmet

Könyvtárunk két osztályának, a Könyvelosztó Beloiannisz u. részlegének 
és a Könyvtárközi Kölcsönzés-nek 1962 októberében alakult és a "szocialista 
könyvtári munkakollektlva" elmet 1963. november 1-én elnyert munkakollekti- 
vál vállalásaikat az elmúlt évben megújították. Könyvtári munkaterveiket 10 
hónap alatt hajtották végre, egyéb vállalásaikat pedig 1964. december 31-lg 
teljesítették. Ennek megfelelően könyvtárunk főigazgatóhelyettese a február 
26-án tartott összdolgozói szintű munkaértekezleten az Intézetvezetés, a ma
gyar Szocialista Munkáspárt és a Közalkalmazottak Szakszervezete könyvtári 
szervezetei vezetőségeinek alábbi határozatát Ismertette!

Határozat

A szocialista munkaverseny Irányításáról, valamint a munkaversenyben élen
járó dolgozók kitüntetéséről és jutalmazásáról szóló 1022/1961. (XI.15.) Korm. 
számú határozat III.B.2.e) pontjában foglalt rendelkezés alapján, a Közalkal
mazottak Szakszervezete Budapesti Bizottsága által 1962. szept. 4—én kiadott 
Irányelveknek megfelelően könyvtárunk Könyvelosztó osztálya Beloiannisz u.rész
legének és a Könyvtárközi Kölcsönzés csoportjának 1963. október 1-től 1964.de
cember 31-ig maradéktalanul teljesített vállalásaik alapján a

"szocialista könyvtári munkakollektlva"
elmet, melyet mindkét munkakollektlva már 1963* november 1-én már elnyert, újó
lag odaítéljük.

A szocializmus építésében és a szocialista erkölcs kialakításában végzett 
eredményes munkájukért mindkét muhkakollektivát zászlóval és oklevéllel tüntet
jük ki.

Budapesten, 1965. február 24-én

Horváth Viktor Hámori Béla Dr.Jóboru Magda
szakszervezeti titkár párttitkár főigazgató
A határozatban ismertetett rendelkezés előírásainak megfelelően a munka- 

kollektivák márc. 6-án tartott értekezleteinek javaslata alapján a kollektí
vák tagjainak egyéni kitüntetéseiről az alábbiak szerint határoztak!
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oklevéllel és .jelvénnyel tüntették ki Ambrus Jánosné-t, a Könyvtárközi 
Kölcsönzés munkakollektivájónak vezetőjétf

jelvénnyeli [Könyvelosztó] Bán Tibornó, Bayer Lászlómé, Bókav Bélóné,
Hajdú Lajosné, Hegyi Andrásné, Koncz Bélóné, Seligmann Gázéné - [Könyvtár
közi Kölcsönzés] Bállá Sándor, Kiss Dezsőné, Susánszky Zoltánná, Tamás Péter 
és Tóth Sándor.

oklevéllel! [Könyvelosztó] Kuszl Attila, Nagy Éva - [Könyvtárközi Kölcsön
zés] Bállá Katalin, Juhász Zsófia, Kurecz Antal né és Németh Vincéné elvtársa
kat.

És, akik most indulnak a 
SZOCIALISTA KÖNYVTÁRI MŰNKAKOTiTiFIKTIVA

óim elnyeréséért

A helyszíni állományvédő munka 1963-ban kezdődött meg a könyvraktárban. 
Féléven keresztül egyedül dolgoztam itt mint könyvkötő, és az osztály vezetői
nek segítségével alakítottuk ki azokat a módszereket, melyekkel tömegesen és 
egyszerűen lehet megóvni a vékonyabb, kötetlen nyomtatványokat.

Azt mindenki tudta, hogy ez még csak a kezdet, mert hiába gyorsak az el
járások — egymagám nem boldogulnék a nagy anyagmennyiséggel.

Ezért 1964 januárjában megalakult a raktári állomónyvédő csoport, komoly 
tervekkel s egyelőre változó személyekkel és létszámmal. Az első hónapok az 
ismeretlen munka elsajátításával, begyakorlásával és az egymással való megis
merkedéssel teltek el. Munkánk jelentőségét azonban már ekkor is mindenki lát
ta és ezért szívesen végezte.

Augusztusban végleg tisztázódott, kik lesznek a csoport törzstagjai és 
a nyári szabadságok utón teljes erővel dolgoztunk azért, hogy tervünket no
vember 7-re befejezzük. Ebben a két hónapban kovócsolódott össze igazán a 
társaság, mnfleniri érezte, hogy egyéni erőfeszítésétől függ az egész osoport 
eredménye. A lelkes munka meghozta gyümöloséts október 24-re teljesítettük 
éves tervünket. Az év hátralévő szakasza részben az 1965-re való felkészülés- 
ael, részben pedig terven felüli munkákkal telt el. Decemberben kezdtük fon
tolgatni, hogy a jövő évben már valami többért kellene dolgozni, mint pusztán 
a terv teljesítéséért.

A raktárban dolgozó, de másfajta munkát végző három fiatalt is bevontuk 
megbeszéléseinkbe és elhatároztuk együtt kilencen, hogy olyan brigádot ala
kítunk, mely a "szocialista munkakollektiva" óim elnyeréséért küzd.

Vállalásaink 3 területre vonatkoznak! a munkára, tanulásra és a közös
ségi életre.
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A munkavégzés szempontjából a terv maradéktalan mennyiségi és minőségi 
teljesítésén kívül a munkafegyelem további erősítése a célunk. Ezenkívül, 
amikor szükséges, segítséget nyújtunk a raktárosok kiszolgáló munkájához, a 
ruhatári és egyéb munkákhoz.

A brigád tagjai közül öten "tanfolyamosok", egy pedig esti gimnáziumba 
jár. így bőven van alkalom izgulni a vizsgák miatt azért, hogy az év végére 
az általános tanulmányi eredmény két tizeddel növekedjék. A többiek a K3BZ- 
oktatás keretében vagy a munkához szükséges speciális ismeretek elsajátításá
val veszik ki részüket a tanulásból.

Ami a közösségi életet illeti, vállaltuk, hogy a KISZ-szervezetének ren
dezvényein aktív résztvevők leszünk. Könyvtáron kívül Is számos közös progra
mot szervezünk, kirándulunk, színházba,moziba járunk, Így Is mélyítjük baráti 
kapcsolatainkat. Segítjük egymást minden téren, a tanulás, a munka vagy a ma
gánélet problémáiban.

Reméljük, jövő Ilyenkor már azt tűzhetjük magunk elé célul, hogy megtart
juk "szocialista" elmünket. — KASTALY BEATRIX



SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK
------------ -fejűhO£**C ----------------

MÖNKANKRÓL * MECBESZ'fcrlÉBEIHKRŐL * RENDEZVÉNYEIMRŐL

FEBRUÁR 11-17. * SZAKSZERVEZETI OSOPORTGYÜLÉSEK

ás SzB febr.5-i ülésének felhívása alapján a szakszervezeti csoportok sza
vazattöbbséggel jóváhagyták a vezetőségválasztásnak küldöttértekezlet formájá
ban való tartását és megválasztották küldötteiket.

FEBRUÁR 19. * SZAKSZERVEZETI BIZOTTBÁfl ÜLÉSE

Tárgya a febr.11-17-1 csoportgyülósek anyagának számbavétele, a megválasz
tott küldöttek regisztrálása, valamint a küldöttértekezlet előkészítésével kap
csolatos adminisztratív munka megbeszélése volt.

FEBRUÁR 23. * -----------------------------

Napirendjén a titkári beszámoló téziseinek megbeszélése, a határozati ja
vaslat előkészítése, valamint a vezetőségválasztás lefolytatásával kapcsolatos 
technikai kérdések szerepeltek.

FEBRUÁR 25. * ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS

Az "Ismerkedés a kibernetikával" 0. előadássorozatunk ötödik előadását 
Szundi T.Aa*id "Az informáoió-elmélet" címmel tartotta.

FEBHüAr 27. * VEZF.TŐS'ftGVÁLASZTŐ KÜLDÖTTÉRTEKEZLET

Küldöttértekezletünk vitájáról, határozatáról, valamint a megválasztott 
vezetőségről részint bevezető cikkünkben, részint e rovatunk keretében külön 
számolunk be*

MÁRCIUS 1. * SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSE

A megválasztott szakszervezeti és számvizsgáló bizottság tagjainak és pót
tagjainak résztvételével alakuló ülését tartotta. Papp Sándornak a KSz Budapes
ti Bizottsága tagjának javaslatára a szakszervezeti bizottság elnökévé Dr.Csa
pod! Csábáné-t. titkárává Horváth Yiktor-t. a számvizsgáló bizottság elnökévé
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Dr.Hemády Dénes—'fc választották meg egyhangúlag.

MÁRCIUS 3. * SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG ET.T.TWŐRZÉSB

Tárgya az SzB pénztára február havi. pénz- és értékcikk nyilvántartásának, 
kezelésének ellenérzése volt. Az SzB pénztárkönyvének egyenleget készpénz - 
353*89 Ft, követelés - 3 315,- Ft, OTP betétben - 9 731,60 Ft, tagdijbélyeg- 
ben - 8 228,- Ft, összesen - 21 608,49 Ft volt.

---------* TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS ttT/fatt

Az újonnan választott Tanács alakuló ülését és egyben első munkaértekezle
tét tartotta.

Az ülés első részében a reszortfeladatok szétosztását, valamint a reszort
felelősök mellett működő albizottságok alakításának kérdéseit beszélték megt 
második részében segélyügyeket tárgyaltak. A Tan&os munkaadói segélyre javasol
ta haláleset alkalmából Szllasi István (200 Ft)t betegség óimén Nagy Károly 
(300 Ft){ szociális segély elmén Fehér István (300 Ft), Nagy Lajosné (230 Ft) 
és Németh Imréné (230 Ft) dolgozókat. Szakszervezeti rendkívüli segélyben ré
szesítette Ozettler Antalné (haláleset alkalmából 200 Ft) és Szósz Géza (beteg
ség elmén 300 Ft) szakszervezeti tagokat.

MÁRCIUS 8. * NEMZETKÖZI NŐNAP

Szakszervezeti Bizottságunk az MSzMP és a KISz könyvtári szervezeteivel 
együttesen köszöntötte könyvtárunk mintegy 270 nődolgozóját. Az Írásos köszön
tést és az SzB ajándékát a KISz-fiatalok juttatták el nődolgozóinkhoz.

---------- * SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSE

Az ülés munkaértekezlet formájában az újonnan választott szakszervezeti bi
zottság tagjainak reszortfeladatait általánosságban azzal az igénnyel tárgyal
ta, hogy annak alapján a reszortfelelősök saját munkaterületük feladatait állít
ják össze, majd annak összesítéseként az 1963 március-augusztus időszak munka
tervét a legközelebbi ülésen vitatják meg.

MÁRCIUS 9. * CSSZBIZAIMI ÉRTEKEZLET

Az értekezleten Hoffer Rezsőné szervező titkár a szakszervezeti bizottság 
előző üléseinek anyagát, és a reszortok szétosztását ismertette. Milhoffer Ala
jos bér-és munkaügyi felelős az "április 4"-i jutalmazás elvi és gyakorlati kér
déseit, Krause Eta üdülési felelős az üdülési beutalókkal kapcsolatos aktuális 
kérdéseket tárgyalta meg a bizalmiakkal.
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Részletek
a vezetőségválasztó küldöttértekezlet 

.jegyzőkönyvéből

6Z

A február 27-én tartott vezet ős égválaszt 6 küldöttértekezletünkön az alap- 
szervezet tagságának képviseletében 89 küldött, 30 meghívott, a Közalkalmazot
tak Szakszervezete képviseletében Papp Sándor a Budapesti Bizottság tagja volt 
jelen.

A küldöttértekezlet napirendjén: 1."Beszámoló a Szakszervezeti Bizottság 
1962-1964 Időszakban végzett munkájáról" és "A Számvizsgáló Bizottság jelentése 
az 1962-1964. évek szakszervezeti gazdálkodásáról" 2. A szakszervezeti bizottság 
és a számvizsgáló bizottság újraválasztása c. programpontok szerepeltek.

Az értekezlet vitájában 14 felszólalás hangzott el. A vita főbb kérdéseiről 
bevezető cikkünkben számolunk be.

A küldöttértekezlet a Szakszervezeti Bizottság február 23-1 állásfoglalása 
alapján az alapszervezet további feladatait Illetően az alábbi határozatot hozta:

Az Országos Széchényi könyvtár szakszervezetének 1963* február 27-én tartott 
küldöttértekezlete, az alapszervezet előtt álló feladatok végrehajtásának bizto
sítására - építve egyrészt a már elért eredményekre, másrészt felszámolni akar
va a feltárt hiányosságokat - az alábbi határozatot hozta.

1) A szakszervezeti munka minden területén alapvető feladatként jelöljük meg 
dolgozóink szocialista tudatának formálását: a mindennapi munkában való helyt
állást, a szocialista munkafegyelem és munkaerkölos kialakítását, a feladatok 
végrehajtásában megnyilvánuló öntevékenységet és felelősségvállalást. E munka 
során tovább kell építenünk szocialista munkakollektiva-mozgalmunkat, fokoznunk 
kell tisztségviselőink és aktivistáink példamutatását és fel kell használnunk 
minden olyan lehetőséget, ami előmozdíthatja a szocialista szellemű osztály-és 
csoport-közösségek kialakulását.

2) Könyvtárunkat feladatai betöltésében - az eddig kialakított munkamódsze
reink továbbfejlesztésével - kell segítenünk. Ezen a vonalon munkabizottságaink 
megerősítését, a dolgozók felelősségérzetét növelő, javaslataikat és kezdeménye
zőkészségüket felhasználó munkaértekezletek segítését tartjuk elsősorban végre
hajt andónak. Saját feladatunknak tekintjük azt, hogy könyvtárunk a rendelkezé
sére boosátott anyagi eszközöket a leggazdaságosabban használja fel és azt, hogy 
a takarékosság könyvtárunkban a közösség ügyévé legyen.

3) Érdekvédelem terén a társadalmi ellenőrzés rendszerességét és annak haté
konyságát kell fokoznunk.

A választást megelőzően került sor a kiemelkedő munkát végzett bizalmiak: 
dr.Berczellné llonorl Erzsébet, Bétsoh Elemémé, Ozettnemé Kozoosa Ildikó,Demény
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Ottóné, Hajmást Sándorné, Konoz Béléné, dr.Markos Béléné, Rakovazky Istvánná, 
Szilvésy Istvánná, Tamás Péter, Vén Tiborné, dr.Wlttek Lászlóné, Zilehy Tamás- 
né, valamint az "OSzK Híradó" munkatársai közül dr.Kecskeméti István és dr.Tom- 
bor Tibor jutalmazására.

A mandátumvizsgéló bizottság (elnök: dr,Pusztai Jénosné, tagok: Rakovszky 
Istvánná és Vén Tiborné) jelentése szerint: a szakszervezeti csoportok által 
megválasztott 93 küldöttből 89 küldött volt jelen. A választott küldöttekből 
31 férfi és 62 nő; 63 könyvtáros, 10 adminisztratív és 18 technikai dolgozó;
15 küldött 30 éven aluli, 51 küldött 31-50 év közötti, 27 küldött pedig 50 éven 
felüli volt, ami egyben alapszervezetünk összetételét is tükrözte.

A szavazatszedő bizottság (elnöke: dr.Vermes Lászlóné, tagjai: dr.Bikichné 
Falta Rosemarie és Demény Ottóné) jelentése szerint: a szakszervezeti csoportok 
által megválasztott 93 küldöttből 66 küldött vett át szavazólapot és ugyanennyi 
volt a leadott szavazólapok száma is. Érvénytelen szavazat nem volt.

A küldöttértekezleten megválasztott vezetőséget az alábbiakban, zárójelben 
pedig a tagok által betöltött tisztséget ismertetjük:

Szakszervezeti Bizottság

tagjai: Belencsik Lajos (gazdasági felelős), dr.Borsa Gedeon (szakmai fele
lős), dr.Csapodi Csábáné (elnök), Dárdai Miklósné (agitációs és propaganda fele
lős), dr.Gordon Uiklósné (a Társadalombiztosítási Tanács elnöke), Gyulai Árpád 
(munkásvédelmi felelős), Koffer Rezsőné (szervező titkár), Horváth Viktor (tit
kár), Kerekes Lőrincné (adminisztratív felelős), Somogyi Anna (KISz-összekötő), 
dr.Vargha Balázs (kulturális felelős), V.dr.Windisch Éva (szakmai oktatási fe
lelős);

póttagjai: dr.Farkas László, Iszlay Zoltán, Somkuti Gabriella, dr.Ürögdy 
Györgyné, dr.Wlttek Lászlóné.

Számvizsgáló Bizottság

tagjai: dr.Hernády Dénes (elnök), Tamás Péter, Till Ferenc; póttagja: Pintér 
Antalné.

Társadalombiztosítási Tanáos: Darabos Pálné (munkásellátási felelős), Deli 
Györgyné (segélyezési felelős), Kiss Györgyné (nyugdijasügyek felelőse), Krause 
Eta (üdülési felelős), Pozsony Endréné (egészségügyi felelős), Szilvésy István
ná (nőfelelős)*
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A Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárosztálya az 1965. évre könjrtirtudomá
nyi pályázatot hirdet. A pályázat nyilvános. Pályázni az alábbi, "A könyvtár tu
dományi kutatások 1963/65. évi programjáéból (megjelenti Könyvtári Figyeld. 

1962. 9*10. ez.) kiemelt témákról készítetett tanulmánnyal leheti
I. A szocialista könyv- és könyvtári kultúra társadalmi összefüggései

közül
- egy üzem vagy egy település olvasási viszonyai rétegek, illetve életkorok 

szerint,
- a bejáró munkások egy csoportjának (egy üzembe Járók, ill. egy település
ről bejárók) olvasási viszonyai,

- a 14-18 éves, nem továbbtanuló ifJuság olvasási kultúrája és annak gyöke
rei. (1.12)

ÍZ. A települési és népesedési viszonyok alakulásának hatása az irodalommal 
való ellátás szervezetére. A könyvtári ellátás fejlesztésének szükségletei és 
lehetőségei az országos regionális fejlesztéssel kapcsolatban egy kiválasztott 
városban vagy megyében, a területi fejlesztés keretein belül. (1.211)

III. A könyvtári munka gazdaságosságai költség- és időelemzések. Egyes ha
gyományos munkafolyamatok raoionalizálása (pl. a feldolgozás, gyarapítás, mun
kaszervezet gazdasági vonatkozásai és vizsgálati metodik" kidolgozása), illetve 
elhagyása lehetőségének megvizsgálása központi szolgáltatások bevezetése, léte
sítése esetén. (2.13)

IV. A könyvtári munka szerepe a felnőttek iskolarendszerű oktatásában, vagy 
a felnőttek lskolánkivüll művelődésében. (3.221)

V* A mezőgazdasági termelésnek vagy kutatásnak a tudományos és szakkönyvtá
rak részéről adandó könyvtári és dokumentáoiós szolgáltatások hatékonyságának 
fokozása a következő Ötéves tervben. (4.42)

VI. A tájékoztatás különböző formái és Lehetőségei az ipari dolgozók külön
böző rétegei körében. (4.43)

VII. A visszakeresés problémái és lehetőségei a hasai könyvtári anyag- és 
adatszolgáltatásban. (4.441)

(Az egyes pályatételek után zárójelben levő számok az 1963/65* évi kutatá
si program megfelelő tételére utalnak. Az ott szereplő szöveg az esetek többsé- 
gében némileg megváltozott, a téma megfogalmazása konkrétabbá vált.)

A pályázatok benyújtásának határideje 1965* szeptember 30.
A pályamunkákat .jeligével a Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárosztályára 

(Budapest, V. Bzalay u. 10-14.) kell eljuttatni. A pályázatok elbírálását az 
Országos Könyvtárügyi és Dokumentáoiós Tanáos Könyvtártudományi és Kiadványi 
Szakbizottsága végzi.

Pályadijaki I. diji 5000.- Ft., II. diji 3000.- Ft., III. diji 2000.- Ft.
A Szakbizottság a beküldött pályamunkák számától és értékétől függően több első, 
második vagy harmadik dijat is odaítélhet. Közlés esetén a munka szerzője szer
zői tlszteletdijban részesül.

Budapest, 1965* február 4.




