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KÖZALKALMAZOTT ATHT>7

A Köz alkalmaz ottak és Rokonszakmában Dolgoz ék Szoksz ervezetei—
nsk Nemzetközi Szövetsége 1972. szeptember 4. és 9. között Moszkvában tartja
T. Nemzetközi Szakmai Kongresszusát.
Szeretnénk, ha ez a szakmai kongresszus a világ szakszervezeteinek olyan
fóruma lenne, ahol a közalkalmazottak jelenlegi és Jövőbeni leglényegesebb
problémái kerülnének megvitatásra.
Felhívással fordulunk a közalkalmazottak és rokonszakmák valamennyi dol
gozójához és szakszervezetéhez, mindazokhoz, akik
- a kapitalista
országokbah nehéz körülmények
között harcolnak a közalkalmazott dolgozók érdekeinek védelmében, a monopó
liumok befolyása ellen a közszolgálat különböző szektoraiban)
- a fejlődő
országokban nagy erőfeszítéseket tesz
nek az országos adminisztráoió, valamint a gyarmatosítás és a neokoloniallzmus befolyásától mentes, szabad közszolgálat megteremtéséért)
- a
szocialista
országokban
a politikai és
gazdasági élet területén mind aktívabb szerepet Játszanak egy uj társadalom
kialakításában, akik a munka- és életkörülmények állandó Javításáért harcol
nak, hogy vegyenek részt a testvéri együttműködés és a szakszervezeti szoli
daritás szellemében a közös kezdeményezésekben, hogy ujább sikereket érjenek
el harcukban.
A szakszervezeteknek szükségük van a nemzetközi szakszervezeti mozgalom
tapasztalataira. A dolgozó tömegek fontos haroai és akciói, amelyeket az
utóbbi években vívtak a munka- és életkörülmények Javításáért, a szoolálls
haladásért, a szakszervezeti és demokratikus szabadságjogok biztosításáért,
bebizonyították, hogy az egységes fellépés lehetséges és szükséges.
Napjainkban sok uj probléma Jelentkezik a közszolgálatban1 a monopóliumok
nagyméretű terjedése, a modern technika alkalmazása, a közigazgatásban szük
séges reformok, a nemzeti és demokratikus közszolgálat fejlődése a fiatal
államokban stb. Mindezeket megvizsgáljuk szakszervezeti nézőpontból.
Ki kell dolgozni a közös követeléseket, lehetővé kell tenni azt, hogy
az egységes szakszervezeti mozgalom előnyösen tovább fejlődjék a dolgozók
létérdekeinek védelmében.
Az V. Nemzetközi Szakmai Kongresszuson az állami szolgálat, a kommunális
terület, a posta és távközlés, az egészségügy, a bank- és hltelügy létesítmé
nyeinek tisztviselői, munkásai és funkolonáriusal külön csoportokban vitatják
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meg a szakmai akoi6programokat. Meghívunk minden szakszervezetet, hogy ebből
rését vállaljonl
A 7. Nemzetközi Szakmai Kongresszus erősíteni fogja a hozzá tartozó
dolgozók ás szakszervezetek nélkülözhetetlen egységét, ugyanakkor megnyilvá
nulása less a világ közszolgálati dolgozói szakszervezeti szolidaritásának.
Kezünket nyújtjuk minden harooló és elnyomott közalkalmazottnak. Egye
sítsük nemes erőinket a nemzetközi szakszervezeti mozgalom céljainak megvaló
sításához t
Forduljunk szembe közös és koordinált akoiókon keresztül minden olyan
támadással, amely a létérdekek és a szakszervezeti szabadság ellen Irányul!
Csatlakozzunk a békéért, a haladásért és a nemzeti függetlenségért folyó
egységes mozgalomhoz I
Bbben a szellemben hívunk meg minden érdekelt közszolgálati szakszerve
zetét e fontos nemzetközi eseményen való részvételre, tartozzék akár a ml
Nemzetközi Szövetségünkhöz, akár más nemzetközi szakmai szakszervezethez,
vagy legyen autonóm.
IGAZGATÓ BIZOTTSÁG
(A Közalkalmazott 1972.máro.8-1 számából.)
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

A Vezetői Tanáos márolus 9~én tárgyalta meg a könyvtár 1972.évi
mankatervét. A Tanáos a munkatervet - kisebb mádősitásokkal - elfogadta. A
munkaterv főbb pontjainak ismertetésére visszatérünk.
A főigazgatá elnökletével kibővített szakmai értekezlet tárgyalta meg
márolus 16-án dr.Faragé Lászlénó osztályvezető előterjesztésében "A modern
könyvek leírásainak katalógusrendszere. A münohenl katalógus kérdése" c. té
mát. Élénk vita után a könyvtár vezetősége nagyfontosságú döntést hozottt a
modern könyvállomány egységes katalégusrendszerben történő, korszerű feltá
rása érdekében az un. "müncheni katalógusban” nyilvántartott, több mint
100 ezer kötetnyi állományrészt teljes egészében rekatalogizálni kell. E
nagy fontosságú munka teljes Ütemű megindítására néháry év múlva kerülhet sor.
(Az előterjesztést és a terveket dr.Faragó lászlóné kővetkező számunkban
részletesen Ismerteti.)
Ugyanosak március 16-án főosztályvezetői értekezlet foglalkozott "A
gyorsmásolás bevezetése és jelenlegi helyzete az OSzK-ban" o., az V.főosztály
által benyújtott előterjesztéssel. A benyújtott javaslatnak megfelelően a
könyvtár vezetősége úgy döntött, hogy a könyvtár által beszerzett másológé
peket a gazdaságos működtetés érdekében egy összefüggő, egymást kiegészítő
rendszernek kell tekinteni, üzemzavar esetén a sürgős munkák átvételére a
működő gépek kötelesek. Gazdaságossági és oélszerüségi (a másolandó anyagok
felesleges szállitgatásának elkerülése stb.) okoktól Indíttatva kijelölték,
hogy az egyes gépeken milyen másolási munkákat lehet végezni. Határozat szü*
letett arról, hogy a könyvtár könyv- és folyóiratállományának, valamint
egyéb gyűjteményi anyagainak hiány-kiegészitésére, valamint állományvédelmi
oéllal használati példányok készítésére a Bank Xerox 914—es másológép kapaoltását fokozott mértékben kell Igénybe venni. A könyvtárban folyó kutató
munka támogatására a kutatóidő—kedvezménnyel rendelkező munkatársak részére
a kutatási témájukkal kapcsolatos anyagok másolása - a tudományos titkár
Igazolásával - a Jövőben 2 forintos kedvezményes áron végezhető.
Az elmúlt évben készítette el könyvtárunk a központi szolgáltatások
tízéves távlati fejlesztési tervét. Most elkészült a távlati terv a gyűjte
mények vonatkozásában is, melyet márolus 31—én főosztályvezetői értekezlet
tárgyalt meg. A megvitatott és bizonyos vonatkozásokban módosított tervet
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főhatóságunkhoz, a Művelődésügyi Minisztérium Könyvtári Osztályához törlesz
tettük fel.
Külföldi vendégeink
Jranz Grasberger zenetörténész, az österreiohisohe Nationalbibliothek
zenei gyűjteményének igazgatója Januárban a Kulturális Kaposolatok Intézete
vendégeként egy hetet töltött Budapesten. Szakmai és kulturális programjáról
Zeneműtárunk gondoskodott.
L. Maosulin, a Belorussz Szovjet Szocialista Köztársaság művelődésügyi
miniszterhelyettese Január 28-án tett látogatást könyvtárunkban.
Csáky Piroska, az újvidéki egyetem magyar irodalmi tanszéke könyvtárá
nak vezetője márciusban budapesti tartózkodása alatt több Ízben kereste fel
az OSZK-t. A Bibliográfiai Osztály Hungarioa munkaállomása Csáky Piroskával
sikeres együttműködést alakított ki.
Dr. Gerhard Pomassl. a liposei Deutsohe Büoherei főigazgatóhelyettese
és Bibliográfiai Osztályának vezetője, az IFLA Bibliográfiai szakbizottságá
nak elnöke márolus 19-26 között könyvtárunk vendége volt. Budapesti tartóz
kodása alatt a Bibliográfiai Osztály munkáját tanulmányozta, látogatást tett
a MTA Könyvtárában és tárgyalásokat folytatott az IFLA-FID kongresszusi iro
da vezetőivel. Kétnapos vidéki útja során több uj könyvtári létesítményt te
kintett meg Miskolcon és Egerben. Könyvtárunk dolgozói előtt "A bibliográ
fia helyzete az NDK-bán. Az IFLA bibliográfiai szakbizottsága tevékenysége
és tervei" oimmel tartott előadást.
Alblna Nylkólajevna Kirlk. a leningrádl Szaltükov-Sosedrin Könyvtár
Nemzetközi Kladványosere osztályának munkatársa ápr. 7-14. között az OSZK
vendége volt. Látogatása alkalmat nyújtott a két könyvtár kiadványoseréjét
érintő kérdések megtárgyalására. Felkereste a MTA Könyvtárát, az Országos
Műszaki Könyvtárat és a Gorkij Könyvtárat. Dunántúli körútja során a zirci
müemlékkönyvtárat és a veszprémi megyei könyvtárat látogatta meg.
Stefan Grula. a Bibliotecilor Revista (Bukarest) főszerkesztője mároiusban egyhetes tapasztalatosere látogatást tett Magyarországon, vendéglátója a
Könyvtártudományi és Módszertani Központ volt.
Riohard F. Banoroft. a British Museum központi olvasótermének vezetője
a Kulturális Kaposolatok Intézete vendégeként mároiusban két hetet töltött
hazánkban. Programjáról, melynek keretében a magyar könyvtárüggyel ismerke
dett meg, a KMK gondoskodott. R.F.Banoroft két napig a Széchényi Könyvtárat
tanulmányozta, különös tekintettel az olvasószolgálatra és a különgyüjteményekre.
Az IFLA Nemzetközi Kladványosere Bizottsága dr.Gombooz István elnök ve
zetésével másfél év óta készíti elő a kladványosere szakértőinek nemzetközi
értekezletét. (Mint ismeretes, az első ilyen szakértői értekezlet 1960-ban,
Budapesten volt.) Az újabb konferenciát ez év április végén Bécsben rendezik,
az Unesoo anyagi támogatásával. A nemzetközi konferencia előkészítésére
M.Schiltman. a holland osereközpont vezetője, az IFLA-szekoió titkára és
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MxRazumovsky, a házigazda béosi Nemzeti Könyvtár megbízottja Januárban Buda
pesten voltak ás tárgyalásokat folytattak dr.Gombooz Istvánnal.
Ez áv első negyedében könyvtárunkat 71 külföldi kutató, valamint 13
egyéni és 40 osoportos látogató kereste fel.
Munkatársaink külföldön
Óvári Sándor főosztályvezető, Ozettler Antalné és Kastaly Beatrix, a
Restauráló laboratórium vezetője, ill. csoportvezetője február 27-29. között
Prágában Jártak, ütjük oélja a Prágai Státni Knihovna restauráló műhelyében
használt "Regnál 7" elnevezésű restauráló eljárás tanulmányozása, valamint a
nemzetközi reprográfiai kiállítás megtekintése volt.
Papp István, a KMK igazgatója máro. 23—30. között résztvett az IFLA
Közművelődési Könyvtári szekciója ülésén, mely Brémában (NSzK) került meg
rendezésre.
Soltész Zoltánná, a Régi Nyomtatványok Iára vezetője a római magyar mű
vészeti kiállítás rendezésében való részvétel, ill. az OSzK értékes kéziratainak a kiállításon való elhelyezése céljából március végén néhány napot
Olaszországban töltött.
összeáll.SOMKUTI GABRIELLA

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
Kitüntetés
A Népköztársaság Elnöki Tanáosa 60. születésnapja alkalmából, a szo
cializmus építésében végzett eredményes munkája elismeréséül dr.Sebestyén
Géza h.főigazgatónak a MDNKAÉRDEMRENB arany fokozatát adományozta.
Megbízások* Pelejtei Tibor osztályvezetőhelyettes a KMK Irodalompropaganda Osztály vezetői tendőinek, Menosik Pál műszaki ügyintéző a munkavédel
mi megbízotti teendők ellátására kapott megbízást.
ÜJ munkatársaink* Ábry Béláné 6 órás könyvtáros II./Bibliográfiai Osz
tály, Debreozeni Károlyné kisegítő II./Gazd.Hivatal, Farkas Csilla könyvkö
tő szakmunkás/Hirlapkötészet, Futó János gépkocsivezetŐ/Gazd.Hivatal.Koffán
Zsófia könyvtáros I./Könyvelosztó, Mándy Gábor könyvtáros I./KMK, Nagy
Zsoltné tud.munkatárs/Hirlapfeldolgozó Osztály, Rázga Emma kisegítő II./
Mikrofilmtár.
Eltávoztak könyvtárunkból* dr.Béllé,y Pál tud.főmunkatárs/munkaviszonya
megszűnt, Iszlal Zoltán osztályvezető/áth.Lapkiadó Vállalat, Kertész Judit
könyvtáros I./áth.KGM Számítástechnikai Intézet, Molnár Istvánná előadó/áth.
Néprajzi Muzeum, Nyírfalvi Lajosné kisegítő Il./nyugdijazés, dr.Pethes Iván
tud.főmunkatárs/éth.MÜM Vezetőképző Központ, Pinkola Lászlóné könyvtáros I./
áth.ELTE, Samarlay-Leölkes Katalin könyvtáros II./munkaviszonya megszűnt.
Átsorolások* osztályvezetőhelyettes - Kováos Ilona, Pelejtei Tiborj
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könyvtári csoportvezető - Gordon Miklósáéi tud.főmunkatárs - Fodor András,
Pa£ Zoltán, dr.Urbán Lászlói tud.munkatárs - dr.Karsav Orsolya, Maróth
MiJtlósnái főkönyvtáros - Beok .Ivánná, Benlozkv György, Bátsoh Elemérné,
Cholnoky Győző, Palotás Endréné, Sonnevend Péter, Susánszkr Zoltánnál
könyvtáros I.* Deutach Béláné, Jávoriné Ftllön Margit, Hagy Péter, Prágái
Pálné, .Sajtóé Endrei könyvtáros II. - Birok Oszkárné, Vargha Zsoltné (korábhant Nagy Endréné)
Csoportvezető - Kelemen N.Miklós, Müller Jánosné} főelőadó II. - Náday
Gyulánál műszaki ügyintéző I. - Bordács Attila, Mencslk Pál| műszaki ügyin
téző II. - Monostory Jenői előadó - Méhész Tamásné| könyvtári raktárvezető Hegyi Andrásné, Kureoz Antalnál kiemelt termelői szakmunkás - Gerőly Józsefnó,
Monos Béla, Reozetár Kálmáni kisegítő I. - Barsln József, dr.Bartók György,
Kaszás István, Mórái György, Sinkó Pálné, Szilágyi József, Szuchovszkv
Zoltán, Vas Sándor| kisegítő II. - Molnár János.
Könyvtáron belüli áthelyezésekt Döller Márta/Olvasószolgálat, Görget
Györgyné/KMK Szakkönyvtár.
(Lezárvat 72.04.15.)
KÖNYVTÁRUNK 1971.ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL
Befejező rész
Az állományvédelmi munkát könyvtárunk évek óta kiemelt feladat
ként kezeli. Az 1970-ben alakult Állományvédelmi és Reprográfiai főosztály
szervezeti kereteinek megszilárdulása, az egyes üzemegységek belső étszerve-*
zése, a gépi felszerelés korszerűsítése, a Mikrofilmtárban a nagyüzemi teoh*
nológla bevezetése a teljesítmények emelkedését eredményezték. Gátló ténye
zőként hatott azonban, hogy a Rosenberg-hp. utcai épület betelepítése a kö
vetkező évre maradt.
Az anyag állapotát tekintve legsürgősebb beavatkozást igénylő területen,
a magyar hírlapoknál a nagytömegű állományvédelmet sikerült megvalósítani.
Bár a Javítás, konzerválás egyelőre csak hagyományos módszerekkel folyik, a
dokumentumok tartalmának megmentését a nagyarányú mikrofilmezés biztosítja.
A 2 753 533 hirlapoldalról készült negatív és a 2 879 019 oldalról készült
pozitív olvasófilm már a nagyüzemi termelés eredménye. A mikrofilmre vett
oimek közül csak néhányat emelünk kit Budapest 1877-1922, Friss Újság 18961919, 1922-1944, 1947-1951, Esti Kurír 1923-1944, Nemzeti Sport 1919-1944,
Pesti Napló 1850-1939, 8 órai Újság 1915-1944| a vidéki lapok közül az
AbauJ-Kassal Közlöny 1873-1914, Beszteroebánya és Vidéke 1889-1916, Brassói
Lapok 1895-1916, 1920-1940, Dunántúl 1911-1944, Vasvármegye 1889-1943. A
történeti kutatás e fontos forrásai a mikrofilmezés által más könyvtárak,
intézmények számára is beszerezhetövé válnak - az anyag megmentése mellett
az akció legfontosabb eredményének éppen ezt tartjuk. A széleskörű haszná
lat azonban újabb problémát vet feli egyetlen negatív nem bírja el az^újabb
és újabb olvasófilmek tömeges gyártását. Ezért vált szükségessé az alapne-
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gatlT mellett egy másodnegativ készítése is. Ezt teszi lehetővé számunkra as
•* évben beszerzett Ozakop mikrofilmmásólé-gép, melynek próbaüzemeltetését
deoember második felében kezdtük meg.
A magyar hírlapok állományvédelmi mikrofilmezése mellett tervszerűen
folyt az egyéb állomány mikrofilmezése is, számszerűleg természetesen kisebb
mértékben. Az állományvédelmi mikrofilmezés teljes kookaszáma 1971-ben
1 738 957 volt. (A hírlapoknál említett oldalszám azért magasabb, mert a fel
vételek egy része képméretfelezéssel készül. Szolgáltatásként még további
69 099 negatív és 107 244 pozitív mikrofllm-kookát készítettek.
Kötészeti eredményeink az előző évi, igen magas teljesítményt is feltilmultákt saját kötészetünk 11 861 állományi egység bekötését végezte el, vál
lalati utón 16 135 darabot sikerült köttetni, (összesen 27 996, 1970* 20 782.)
Az emelkedés elsősorban a külső kötészetek munkájából származik. Ha ezt a
szintet tartani, vagy még inkább fokozni akarjuk, ami mindenképpen kívánatos*
a kötészeti előkészítő állomásokat sürgősen meg kellene erősíteni. Nagyobb
gondot kiván az előkészítés egyenletességének biztosítása isj ez évben ugyan
is az előkészítés szűk keresztmetszete - elsősorban a hírlapoknál - hírlap
iét észetürikben komoly fennakadást okozott. A raktárakban folyó helyi állo
mánymegóvás 2483 kötet Javítását és 94 kötet ujrakötését végezte el.
Restauráló Laboratóriumunk továbbra is igényes, gondos munkát végzett.
Egyre nyilvánvalóbbá válik azonban az egyedi restaurálást végzők csekély lét
száma és a rájuk váró feladatok közötti ellentmondás. Az erősen munkaigényes
darabok restaurálása mellett (Ino. 465 jelzetű ősnyomtatvány 197» az Ino.
1342-es 214 munkaórát igényelt) alig-alig jut idő az egyéb különgyüjtemények
(pl. Kisnyomtatványtár, Térképtár, Színháztörténeti Tár) szintén ritka és ér*
tékes dokumentumainak Javítására, konzerválására. Egyre sürgetőbb igényként
jelentkezik a külföldön már Jól bevált restaurálási módszerek (pl. papiröntés, papirhasltás, laminálás stb.) bevezetése is. lemaradásunk oka megint
csak a helyhiányt a Jelenlegi szűk helyiség minden további fejlesztésre al
kalmatlan.
Restaurátoraink ez év őszén a nemzetközi szakmai közvélemény előtt is
kitűnőre vizsgáztak: a 2.nemzetközi restaurátor konferencia budapesti ülés
szaka alkalmából a Kézirattár és a Régi Nyomtatványok Tára helyiségéiben,s
e két tár munkatársainak aktív közreműködésével, az elmúlt évek munkájának
kiemelkedő darabjait állították ki. A szépen összeállított, a restaurálási
eljárást a sérült dokumentumok fényképével is illusztrált kiállítás a szak
mabeliek előtt nagy sikert aratott.
A reprográfia területén ez az év meghozta a régvárt fejlődést: egy
Rank-Xerox 914-es másológép és két OCE-tipusu gyorsmásoló került a könyvtár
birtokába. Az egyik OCE a könyvtárközi kölosönzcs igényeit elégíti ki, a má
sik a központi olvasószolgálatnál csak 1972-től kezdi meg a térítés ellené
ben történő gyorsmásolást. A Rank-Xerox nagyobb volumenű állománykiegészitő
és állományvédelemmel kaposolatos feladatokat is ellát már a következő év
ben.
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A könyvtárunkra ruházott országos könyvtárügyi feladatokat az eddigi
mértékben és szinten teljesítettük. A III. Országos Könyvtárügyi Konferenoia
ajánlásainak szellemében kidolgoztuk e szolgáltatások tizéves távlati fej
lesztésének tervét és Jóváhagyásra főhatóságunkhoz terjesztettük fel. A fej
lesztési terv hangsúlyozza, hogy a megvalósulás olyan tárgyi és személyi fel*
tételek függvénye, amelyek megléte nélkül nem lehet szó az abban foglaltak
végrehajtásáról.
Hazai könyvtáraink állománygyarapodásához a Kötelespéldány Szolgálat, a
Könyvelosztó és a Nemzetközi Csereszolgálat utján nyújtottunk segítséget.
A Kötelespéldány Szolgálat 910 774 beszolgáltatott nyomtatvány szétosz
tásét végezte. Ebből 160 424 Jutott az OSzK-nak, 471 777 db-ot 27 más könyv
tár kapott. (A könyvtáraknak Juttatott mennyiségből 70 145 a könyvek száma.)
A fennmaradó 278 573 db fölöspéldány részben a Könyvelosztó utján került hasz
nositásra.
A Könyvelosztó 147 könyvtárnak összesen 205 862 könyvtári egységet Jut
tatott. Ebből az OSzK részesedése 2776 db volt. A szétosztott anyag részben
fölöspéldányokból, részben a kötelespéldány-maradékból származott. A könyv
tárak fölöspéldányalnak átvétele nélkül, közvetítő tevékenységként 9780 cimet
köröztek.
A Könyvelosztó elkészítette a Jelenleg birtokában levő, mintegy 1 300 000
darabot kitevő raktári állománya selejtezésének, előrendezésének és folyamatos
feldolgozásának tervét 1975-ig bezárólag. Eddig az időpontig kb. félmilliónyi
könyvtári egység feldolgozását és szétosztását végzik el.
A Nemzetközi Csereszolgálat a külföldről kapott anyagot az OSzK-igények
kielégítése után kb. húsz nagy budapesti és vidéki könyvtárnak osztotta szét,
mintegy 15 ezer kötetet Juttatva részükre. A beérkező folyóiratokból további
100 könyvtár részesült.
Csere-tevékenységünkben egyre e~őteljesebben érvényesül két ellentétes
tendenoiat az egyik kultúrpolitikai meggondolásból, ellenszolgáltatás, ill.
egyenértékű osere nélkül kívánja a hazai kiadványokat terjeszteni, különös
gondot fordítva arra, hogy a Magyarországról szóló irodalom a külföldi könyv
tárakban megfelelő szinten legyen képviselvej a másik az un. elszámolásos ose
re, mely a kölosönösség alapján a csereértékek egyenlegére törekszik. Ez
utóbbi módszer elsősorban egyes nyugati országok viszonylatában szokásos, mig
szocialista relációban általában a darabszámot tartják nyilván. Ez a mennyi
ségi egyensúly természetesen nem lehet azonos a minőségi egyensúllyal.
1971-ben kb. 61 ország 551 intézményével álltunk rendszeres cserekapcso
latban. E nagyforgalmi cserére a Kötelespéldány Szolgalattól Juttatott példá
nyokon kivül közel 286 000 Ft értékben vásárolt könyveket és folyóiratokat is
felhasználtunk (pl. a Régi Magyarországi Nyomtatványok tartalékpéldányainak
beszerzése 126 000 Ft értékben). A Magyar Könyvszemlét 215 példányban fizet-
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*ük elő külföldi partnereink részére. Az OSzK saját kiadványaiból kb. 800,
aáa intézmények kiadványaiból további mintegy 250 kötetet küldtünk ki. A Ma
gyar Nemzeti Bibliográfiából 200 oeerepartnerünk részesült.
Az OSzK nemzeti osereközponti tevékenysége bizonyos tekintetben osökkenffben vani egyre kevesebb az olyan küldemény, amely más intézményeknek az
OSzK-n keresztül érkezik. A közvetlen postázás úgy látszik előnyösebb az in
tézmények számára. Külön országos cserestatisztika sem készült 1966 óta.
A teljes esereforgalom - könyv és folyóiratévfolyam együtt - 1971-ben
20 514 kapott és 20 186 küldött egységből állt.
A hazai könyvtárakban található külföldi irodalomról a központi kataló
gusok és az ezekre épülő kiadványok nyújtottak tájékoztatást.
A Könyvek Központi Katalógusához érkezett 173 400 bejelentésből - a dup
lumok kiszűrése után - 134 232 cédula került beosztásra. Az adott tájékozta
tások száma 11 810 volt.
Az Országos Gyarapodási Jegyzék személyzeti nehézségekkel küzködve osak
a kiadvány kurrens számainak megjelenését tudta biztosítani, a továbbfejlesz
tésre vonatkozó elképzelések (ágazatokra való bontás) kimunkálása a követke
ző évre maradt. A társadalomtudományi és a természettudományi sorozatban
1971-ben mintegy 80-85 ezer tételt közöltek.
Mind a Központi Katalógus, mind a Gyarapodási Jegyzék hatékonyságét hát
rányosan befolyásolja a beérkező oédulák mennyiségének osökkenése. Mint isme
retes, a központi feldolgozást csak a Kultúra utján rendelt, tőkés államok
ból behozott könyveknél lehet biztosítani. A szocialista országokból szárma
zó, valamint a osere és ajándék utján beszerzett müvekről, sőt újabban a
könyvesboltokban is megvásárolható külföldi könyvekről csak az egyes könyv
tárak bejelentései adhatnak informáoiót. Ha ezek a bejelentések késnék, (van
olyan könyvtár, amelyik évente egyszer jelent!) vagy egyáltalán nem érkeznek
be, a központi tájékoztatás hézagos, megbízhatatlan lesz. Sajnálatos, hogy a
bejelentésekre a könyvtárakat semmiféle rendelet nem kötelezi, pedig ennek
rendeleti utón való szabályozása ügyében a 3. országos könyvtárügyi konfe
rencia is állást foglalt.
A külföldi folyóiratok központi katalógusába az újabb bejelentéseket
bedolgozták (45 000 adat). Megjelent a Kurrens Külföldi Folyóiratok a Magyar
Könyvtárakban 0. lelőhelyjegyzék uj kötete, mely 14 010 folyóirat hazai le
lőhelyeiről ad tájékoztatást. A jegyzék gépi utón történő előállítására az
első kísérlet sikeresen lezajlott, a várható költségekre is elkészültek a
megközelítő számítások.
A retrospektív lelőhelyjegyzék (KFKK) állományának kiegészítése tovább
folytatódott, ezért nem kerülhetett még sor a cimszerkesztés megindítására.
Ma a kwee állománya mintegy 50 ezer óim. Nagy munkát jelentett a kiadványba
felvehető intézmények körének megállapítása, miután osak az állományukat
megőrző és használatba is bocsátó intézmények adatai közölhetők. Ezek száma
előreláthatólag kb. 440 less.
A folyóiratok lelőhelyeiről szóban és Írásban kb. 13 ezer tájékoztatást
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adtak.
A KSpyvtárfcggl KöloaBpzéaheg érkezett kérések száma az előző évek oeökkenő tendenoiéja után újra emelkedett. (1971* 21 420, I97O1 20 400). A kéré
sek kielégítése 92,8 százalékos volt. Külföldről 9199 könyvet, 111. mikro
filmet kaptunk és 1951-et küldtünk ki. A mikrofilmen kielégített kérések szá
ma Ismét magasabb 1 53,5 százalék az előző évi 45,5 százalékkal szemben. Az
ügyek gyors intézéséhez nagy segítséget jelent az újonnan beszerzett OCE
gyorsmásoló.

Szervezet, Ez évben hajtottuk végre az eddig különgyüjteményként kezelt
Hírlap tár funkoiók szerinti decentralizálását. Ennek során leválasztottuk az
olvasószolgálati és a raktári részleget s egyesítettük a könyvek olvasószol
gálatával, ill, raktárával. Az átszervezés célja az egynemű munkák összevo
nása s ezáltal a raoionálisabb munkaszervezet kialakítása volt. A két olva
sószolgálat 1971. május 1-én, a két raktári rósz szeptember 1-én került kö
zös irányítás alá. Az átszervezés után 1971* október 1-én megalakult Hir lap feldolgozó Osztály már tiszta profilú szervezeti egységt feladata a folyó
iratok és hírlapok feldolgozása, a hazai periodikumok cim szerinti bibliografizálása, valamint a hírlapok és folyóiratok állományvédelmi előkészítése,
Dr.Dezsényl Béla és dr,Keresztúri Dezső főosztályvezetők nyugalomba voíulása - miután a főosztályvezetői állások nem kerültek betöltésre - további
szervezeti változtatásokat tett szükségessé, A III.főosztály vezetésére
dr.Haraszthy Gyula, a II.főosztály vezetője kapott megbízást. A Bibliográfiai
Osztályt kiemelték a II.főosztály szervezeti keretéből és közvetlenül a fő
igazgatóhelyettes irányítása alá helyezték. A Dezsényi Béla távozása után
gazdátlanná vált munkaterületek - tudományos ügyek intézése, kutatómunka és
továbbképzés irányítása stb. - gondozására okt. 1-től tudományos titkári ál
lást szerveztek. A tudományos titkár feladatkörébe utalták az előbbieken kí
vül a könyvtár kiadványai szerkesztésével, szellemi előkészítésével Járó fel
adatokat, A tudományos titkár részt vesz az intézet nemzetközi kapcsolatainak
ápolásában is,
A Zárolt Kiadványok Tára közvetlen felügyeletet 1971* nov. 15-től újra
a főigazgató vette át. A tár munkájának figyelemmel kisérésével, különös te
kintettel a ZKl-ben lefolyt felülvizsgálat nyomán hozott határozatok végre
hajtásának ellenőrzésével a főigazgató *s Igazgatási Osztály vezetőjét és a
tudományos titkárt bízta meg#
Vezetői értekezletek# A könyvtár felsőszintű vezetését irányitó testület
a főigazgató elnökletével ez évben 18 alkalommal ülésezett, a megtárgyalt
témák száma 34 volt. Két alkalommal a Vezetői Tanács az intézet éves tervét,
ill. beszámoló Jelentését vitatta meg. Kibővített szakmai értekezletre két
Ízben került sort februárban a szakreferatura kérdéseit, Júliusban az inté
zet segédkönyvtárainak helyzetét tárgyalták meg# Decemberben valamennyi osz
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tályvezető Jelenlétében tájékoztatás hangzott el a folyamatban levő gépesíté
si kísérletekről. A további 15 alkalommal főosztályvezetői értekezletek a
könyvtár aktuális kérdéseit vitatták meg Írásbeli, ill. szóbeli előtérjészté*
sek alapján. Az értekezletek fenti főiméi a gyakorlatban igen Jól beváltaki
a rugalmasabb szervezeti forma, a gyakoribb tanácskozások az ügyek gyorsabb
elintézését tették lehetővé.
Bér- és munkaügyi helyzet. Ezen a téren az elmúlt évekhez viszonyítva
előbbrelépésről sajnos nem számolhatunk be: a kedvezőtlen munkakörülmények és
a rossz bérhelyzet nem tette lehetővé a fluktuáció csökkentését. Bérszínvona
lunk elmaradása a közszolgálat egyéb területeihez, de a többi könyvtárhoz vi
szonyítva is, eddig is közismert volt. Az újabb közszolgálati (könyvtárosi)
bérrendezés után, amelyből könyvtárunk nem részesült, bérhelyzetünk tarthatat
lanná vált. Az eltávozottak helyére gyakran hosszú hónapokig nem sikerül kel
lő szaktudású dolgozót találni, egyre többször kényszerülünk megalkuvásra,
színvonalbeli engedményre, vagy fiatal kezdő munkaerők alkalmazására olyan
munkakörökben, amelyek nagyobb begyakorlottságot kívánnának.
1971-ben egyedül a kisegítő kategóriába tartozó dolgozóknál (raktárosok,
szakmunkások, takarítók) sikerült bérkorrekciót végrehajtani. Nődolgozóink
helyzetét javítja az az intézkedés, hogy a gyermekgondozási segélyt igénybe
vevők részére visszatértük után automatikusan 300 Ft emelést biztosítunk. Az
idős és fiatal generáció aránya - az elmúlt hosszabb időszak eredményeképpen ma már egyre inkább a fiatalok Javára tolódik el. Elsősorban az ő érdekükben
vezettük be a tanulmányi szerződés rendszerét: könyvtárunk az intézet érde
keinek megfelelő továbbtanulást a Jövőben anyagilag is támogatja, de ezt a
továbbtanuló dolgozó által vállalt kötelezettségek teljesítéséhez köti. Eddig
öt dolgozónkkal kötöttünk tanulmányi szerződést.
Az 1970-ben indult törzsgárda-mozgalom keretében ebben az évben tizen
kilencen 10 éves, öten 20 éves, hárman 30 éves OSzK szolgálatuk alapján ér
demelték ki a törzsgárda-tagságot. A rendkívüli Jutalomszabadságon kivül az
évi Jutalmazásoknál is figyelembe vettük a törzsgárda-tagságot•
Továbbképzés. A továbbképzés alapját három szakkör alkotta: a külföldi
könyvtári szakfolyóiratokat referáló kör, a muzeális-történeti szakkör és a
tájékoztató-bibliográfiai szakkör. A referáló kör teljes egészében a részt
vevők aktivitására épült, mig a másik kettő inkább a passziv előadás-hallga
tás, ill. hozzászólás szintjén maradt. Sikeres és hasznos vállalkozás volt a
könyvtárosi szakképesítéssel nem rendelkező, valamint a könyvtárban még csak
rövidebb ideig dolgozó munkatársak részére szervezett OSzK-isznereti tanfolyam.
Ez a továbbképzési forma részben előadásokkal, részben helyszíni látogatá
sokkal törekedett a könyvtár szervezetéről és munkájáról áttekintést adni. A Katalogizáló Osztály több alkalommal rendezett a Bibliográfiai Osztállyal
közös továbbképzést a katalogizálási munka mühelyproblémáiról.
Kutatómunka. 1971—ben 52 dolgozó kapott tudományos munkawegzésere heti
nyolc, ill. 4 órás kutatóidőt, összesen heti 416 órában (1970*4-32). Közülük*
év közben három fő távozott, mig ketten az év végén nyertek kutatoidőre en-
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fcályt. Év végén a kutatók azéma 51 fő, a heti kutatóidé 400 óra, 54 engedé
lyezett témában folyt a kutatás, ezeknek közel kétharmada könyvtártudományt
volt. Ugyanez az arány érvényesült az Időráfordításban is. A könyvtár törté
netének feldolgozásával - heti 76 órában - kilencen foglalkoztak. A kutató
napi munkák eredménye többnyire szakfolyóiratokban, illetve az OSzK-évkönyvben megjelent tanulmányokban mutatkozik, de jelentkezik a rokon intézmények
bibliográfiai tevékenységében, kritikai kiadásokban, sőt önálló könyvek for
májában is.
Gépesítés. A Magyar Nemzeti Bibliográfia gépi előállításának kísérleti
szakasza uj állomásához érkezett az első, gépi utón előállított próbaszám
megjelenésével. Az előkészítő munka - elsősorban a MARC II. rendszer magyarországi adaptációjával kapcsolatban - tovább folyik. Sikeres kísérlet folyt
le a Külföldi Folyóiratok Kurrens LelőhelyJegyzéke gépi előállításával is.
A korábbi években működött Gépesítési Bizottságot ez évben Gépesítésfejlesztési Bizottsággá szervezték. A bizottság feladata a könyvtár gépesí
tési szükségleteinek meghatározása évenként és távlatilag, figyelemmel ki
séri a könyvtár birtokában levő gépek működését, valamint az anyagellátás és
karbantartás problémáit.
Vári építkezés. A várbeli uj épület építése az 1971.évben is igen von
tatottan haladt. Jelentősebb előrehaladás osak a két raktártorony építésében
mutatkozottf és két raktári szinten megkezdődött a vasállványzat beszerelése
is.
Az év folyamán a könyvtár kidolgozta az uj épület azon helyiségeinek
belső építészeti és berendezési programját, amelyeknek funkciója az építési
program 1969-bön elrendelt módosítása (a KMK helyiségeinek az épületbe tör
tént betelepítése) következtében megváltozott. Az általunk szolgáltatott uj
program alapján a KÖZTI a tervdokumentáoiót elkészítette és annak Jóváhagyá
sa is megtörtént. Elkészítettük a VII. épületszinten levő nagy olvasószolgá
lati térség belső építészeti és berendezési programját is.
Főhatóságunknál újabb kezdeményező lépéseket tettünk az építkezés meg
gyorsítása érdekében, és ezzel kapcsolatosan felvetettük az építkezés több
szakaszban történő megvalósításának, illetve a szakaszos átvételének a le
hetőségét. Az erre vonatkozó további tárgyalások folyamatban vannak, de már
is valószínűnek látszik, hogy a két raktártorony az 1972. év végére elkészül
és egyelőre ugyan még fűtés nélkül - használatba vehető lesz.
Közben könyvtárunk helyiség-gondjai tovább nőttek. Az állomány folyama
tos ládázása és ideiglenes raktárakba való szállítása már olyan anyagokra
is kiterjedt, melyeknek osak egyetlen példányával rendelkezünk. A férőhely
hiány újabban a katalógusokat is fenyegeti, egyes esetekben - pl. a szakka
talógusnál és a központi katalógusoknál - az ujafib cédulagyarapodás elhelye
zésére már nincs lehetőség. A munkahelyek zsúfoltsága sem ősökként, sőt nőtt,
- újabb dolgozók munkába állításának egyik objektív akadálya, hogy uj munka
helyek kiálakltására már nem rendelkezünk megfelelő területtel.
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o
Könyvtárunk nemzetközi kapóbolatal részben a nemzeti könyvtári funkoiók*
bél következnek (nemzetközi kiadványosere, mikrofilmesére, könyvtárközi köl
csönzés), részben a belső könyvtári munka előtt éllé fejlesztési feladatok
kal függnek össze (tapasztalatcsere Jellegű külföldi tanulmányutak). Saját
eredményeink közvetítésének, propagálásának hatásos eszköze a külföldi könyv
tárosok fogadása, 111. oserelátogatása. Egyes munkatársaink révén tevékeny
részt vállalunk néhány nemzetközi szervezet munkájában. Végül tágabb értelem
ben nemzetközi kaposolataink közé sorolhatjuk külföldi látogaté- és kutatőforgalmuhkat, a külföldi intézményeknek és magánszemélyeknek küldött Írásbe
li tájékoztatásokat, valamint azokat a külföldi kiállításokat, amelyeken
anyagunk kiállításával veszünk részt.
A Könyvtárközi Kölcsönzés és a Nemzetközi Csereszolgálat tevékenységé
ről már az országos könyvtárügyi szolgáltatásoknál beszámoltunk, - itt csak
azokat a kezdeményezéseket említjük, amelyek a csereforgalom minőségi Javí
tását külön egyezmények megkötésével kívánják elősegíteni. Ilyen csere-meg
állapodás megkötésére tettünk Javaslatot a Kievi Köztársasági Könyvtárnak és
az Ungvári Területi Könyvtárnak. Elkészítettük a Javaslatot a Román Állami
Könyvtár részére is. Mindhárom egyezmény-tervezet elsősorban e területek
hungarloálnak átfogóbb és teljesebb begyűjtését hivatott biztosítani.
A mikrofilmesére ebben az évben tovább fejlődött. A csere három eddigi
partnerünkön kívül (Szerb Nemzeti Könyvtár, Belgrádi Matica Srpska Könyvtá
ra, Újvidéki Matica Slovenska Könyvtára, Turőeszentmárton) a moszkvai Lenin
Könyvtárral folyt. Jugoszláviából és Csehszlovákiából magyar és magyar vo
natkozású periodikákat, a szovjet féltől a történeti kutatás szempontjából
forrásértékű orosz nyelvű szakfolyóirat-sorozatot kaptunk, A kezdetben nehe
zen indult mikrofilmesére sikeres akciónak bizonyult s ma mér egyre számot
tevőbb az OSzK hungarloa hiányainak pótlása, és egyéb, napjainkban már nem
beszerezhető külföldi szakirodalmi müvek megszerzése tekintetében.
Tanulmányutak. Munkatársaink ebben az évben 24 alkalommal utaztak kül
földre. (Szooialista országba 17, tőkés államokba 7. Országonkénti Csehszlo
vákia 6, Lengyelország 4, Szovjetunió, NDK és Jugoszlávia 2-2, Románia 1. Anglia, Ausztria, Sbranoiaország, Hollandia, NSzK, Olaszország, Svájo 1-1.)
A huszonnégyből 4 kiutazás történt a szooialista országokkal kötött kulturá
lis munkatervek alapján, 4 esetben a művelődésügyi minisztérium külön kere
tének terhére, 7 alkalommal a szocialista országok társintézményeivel kötött
egyezmények alapján, az 05zK költségére, 4 esetben más szervek (MTA, OMFB
stb.) kiküldetésében, 5 alkalommal külföldi fél meghívására, anyagi támoga
tás nélkül.
örvendetes, hogy a külföldi tanulmányútaknái megnőtt a közvetlen intéz
ményközi kapcsolatok alapján történő kiutazások és fogadások szama. Jóllehet
ezek a kapcsolatok mind a szervezésben, mind anyagiakban nagyobb terhet ró
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nak a könyvtárra, a Jövő fejlődés követendő útját mégis ebben látjuk. A köz
vetlen kaposolatok rugalmasabb formája Jobban elősegíti a könyvtár konkrét
szükségleteinek kielégítését, növeli a tapasztalatszerzések hasznosságát s
az előkészítés munkájából kiiktatja a szükségtelen áttételeket.A közvetlen
kaposolatok ebben az évben különösen osehszlovák viszonylatban fejlődtek Je
lentősen. (Prága, Állami Könyvtár, Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Turóoszentmárton, Matioa Slovenska.) Hagyományosan Jól működött a kapcsolat a lipcsei
Deutsohe Büoherei-Jel és az újvidéki Matica Srpska Könyvtárral.
A kiutazásokhoz mérten megnőtt a fogadások száma is. Ebben az évben 16
könyvtárost fogadtunk, valamennyit szocialista országból. (Csehszlovákia 6,
Szovjetunió 4, Jugoszlávia 3f NDK 2, Bulgária 1.) Ebben a számban csak azok
szerepelnek, akik több napon keresztül az OSzK vendégei voltak és számukra a
teljes szakmai és kulturális programot a könyvtár állitotta össze, a legtöbb
esetben kísérőről, ill. tolmácsról is gondoskodva. A fogadónapok száma 147,
tehát egy vendág átlagosan kb. 9 napot töltött Magyarországon. Ezenkívül még
56 egyéni és 73 fő osoportos látogatót fogadtunk külföldről, akik egy-egy
napot, vagy csak néhány órát töltöttek a könyvtárban (szocialista országokból
75, egyéb 54.)
Nemzetközi kapcsolataink egyik kiemelkedő esemenye volt 1971-ben a Jú
liusi szovjet-magyar könyvtárügyi szeminárium, melyet a moszkvai Lenin Könyv
tár kezdeményezésére a Könyvtártudományi és Módszertani Központtal közösen
rendeztünk meg. A szovjet küldöttséget 0.Sz.CsubarJan. a Lenin Könyvtáiw igaz
gatója vezette| személyében első Ízben köszönthettük a Lenin Könyvtár igazga
tóját Budapesten. A küldöttség tagjai N.N.SzolovJeva. a Lenin Könyvtár ajánló
bibliográfiai osztályának vezetője és O.D.Glub.leva. a Szaltükov-Sosedrin
Könyvtár h.igazgatója voltak. Előadásaikat mintegy 120 főnyi szakmai közönség
hallgatta meg,s a referátumokat követő vitákban számos hozzászólás hangzott
el.
A Lenin Könyvtár és az OSzK közötti együttműködési egyezményt a két in
tézmény vezetője a fenti alkalommal irta alá. A megállapodás értelmében a két
könyvtár az 1971-75-ös időszakban előmozdítja közös munkák szervezését a kö
zös problémák megoldására, részt vesz közös kiadványok készítésében és rend
szeressé teszi szakemberek és belső szakmai információk kölcsönös cseréjét.
Egyes szakmai nemzetközi szervezetekben aktivan közreműködtünk, elsősor
ban az IFLA és az A1BM munkájában, ahol könyvtárunk munkatársai választott
tisztségviselők is. Az Internationale Arbeitsgemeinschaft dér Archív-, Bibliotheks- und Graphiksrestauratoren (LADA) 2. nemzetközi konferenciáját 1971ben Becsben és Budapesten tartotta, a bécsi österreiohisohe Nationalbibliothek és a Magyar Országos Levéltár rendezésében. Szakembereink részt vettek
a konferencián s ez alkalomból külön kiállítást is rendeztek könyvtárunkban.
A FID/CCC magyar képviseletét továbbra is elláttuk, és részt vettünk az
UNISIST párizsi konferenciáján. A CÍM (Conseil Internationale de la Musique)
moszkvai konferenciáján az AIBM képviseletében vett részt egyik munkatársunk.
A külföldi kiállítások közül Jelentősebb volt a moszkvai Puskin Múzeum
ban és a lenlngrádi Brmitázsban bemutatott "A magyar művészet 1000 éve" o. ki
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állítás, ahol késirattárunk több kódexet - többek között három Corvinát állított ki. A miieken (Csehszlovákia) rendezett Gyöngyösi Istvén-emlékkiállitáshoz számos eredeti dokumentum másolatának elküldésével Járultunk hozzá.
1971-ben könyvtárunkat 306 külföldi kutató kereste fel. '(Szoolalista or
aságokből 199, egyéb európai országokból 65, nem európai országokból 42.)

Jeszenszky Géza
ÚJABB TÖRTÉNETI IRODALOM
KÜLFÖLDI BESZERZÉSEINKBŐL

Bsrker, Thomas M,t Double eagle and Crescent. Vienna’s
aecond Turklsh elege and lts hlstorlcal setting.
Albany, 1967, XXVIII, 447 1.
A szerző célja a "lengyel nacionalista elfogultságu" valamint a"pángormán orientációjú" eddigi irodalom helyettesítése. Tág európai diplomáciai
és közép-európai politikai és társadalmi hátteret rajzolva ismerteti Bécs
1683-as sikertelen török ostromát, amely hosszú időre meghatározta a tárgyalt
térség sorsát, áobieski János szerepét lényegesen kisebbnek látja, mint ez
eddigi vélemények, de együttérzéssel ábrázolja az érintett népek veszteségeit,
Így a magyarság és Erdély szerepét. A könyv igen gazdag illusztrációs anyagot
prezentál* sok értékes térképet közöl, kár hogy az utóbbiakban a mai, nem pedig az akkoriban használatos földrajzi nevek szerepelnek.
Dziewanowski, 11. K. t Joseph Pilsudski, a European föderálist.
1918-1922. Stanford, 1969, XVI, 379 1.
A szerző megállapítása szerint Pilsudski - legalábbis a tárgyalt idő
szakban — az egykori lengyel—litván unió felélesztésére, s lehetőség szerint
Bjelorusszia és Ukrajna bevonásával egy nagyobb föderáció létrehozáséra tö
rekedett. A munka elsősorban nyugaton található levéltári anyagra támasz
kodik, s hadtörténeti részletekben is bővelkedik.
Feis, Herbert: Between war and peace. The Potsdam Conference.
Princeton, 1960 (1969), X, 367 1.
Feis, Berbert! Churchill, Roosevelt, Stalin. The war they waged
and the peaoe they sought. Princeton, 1967, XI, 702 1.
A kiadott dokumentumokon és az eddigi feldolgozásokon kivü1 a szerző a
hivatalos amerikai jegyzőkönyveket, a vezető résztvevők személyes iratanya
gát használta fel mindkét munkában. Az ismert politikai, diplomáciai és ka
tonai események felsorakoztatása mellett Így részletkérdésekben tud újat is
nyújtani, de az eseményeknek Így csak egyik - sokszor nem is a legfontosabb
oldalát világítja meg.
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Baunders, J. J.« ©ie hiatory of the Mongol conquests. London,
Ab első hiteles forrásokon alapuló angol nyelvű munka az euzázsiai

mongol birodalom születéséről és virágzásáról. Fő erénye a hódítás politikai*
vallási és kulturális következményeinek átgondolt bemutatása. Érdekes olvas
mány Magyarország tragédiáját ilyen tág nemzetközi aspektusban olvadni.
Weber, Frank G.« Fagles on the Crescent. Gármány, Austria,
and the diplomacy of the Turkish Alliance, 19*4—1918.
Ithaca-London, 1970, 284 1.
A szerző a törökországi német befolyást kezdettől fogva sok nehézséggel
terheltnek és hosszú távon mindenképp kudarcra itóltnek tekinti. Megállapítá
sa szerint az Osztrák-Magyar Monarchia és Németország eltérő célokat követett
Törökországban és ez a háború idején is sok konfliktust okozott.
Bonssll, Stephen: Suitors and Suppliants. The little netions
at Versailles. Port Washington, 1969, XIII, 301 1.
A szerző wilson bizalmasa és mindenese, House ezredes tolmácsa volt az
1919-as párizsi békekonferencián. Ott készített naplójának részleteit, kiegé
szítve később feljegyzéseivel, először 1946-bsn jelentette meg. Az igénylők,
akikről - és a kérdések amikről - szó van, a következők: egyes oroszországi
frakciók, arabok, cionisták, Montenegró, albánok, Fiume, lengyelek, ukránok,
csehek, szlovákok, románok, görögök, örmények, dánok, Korea, Santung, Vélemé
nye szerint wilson igen őszintén törődött az elnyomott kis nemzetek sorsával
de alapvető hibája volt, hogy a szakértők vélemény ellenére vakon hitt "a
könnyen felismerhető nemzeti határok" létében. Magyar vonatkozásban érdekes
Bratianu román miniszterelnök sikeres, de nem rokonszenves szereplése és
Hlinka elkésett panaszai a csehek ellen.
Williamson, Sámuel R.: The politics of Grand Strategy:
Britéin and Francé prepare fór war, 1904-1914# Cambridge,
/Mass./, XIV, 409 1.
Abból indul ki a szerző, hogy az I. világháború okaival foglalkozó óriá
si irodalom eddig elhanyagolta az antant-szővétség tagjai közti tárgyalások
és megállapodások tanulmányozását, pedig ezeknek is nagy szerepük volt a há
ború kitörésében és menetében. A brit és francia kül-, bel- és hadügyi poli
tika levéltári forrásainak vizsgálata alapján megállapítja a szerző, hogy valamennyi szövetségesközi előzetes tárgyalás és megállapodás közül az angol
francia volt a legrészletesebb és pontosabb: minden szinten ki volt dolgozva
a brit háborús támogatás minden részletkérdése a Brit Expediciós Haderő fran
ciaországi felállásával és odaszállitásávsl kapcsolatban. Mindez nem követke
zett az 1904-es szerződésből, hanem a német politika idézte elő. A szerző sze
rint egy nyilvános francia-angol szövetség sem tudta volna elrettenteni Német
országot a háborútól.
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KÖNYVTARUNK GÉPESÍTÉSI MUNKÜJÜBÓL

Közismert tény, hogy a könyvtárgépesités területén fejlett kül
földön, napjainkban egyre-másra jelennek meg a gépi utón előállított kiadványoki nemzeti éa szakbibliográfiák, nagykönyvtárak katalógusai, lelőhelyjegy
zékek és egyéb, széles rétegek tájékoztatását szolgáló publikációk.
Hazánkban a könyvtári gépi adatfeldolgozás területén a központi szerve*
zés és irányítás még nem megoldott, az egyes könyvtárakban elszigetelt mun
kálatok folynak a helyi igényektől és adottságoktól függően (OMKDK, KGMK,
Veszprémi Vegyipari ügyetem Központi Könyvtára, Szegedi Egyetemi Könyvtár).
A gépesítés jelenlegi szakaszára általánosságban az a jellemző, hogy a kísér
letek kétirányueki egyrészt komoly szellemi energiákat igényel a külföldi el
járások hazai alkalmazhatóságának megoldása, másrészt, éppen az eltérő hazai
problémák (a magyar nyelv sajátos volta, a könyvtári feldolgozás nivóbeli
különbözősége, ez igények mennyiségi adottságai stb.) miatt keressük a megfe*
lelő gépparkot, a túlnyomórészt szöveges anyagot tartalmazó adatok rögzítésé
re és esztétikai megformálására alkalmas gépeket.
A gépesítési kutatások területén könyvtárunk sajátos helyzetet foglal
el. Mivel feladataink az országos információs rendszerben elsődlegesek, a
gépesítési kísérleteket is az országos tájékoztatás szolgálata érdekében in
dítottuk meg, a Magyar Nemzeti Bibliográfia és a külföldi folyóiratok közpon
ti lelőhelyjegyzéke számítógépes előállítása céljából. Beszámolómban ez
utóbbival kívánok foglalkozni.
A külföldi folyóiratok hollétéről nyújtott tájékoztató szolgálatot az
Országos Széchényi Könyvtárban a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa
látja el, nyilvántartva mintegy ezer magyarországi könyvtár külföldi folyóiratállonányát két nagy katalógusában, a retrospektív anyagot a XVII. szá
zadtól 1960-ig, az élő, kurrens anyagot 196l-től 1970-ig bezárólag. (1972
folyamán kerül sor az 1971-1985-ig terjedő uj kurrens katalógus felállításá
ra* az 1970-ig terjedő címanyagot teljes egészében a retrospektív katalógus
fogja tartalmazni.)
ji szóban forgó kiadvány, melynek gépesítési kísérletéről most beszámo
lunk - a "Kurrens külföldi folyóiratok a magyar könyvté rákban" - . tartalmá
ban egyik katalógussal sem azonos, legfeljebb az élő katalógussal rokon.
Miben tér el a kurrens folyóiratlelőhelyjegyzék anyaga a katalógusétól?
Mig a katalógus állományt tart nyilván, addig emez a Magyarországon fel
lelhető folyóiratoknak csak azt a részét dolgozza fel, melyet fcb. ezer könyv
tár a tárgyévre a Kul aránál megrendelt, kiegészítve hat budapesti nagykönyv
tár ajándék,ill. csere révén járó folyóirataival. íz a mennyiség az ország
külföldi folyóiratanyagának mintegy kétharmada.
Mit tartalmaz a kiadvány?
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Mintegy 25 nyelven megjelenő 14-15 ezer folyóirat cimét, kb. 1000 lelő
helyet (elmenként átlag négyet véve, ez a kiadványban 55-60 ezer lelőhely
közlését jelenti), kb. 100 származási országot, és kb. 150-200 szakágat.
A kiadvány szerkezete jelenleg 8 következői a betűrendes főrész a fo
lyóiratokat mindenkori legutolsó cimük alatt alfabetikus rendben, sorszám
mal ellátva tartalmazza. A cimet a kiadási ország rövidítése és a lelőhelyek
felsorolása követi, előbb a budapestiek, majd a vidékiek, a várost jelző
kódok betűrendjében. Végül, a kódok melletti index-számok jelzik az intéz
mény által megrendelt példányszámot. A főrészt mutatók és táblázatok követik,
melyek a használatot megkönnyítik, a kiadvány információs értékét emelik.
A kiadvány kétévenként jelenik meg; a tételek, azaz elmek cserélődése
15-20 százalékos, ami kb. 2400-3000 uj cim, azaz címváltozás kétévenkénti
bedolgozását és kb. ugyanannyi megszüntetését, leválasztását jelenti. A ki
adványban nemcsak a cimek, hanem a lelőhelyek, azaz a kódok is változnak.
Ezek százalékaránya magasabb, kb. 25-30 százalék, mert a cimek változásával
párhuzamosan jelentkező kódváltozáson kivül számítani kell arra, hogy egyes
könyvtárak lemondják korábbi rendelésüket, vagy azért, mert sikerül áttéiv
niük a cserebeszerzésre, vagy egyéb (pl. anyagi) okok késztetik őket erre.
A lelőhelyjegyzék gépesítésével kapcsolatban az első tárgyalások 1969.
májusában kezdődtek az MTA-val, majd a VEIKI-vel (Villamos Energiaipari Ku
tató Intézet). Végül 1969. szeptember 25-én Make.v Árpáddal (Szeged, JATB
Kibernetikai Laboratórium) kötött szerződést az Országos Széchényi Könyvtár
a külföldi folyóiratok lelőhelyjegyzéke számítógépes előállításának vizsgá
latára. A szerződést 1971 folyamán módosítottuk, és az abban előadott
komplex feladatokat egy l.sz.kísérlet elvégzésére határoltuk körül. E kísér
letet - melyet egy háromszáz tételből álló mintán végeztünk el - 1971 őszén
zártuk le.
összegezésül a következőket mondhatjuk el: a kiadvány az általunk kikö
tött tartalmi és formai szempontoknak megfelelően, jelenlegi formájában gépi
utón elő&llitható. A kidolgozott program tartalmazza a betűrendezés gépi
utón való megoldását, a tételek sorszámozását és a sorszámok megváltoztatá
sának rendszerét. Az általános utalók sorszám nélkül állnak. Mutatók a cím
leírásban szereplő valamennyi elemről készíthetők (például kiadó országok,
lelőhelyek és szakszámok szerint) a tételek sorszámára való hivatkozással.
A hagyományos, kézi utón történő elkészítés helyett a címanyag elektro
nikus számítógéppel való feldolgozása az alábbi lehetőségeket nyújtja: a ka
talógus teljes tartalma lyukszalagon és mágnesfilmen tárolható betűrendben,
azaz sorszám szerint rendezetten. Törlés, vagy bővítés esetén (kétévenként)
C88k a változást kell közölni a géppel, az a korábbi információkat módosítja
8 mágnesfilmen, a változás jellegétől függően esetleg átírja a sorszámot és
a módosult állapotnak megfelelő uj lyukszalagot állít elő. A lyukszalag
adatelőkészitő berendezésen történő automatikus kimásolása révén bármikor az
adott időpontban érvényes katalógust nyerjük. Lehetőség van a hasábkiiratéson kivül a folyóirattételek nemzetközi méretű katalóguskártyára való kiira-
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tásáre is.
Bgy későbbi munkafázis, azaz kísérlet keretén belül komplexebb programot
kivénna az a megoldás, he különböző szempontok szerinti jegyzékeket akarnánk
előállítani, például lelőhelyed szerinti katalógusokat, azaz, az erre igényt
tartó könyvtáraknak szolgáltatni akarnánk kurrensen járó folyóirataik jegy
zékét. További kigyüjtósi szempontok lehetnének - az inputtól, azaz a betáp
lálástól függően - a közreadó testület, a folyóiratok nemzetközi rövidítése,
a kiadó ország, vagy a téma, a szakszám - ez utóbbi szerinti jegyzék ez or
szágos állománykooperációs igények szempontjából lehetne kívánatos. A gép e
szempontok tetszőleges kombinációját is képes előállítani és ebben a fázis
ban természetesen már nemcsak a sorszámokra hivatkozva, hanem valamennyi té
té Inéi a teljes címleírást adva.
Visszatérve kísérletünk 1.szakaszára, néhány szót kell ejtenünk az al
kalmazott gépekről, az időtényezőről és a gazdaságossági számításokról.
a/ Az adatelőkészítés 8-csatornás lyukszalagon, keletnémet Optima-lyukszalag Írógépen, a visszairatás ugyancsak ezen a berendézésen történt, a szá
mítógép a I4inszk22-es tipusu szovjet gyártmányú gép volt.
b/ Az x-évi kiadvány előállításához szükséges idő a szellemi előkészí
tés idejét figyelmen kivül hagyvai az adatlapok lyukszalagra való gépelése
gyakorlott perforátor számára 6 hónap; a számitógép időszükséglete (az anyag
lyukszalagról mégnesszalagra való konvertálása, majd a betűrendes rész és a
mutatók szerkesztett kiírása) 46 óra. Ugyanezen munkafolyamatok az x+2-óvi
kiadvány esetébem a perforátor időszükséglete a módosítások mennyiségétől
íü(f,gt a számitógép munkaideje 38 óra.
c/ Anyagi ráfordítás: x-évi kiadvány 69 000,-Ft, x+2-óvi kiadvány
57 000,- Ft, a Min8zk-22 tipusu gép gépóradiját, 1500,- Ft-ot alepulvéve. A lelőhelyjegyzéket előállító számítógépi programot esetleges más tipusu szá
mítógépre kb, 10 000,— Ft—os költséggel lehetne elkészíttetni.
Befejezésül ide kívánkoznék egy-két mondat jövőbeli terveinkről; Felfo
gásunk szerint az országos külföldi folyóiratlelőhelyjegyzék számitógópea
előállításának kérdése két problémakört vet fel, illetve szorosan kapcsolódik
azokkal: az egyik az országos bejelentési rendszer és a nyilvántartások kor
szerű reformja, a másik a kurrens és a megjelentetni kívánt retrospektív ki
advány összefüggése; az a kérdés, vajon képezheti-e a kurrens kiadvány a
retrospektív kiadvány pótlásainak alapját. 3 két kérdéskör vizsgálata, azok
eredménye fogja majd meghatározni a jövőben követendő utat. A vizsgálatok
lefolytatása a központi szolgáltatások tiz éves távlati tervében szerepel1,
SZILVÁSSY ZOLTÁNNÉ
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KIADVÁNYAINK

OSZK ÉVKÖNYV 1Q68-1Q6Q
A gazdag évkönyv valamennyi cikkéről egyformán megemlékezni meddő
vállalkozás lenne♦ De célravezető és méltányos, ha egy-egy tanulmánnyal - a
terjedelemadta keretek között - alaposabban foglalkozunk,
Berlász Jenő az épphogycsak megalapított Széchényi Ferenc féle Országos
Könyvtár korabeli társadalmi Jelentőségét kutatta; 1799-1815 között készült
nyomtatott katalógusai szétküldésének útját követte, A könyvtár történetéhez
Kollányi Ferenc egykorú munkáján messze túlmenő adalékot szolgáltatott. Ta
nulmányának egy fejezete (Felismerések az értelmiségről) értékes hozzájárulás
a Jozefinizmus általánosabb történeti megismeréséhez is. Mélyreható statisz
tikai vizsgálattal kimutatta: Széchényi Ferenc a társadalmi érdemeket szer
zett értelmiségieknek küldte el katalógusának 63 százalékát. Ezzel bizonyí
totta, hogy könyvtárát elsősorban ennek a - polgárosodást támogató - rétegnek
hasznára akarta fordítani.
Ugyancsak fontos magyar történelmi összefüggéseket lehet fölfedezni
Dezsényl Béla nagyterjedelmü, illusztrációs és dokurnentumanyaggal színesen
tagolt összefoglaló tanulmányéban a könyvtár két világháború közötti állo
mány gyarapitási politikájáról. Ebben az időszakban a könyvtár anyagilag a
mélyponton állt, gyarapodása mennyiségileg mégis jelentős volt, A (hiányos)
kötelespéldányszolgáltatéson kivül a növekedés értékes adományokból Jött lét
re. Pukánszkyné Kádár Jolán a legjelentősebb ajándék, az Apponyi-gyüjtemény
beolvasztásáról irt. Ez - köztudomásúan - a mai "hungarioa" gyűjtés alapja.
Az ajándékozás tényét, ritka dolog - törvény is hitelesíti. Az Országos Tör
vénytár 1925. április 7-i számában a miniszterelnök aláírásával megjelent
I. törvénycikk rendelkezései szerint a gyűjteményt, a rendkívül értékes ezer
darabból álló metszetkollekcióval együtt máig külön őrzik. Sőt* a hagyatékot
a Várba is eredeti elrendezésben telepitik át,
A könyvtár kiadói tevékenységét Kovács Ilona, illetve Horváth Viktor
tárják föl. A két cikk az 1936-1944, illetve 1945 és 1968 közötti kiadványok
kal más-más felfogásban foglalkozik. A Horthy-korszak második felének kiadói
munkáját Kovács Ilona a gazdasági eredményesség szempontjából is mérlegre te
szi. Horváth Viktor Írása viszont egy 1957-ben, ugyancsak az évkönyvben meg
jelent közleménnyel együtt 1968-ig teljes bibliográfiai áttekintést ad a felszabadulás utáni kiadói tevékenységről. Csak helyeselhető a megállapitasat
"az OSzK kiadvány! munkája még ma is alulmarad azon a kötelezettsegen, mely
nemzeti könyvtári funkciójából következne." (Itt mindenekelőtt a nemzeti oik58

lusblbllográfia és e kurrens kumuláoió nyugtalanító helyzetére hívnánk fel a
figyelmet. Hőstátéve, hogy e nemzeti bibliográfia fogalmát a legszélesebben
értelmezzük! beleértjük például hírlap- és folyóiratJegyzéket Isi)
A Könyvtár "jelenidejéhez" tartozik Faragó Láazlóné. Gombooz István.
TakáoB Menyhért és V, Windlsoh Éva eszmefuttatásai. Faragóné (Bereozky
Lászlóval együtt) már 1967-ben tudósított a katalogizálási osztály elemzó
munkáiról. Noét röviden (de tanulságosan) 5900 katalógusoédula vizsgálatából
von le megszivlelendó következtetéseket. (Érdekesség! az elemzés idején a ka
talógus összesen 900 000 oédulát tartalmazott.)
Takáos Menyhért a gondolati általánosítás magas fokán a bibliográfiai
hivatkozások és szerzői összefoglalások szabványosításának nemzetközi törek
véseiről ir. Kifejti, hogy a szabványok rendelkezései nem hatásosak. Azzal
pedig, hogy a hivatkozások bizonyos adatainak felvételét nem tekintik köte
lezőnek, gyakorlatilag torpedózzák meg saját elméletben egyszer már tisztá
zott követelményeik érvényesülését. (Szemléletes példa erre, hogy a magyar
szabvány bizonyos rövidítései nemzetközileg érthetetlenek.) A továbbfejlődés
re Takáos azt ajánlja, hogy "a tartalmi lényeget ismertető rövidítést az ere
deti irásmü formájának mellőzésével kell szerkeszteni." A olkk-kivonatoknak
erre a formájára viszont nemzetközi szabványt kell létrehozni. Javaslatai
már csak azért is meggondolandók, mert a világméretű közléstultengésben hova
tovább már az egyszerű bibliográfiai tájékozódás is lehetetlenné válik.
A régi nyomtatványok könyvészeti pótlásaihoz került, - pedig elsősorban
művelődési Jelentőségű - Berozeliné Monorl Erzsébet magyar színháztörténeti
összefüggéseket felvillantó kisesszéje. A Színháztörténeti Tárban fölfedezett
Ismeretlen Petőfi- illetve Arany-kéziratokát Egressy Gábor, a sokoldalú szlnész-iró forditásszervező munkájának állomásai szerint rendezi. A János-klrány egyik korábbi, Arany-forditotta változatának közlése (a véglegessel
együtt) pedig emberi közelségbe hozza a nagy költő hallatlanul gondos fordí
tó munkájának műhelytitkait.
Az évkönyv IV. része egyrészt a Széohényi Könyvtárhoz kötődő, másrészt
általánosabb érdekű tanulmányokat foglal magában. Literáll Nemes Sámuel kéz
iratos utlnaplójáról - bő közlésanyaggal tarkítva - Kelepsényi Ákos ad
könnyed stllusu, mégis tartalmas áttekintést. A napló önmagában is érdekes.
Még fontosabb azonban, hogy Jankovioh Miklós, a nagy multszázadi műgyűjtő
tevékenységéhez kapcsolódik. Az erdélyi antikvárius, Nemes Sámuel, a Várban
levő egykori Mamut régiségkereskedés gazdája tudniillik éppen Jankovioh meg
bízásából Indult 1841-ben az országnak. Pesttől a Dunántúlon át egészen
Velenoélg utazott. Keleosényi Ákos remek "irodalmi detektivszimattal" néhány,
a napidban említett könyv és műtárgy Jelenlegi helyét is földerítette.
Könyvmüvelődésünk kiváló adaléka Indall György oikket (Kölesönkönyvtárak
és olvasókörök hazánkban az abszolutizmus idején.) Indali a könyvtár kisnyom
tatványai között négy korabeli kölosönkönyv-katalógust talált. A szombathe
lyi, mlskolol, ungvári és szatmári lajstromokból izgalmas következtetéseket
von le a 48—as polgári forradalom utáni olvasói érdeklődésről, a bel- és kíil-„
földi Írók kedvességéről. Nem ért följegyeznit a legnépszerűbb magyar re-
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gényiró ekkor mégt Jósika Miklós, hátrább Vas Gereben, Fáy András, de nagy a
tábora a Hölgyfutár szerkesztőjének. Nagy Ignáonak és az ugyanősak őket köve
tő Kuthy Lajosnak is. (És ekkor kezdi meg osaknem százéves uralmát az olvasók
szivében az ifjú Jókai Mório is!)
Hely hiányában sajnos már osak két tanulmányról emlékezhetünk, mégpedig
igen hangsúlyosan. Két magyar folyóirat történetéről van szó. Az egyik Joó
János egri rajztanár nevéhez fűződik. Címet Hetilapok Mtttudomány és Egyéb
Hasznos Ismeretek terjesztése. A hazai ismeretterjesztés reformkori apostola
(1841-ben könyvet is irt e témáról), 1837-ben indította meg rövidéletű folyó
iratát. Tervezete fönnmaradt az Országos Levéltárban. "Tárgya leend mindaz,
mit kézi mesterség, szorgalom és ipar előzmodlthat főleg azonban ml kézműve
seknek mesterségük tökéletesítésére hasznos és szükséges lehet... A megjele
nő rajzok olly értelmesen és tökéletes mérték szerint készíttetnek, hogy azokrul a mesteremberek a tárgyalt műveket tökéletesen elkészíthessék." Joó János
- akinek alakját a olkkiró, Batári Gyula tárgyilagos rokonszenwel mutatja
be - megelőzte kora igényelt. Száz előfizetőt szeretett volna toborozni, de
csak hetvennégyig vitte. Lehető közönsége ugyanis ezldőtájt még osak kalendá
riumot olvasott. Hasonló lap, a Magyar Mérnökegyesületek Közlönye osak harmino óv múlva (és még akkor sem az iparosok támogatásával) élt meg Magyaror
szágon.
A másik szerkesztő, Illyés Gyula. 6 is különleges folyóirat "gazdájának"
mondhatta magát. 1941-től 1944-ig A Magyar Csillag története Babits Mihály
halálával kezdődött, amikor a 34 éves Nyugat lapengedélyét egyszersmlndenkorra bevonták. Illyés 1944. márolus 19-ig, a magyarországi német megszállásig
tarthatta fenn a szerkesztőséget. A tanulmány Írója Pergel ffereno - korabeli
hlrlapldézetek segítségével - drámai expozíciót ad a lap születése körüli
szellemi csatározásokról. A negyvennyolc Magyar Csillag-számban 70 magyar Író
több mint 30 müve jelent meg. Különösen figyelemreméltó a Mérték, a Figyelő, a
Disputa, meg az Adat és anyag clmü rovatokban megnyilvánuló határozott kriti
kai hang és az, hogy - egy csaknem az egész világgal hadiállapotba került or
szágban - ötszáznál több külföldi Íróról közöltek tanulmányt, vagy kritikát.
Ebből mindössze 18 a német... Keresztury Dezső is megerősítit "Nem vettünk
tudomást a fasiszta Írókról. Másokat idéztünk meg, akik a németeket humaniz
musukban és életformában is méltóan, az emberiség számára is példaadóan kép
viselték." Csattanónak kínálkozik a cikk - és évkönyv-ismertetésünk végére
is - hogy Pergel közzéteszi a Magyar Csillag eddig őseik kevesek által ismert
(lefoglalt) utolsó számáneik tartalomjegyzékét. E szám fotómásolata már olvasható az Országos Széohényi Könyvtárban.
(Cikkünk végére zárjeles rezignáoióként kínálkozik! a kurrens magyar
könyvgyarapitáá egyetlen tájékoztató orgánuma, az UJ KÖNYVEK 1968-69-bon nem
szerepel sem a Könyvtár, sem a KMK munkaje lent és ében. Megragadjuk az alkalmat,
hogy közhírré tegyük a szerkesztőség és a négyezer használó egybecsengő állí
tását. A kiadvány éppen 1969-ben ünnepelte félévtizedes fennállását.)
ISZLAI ZOLTÁN
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ÚJBÓL A SZAKREFERATURÁRÓL
Uj hozzászólások érkeztek szerkesztőségünkhöz s szakreferatura
bevezetése kérdésében immár negyedik éve tartó vitában - igazolva könyvtá
runk főigazgatója megállapításának helyességét, aki az 1970.jen.15-én taiv
tott főosztályi értekezleten a következőket mondottat "E probléma még nem
érett meg arra, hogy könyvtárunkban a szakreferatura bevezetésére szerveze
tileg intézkedni lehessen. Ebben a kérdéscsoportban több álláspont és megol
dási lehetőség van. Tisztázásukat viták utján kell biztosítani." (OSZK Hír
adó 1970.8. pj
A kérdés tisztázásának ezt a feladatát kívánta elősegíteni lapunk szer
kesztősége a szakreferatura kérdésében jelentkező állásfoglalások közlésével.
Miután azonban a vita már évekkel ezelőtt kezdődött, a most beérkezett hozzá
szólások közlése előtt, célszerűnek látszik a kérdés egészét legalább címsze
rűen feleleveníteni.
A szakreferatura bevezetésével kapcsolatos vitát az 1969.dec.16-án tar
tott szakmai értekezleten Ferenczy Endréné indította "Az Országos Széchényi
Könyvtár szakkönyvtári funkcióinak és szakreferensi rendszerének kérdései" c.
referátumával (OSzK Híradó 1970.20-25. P.). További közlések! Vekerdi József
hozzászólása (1970.57-60.p.), Sebestyén Gézát Szempontok a szakreferatura
(lektorátus) kérdésének megvitatásához (1970.93-96.p.), Tőkés Iászlóné hozzá
szólása (19/0.96-97.P.), Szilágyi Tibor hozzászólása (1970.128-I3O.P.).
1971-ben újabb közlemények jelentek meg. Jeszenszky Gézát A berlini
Stast8bibliothek szakreferensi rendszeréről (1971.13-16.p.), Somkuti Gabriellát
A szakreferaturáról - uj szemszögből (1971.129-130.P.), S.Orvos Máriát A
8zakreferatúráról bibliográfiai szemszögből (1971.168-Í69.P.).
A most beérkezett hozzászólások a szakreferatura kérdését a környező
népi és szomszédos magyar irodalmak szempontjából tárgyalják. - Szerk.
KÉMÉNY G-GÁBOR
Nagy érdeklődéssel olvastam Somkuti Gabriella A szakreferaturáról - uj
szemszögből c. cikkét (OSzK Hiradó XIV, 1971. 9-10.az. 129-130.P.). Annál is
inkább, mert hasonló hangvételű cikkel sem itt,sem másutt a könyvtártudomá
nyi szaksajtóban, s általában folyóiratirodalmunkban az utóbbi években nem
találkoztam.
Ennek a fontos cikknek az az érdemi mondanivalója, hogy. irója felismer
te és kimondotta, milyen jelentős lemaradásban vagyunk mind a környező népi,
mind s szomszédos magyar irodalmi kérdések könyvtári vizsgálata terén, ezen
a kettős, egymástól el nem különithető munkaterületen, - s hogyan lehetne ez
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ügyben előre haladnunk.
ügy vélem, nem indokolatlan, ha ebből ez alkalomból, s egyben az ügy
érdemének bizonyításaként kissé visszatekintünk Könyvtárunk múltjába. Az ügy
első támogatói közül mindenek előtt Színűvel Józsefet említeném, aki a szá
zadvégen, a Hirlapkönyvtár szervezése éveiben valósággal országos gyűjtő
akciót szervezett előbb a szabadságharc és a reformkor, majd a későbbi év
tizedek hazai és környező külföldi, magyar és nemzetiségi sajtóanyagának
minél teljesebb beszerzése, feltárása érdekében. Néki és fáradhatatlan mun
katársainak köszönhetjük, hogy a későbbi emberöltők szakkutatása jó alapra,
megnyugtató gyakorlatra épült a többi gyűjteményben is. Ahhoz persze, hogy
az OSZK több gyűjteményében az ilyen jellegű szakkutatás fellendült és felvirágzott, nem volt elegendő maga a gyűjtött anyag. Számos nagy könyvtároskutató kezdeményezése is kellett a folytatáshoz. Az utóbbi emberöltőből a
gazdag névsorból most csak a pályakezdésükkor itt működött Kniezsa István
és Tamás Lajos munkájára hivatkoznék. Ők és azóta sokan mások fejlesztették
tovább ezt az immár érett könyvtári hagyományt: a kelet-középeurópai tudomá
nyos vizsgálódás és a napi könyvtári szakfeladatok összekapcsolását.
Somkuti Gabriella joggal vitaindítónak mondható cikkéből most viszont
az is kitűnik, hogy valahol, valamikor ez a jó hagyomány megszakadt, elakadt,
s bizony lemaradtunk ezen a téren. Akár a mi szűk világunkból nézünk a kör
nyező és a nagyvilágba, akár a közelebbi vagy távolabbi külföld szemszögéből
tekintünk könyvtári munkánknak erre a területére. S nem vigasztaló, hogy
mindez nsgyjában-egészében áll a többi vezető fővárosi tudományos könyvtárra.
Igen, a szerzeményezésnek kivált a nyugati és déli szláv irodalmak anya
gában elért jelentős 1960 utáni eredményei mellett, a munkaterület más felén
tagadhatatlan lemaradásban vagyunk.
Szakréferaturára, szakreferensekre tehát szükség van. Szükség lenne
nemcsak a cikk szerzője által említett cseh és szlovák, román és jugoszláv
vonatkozásban, de éppígy a szovjet, s nem kevésbé az osztrák, a lengyel és a
bolgár irodalom, tudomány és művelődés e’lmélyültebb figyelemmel kisérése te
rén is. A magam részéről - összhangban Könyvtárunk egy másik, sok évtizedre
visszanyúló becses hagyományával - nem idegenkednék a finn-ugor, a nvelvrokonsági szakreferatura megszervezésétől sem, mely utóbbi nyilván az illetékes
akadémiai intézettel V8ló együttműködés révén lenne valóban eredményes.
Mit kellene teljesíteni ebben a feladatkörben? Vajon lehet—e egy korlá
tozott terjedelmű hozzászólás keretében erre egyáltalán válaszolni? Bizony
aligha. Jelzésekről, ötletekről szoriban beszélhetünk. Vitakérdéseket, senki
munkáját nem zavaró, de az ügy egészét előbbre vivő elgondolásokat azonban
felvethetünk. Ennyi és nem több az én törekvésem, amikor az alábbi hat pont
ban felvázolom ez általam elképzelt szakreferatura kelet-középeurópai refe
renseinek néhány gondozásra váró funkcióját. Ajánlanám:.
1. Alakítsuk meg a referáló szakreferatura munkakörét. Ez az alapja az
eddiginél pontosabb, biztonságosabb tájékozódásnak minden idevágó kérdésben.
Á szakreferatura e regionális részlegének kialakítása érdekében kérjük ki
esetenként és a szükséges mértékig az OSZK—bán ez idő szerint még aktivan mü—
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ködő, de jórészt rendes szolgálati idejük vége felé járó szakértőink vélemé
nyét. Komoly hiba lenne, he az elkövetkező években ez a rendszeres szakember
képzés ezen a területen nem indulna meg addig, mig könyvtárunk nem nagyszámú
szomszédnépi specialista tanácsadásával számolhat.
2. Ajánlatos lenne az újabb, egyre differenciáltabb kelet-középeurópai
könyvtári cimleirésok (katalóguscédulák) behatóbb minőségi ellenőrzése.
3. Érdemes lenne időnként meghallgatni, kikérni az emlitett specialis
ták majd a leendő szakreferensek véleményét a külföldi hungarica-bibliográfiákkal kapcsolatos szerkesztési és egyéb kérdésekben (igy a feldolgozandó
cimek, annotációk, ezek jellege stb. kérdésében).
4. Nem kevésbé elsőrendű feladat a retrospektív szomszódnépi és szomszé
dós magyar irodalmi tárgyú bibliográfiák tudományos előkészítésének és végig
kisérésének szakértői majd referensi munkája.
5. A felsorolt feladatokat fokozatosan megoldhatnák a feladatokra fel
készítendő leendő referensek, akiknek elsőrendű feladata lenne az is, hogy
magas szakirodalmi szinten megismerkedjenek a gondjukra bízott egyes munkaterületek irodalmi, történeti, néprajzi, nyelvészeti általános kultúrpoliti
kai kérdéseivel. S akik ezekkel az eredményekkel lényegesen gazdagítanák
könyvtári kiadványaink, évkönyvünk, sorozatainak anyagát. - Végül
6. A fokozatosan kialakuló szakreferensi hálózat kelet-középeurópai és
szélesebben vett keleteurópsi részlege belátható időn belül felkészülhetne
az irodalmi (irodalomtörténeti és tudományi stb.) adatszolgáltatáson túlmenő
retrospektív kisebbségi művelődési dokumentáció ellátására is.
Befejezésül legyen szsbad még valamit Somkutl Gabriella cikke történeti
(ez esetben könyvtártörténeti) kiinduló pontjához hozzáfűznöm. A Tököly
Száva által javasolt könyvtári különgyüjtemény ügyéhez lenne néhány rövid
megjegyzésem. Kutatásaim során magam is foglalkoztam személyével, kulturális
működésével. így legutóbb, 1971 szeptemberében, a zentai magyar történelemtanárok szimpóziumán tartott előadásomban is értékeltem közeledési kulturmunkáját. Ezért nem érzem indokolatlannak, hogy a kérdésnek erről a feléről én
is megközelítsem a felvetett problémát.
Előre bocsátom! nem ismerem Miller Jakab Ferdinánd könyvtárigazgató ál
lítólagos támogató felterjesztését ez emlitett Tököly-féle javaslattal kap
csolatban. Nem tudom, volt-e ennek az ügynek más Írásbelisége is. Kétlem
szőriben, hogy különösebben fáradozott volna a dologban. Nincs adatom - honnan
is lenne - arról, hogy József nádor ebben az ügyben egyiküket is kihallgatá
son fogadta volna. Pedig, ha országos üggyé nőtt volna Tököly Száva javasla
ta, erről mind az egykorú magyar publicisztika, mind a későbbi magyar és dél
szláv szakirodalom nyilván megemlékezett volna. Az ügy tehát nyilvánvalóan
már az első lépésnél elakadt. Mégis jelentős volt, és a cikk szerzője kiváló
érzékkel indult ki ebből a javaslatból, amikor a korszerű szakreferatura ide
vágó feladatairól szóló közleményét megírta.
Meggyőződésem ugyanis, hogy a kedvezőtlen fogadtatás mitsem von le
Tököly ekkori javaslata történeti jelentőségéből. Meggyőződésem azonban
ugyanakkor az is, hogy a reformkor nyitányán, a múlt század tizes évei végén
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a nyelvi-nemzetiaógi küzdelmektől már eléggé zaklatott és megbolygatott kul
turális légkörben igen üdvös lett volna, ha az OSZK - Tököly intencióinak
meglelelően - az akkori ország különböző népei kultúrájának akár különgyüjtemények alakjában is (a forma egyébként sem idegen Könyvtárunk későbbi töre
té ne tóben) őrzője, tűzhelye lett volna.
Anélkül tehát, hogy ez érdekes javaslat, a valóban "jó példa" nemzeti
ségtörténeti és politikai történeti elemzésébe bocsátkoznánk, levonhatjuk a
tanulságot. Tököly Száva, az 1790. évi temesvári szerb kongresszus magyaiv
baiát csoportjának vezetője, a XIX. század első évtizedeinek nagyvonalú és
kulturált hazai mecénása - nemzetiségre való tekintet nélkül - bölcsebbnejc
bizonyult nem egy ismert kortársánál, ő valóban azon az utón haladt, amin
Széchenyi István járt, aki 1842 őszén, emlékezetes akadémiai beszédében hasz
talanul figyelmeztette csapongó képzeletű kortársait az áthághatatlan rea
litásokra. Amikor azonban Széchenyi a legtisztább hazaszeretetből fogant
8ggódó óvása elhangzott, Tököly Száva már nem ólt. Csupán végrendeletével
üzent kortársainak és az utókornak. Azzal a végrendelettel, amelyben nemcsak
a hazai szerb művelődést ajándékozta meg többek között a később róla elneve
zett pesti szerb nevelőintézetről szóló alapítvánnyal, de ezer forintot ha
gyott a debreceni kollégiumi kántusra is. Felejthetetlen szavak kíséretében
emlékezve Debrecen ősi kollégiuma magyar diákjainak népeket és kultúrákat
közelitő, összekötő énekére.
DÁNIEL GYÖRGY
A különböző tudományágak hatalmas fejlődése és a könyvkiadás áradata a
nagy tudományos könyvtárakra mind több és összetettebb feladatot hárit. Ez
az állandóan növekvő feladathalmaz a nemzeti könyvtár esetében különösen bo
nyolult.
Csak egy példát: könyvtárunknak többször felrótták, hogy a két háború
közti időszakban nem gyűjtötte be a szomszéd népek soraiban élő magyarság
szépirodalmát. Az említett bírálattal kapcsolatban megjegyzem, hogy a két
háború közti időszakban - két év kivételével - pl. Jugoszlávia nem adott
ki bibliográfiát. így titok marad, hogy a birálat szerzője honnót tudta,hogy
mi mit nem gyűjtöttünk be. De ezt a kérdést ma már felesleges boncolgatni,
hiszen könyvtárunkban most dolgoznak a szomszédnépek magyar nyelvű irodalmá
nak bibliográfiáján.
Az összefüggések kutatásával kapcsolatban azonban felmerült egy uj
szervezeti forma kérdése is. Somkuti Gabriella az OSZK Híradó 9—10-es számá
ban a szakreferensi problémával kapcsolatban annak a véleményének adott kife
jezést, hogy délszláv, román és szlovák szakreferensekre lenne szükség. Mi
után a <y»klf Írójával egyetértek, megkísérlem konkrétan bizonyítani ennek az
állításnak igazságát.
Az említett szakreferenseket egyetlen egyetem és főiskola sem képezi.
Mert mit is kellene tudniok? Maradjunk a jugoszláv példánál. Az egyetem megasszintü képzést ad a szerb-horvát nyelvből és irodalomból, hazánkban azon-
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bán a macedón és a szlovén nyelvet sehol sem oktatják. Nem találkozunk főis
kolai tantervben jugoszláviai magyar irodalommal sem. A délszláv szakrefe
rensnek viszont ismernie kell e népek történelmét, a déli szlávok és a magya
rok történelmi kapcsolatait, a Magyarországon élő délszlávok település- és
kultúrtörténetét. Tudnia kell a szakreferensnek - részletekbe menően - ,hog$
Jugoszláviában külön-külön országrészenként virágzik egy sor kultúrái a bi
zánci, a mohamedán, a mediterrán és a középeurópai. Ismernie kell az ország,
néprajzát és mai életjelenségeit is. Napjaink történései bizonyítják, mennyi
re szükségesek ezek az ismeretek.
Hirlapokból értesültünk, hogy napjainkban Jugoszláviának gazdasági és
politikai nehézségei vannak. Ismét terítékre került pl. a horvát kérdés.Bzék
a jelenségek - többek között - egy sor uj periodikát szültek; de története
sen 1971 december végére több már meg is szűnt. Mire ezek a periodikák bib
liográfiába kerülnek és mi tudomást szerzünk róluk, már beszerezhetetlenek,
sőt egy részük feledésbe is merült. Nekünk viszont be kellene gyűjtenünk tu
dománytörténeti szempontból, hiszen szomszédaink életjelenségeit rögzitő ki
adványokra azért is szükségünk van, mert egymásra is hatunk. A leendő szak
referens, aki nem csak bibliográfiából, hanem élő hirlap- és periodika-anyag
ból tájékozódik (valamint alkalomról alkalomra személyes találkozások utján
is).idejében tehet lépéseket a szükséges publikációk beszerzése érdekében.
A szakreferens figyelemmel kiséri az érdekelt ország magyarságának élet
megnyilvánulásait és ezekről különböző nyilvántartásokat vezet. így pl. nyo
mon követi az Írók és művészek sikereit, díjazásait, a képzőművészek kiállí
tásait. Feljegyzi a neves magyar személyek halálát stb. Mindezek az adatok
ritkán, későn vagy sohasem derülnek ki bibliográfiai kiadványokból. Miután a
szakreferens nemcsak a mával, hanem a tegnap és tegnapelőttel is foglalkozik,
sok múltbeli mulasztást is pótolhat. (Csak egy példát. Közismert dolog, hogy
a kötelespéldány-törvény a Monarchia idején csak Írott malaszt volt. így pl.
a magyarországi délszlávok kultúrtörténetével foglalkozva arra a szomorú
eredményre jutottam, hogy 1870-től 1911-ig Pancsován Jovanovió testvérek né
ven könyvkereskedés és könyvkiadó működött. Munkásságuk eredménye 3^8 mü volt,
amiből az OsZK-ban hat kiadvány van meg. Miután ismerjük kiadványaik bibliog
ráfiai adatait, meg is kísérelhetjük a hiányaink részbeni pótlását.
Rövidem a szakreferens alkotó, kezdeményező tevékenysége során emelked
nék a könyvtár beszerzési színvonala és szakmai tájékoztató szolgálata egy
aránt.
Elfogult véleményem szerint nélkülözhetetlen az effajta szakveferensi
szolgálat, legalább is a nemzeti könyvtárnál nélkülözhetetlen az említett
területeken.
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MJEKOZÓMS
A BUDAPESTI IFLA-KONGRESSZUS ELŐKÉSZÜLETEI
Már osak néhány hónap választ el bennünket a Könyvtárosegyesü
letek Nemzetközi Szövetsége (International Federation of library Assooiatlons)
budapesti, sorrendben 38. kongresszusától. A könyvtárosok e nagy nemzetközi
fóruma első Ízben tartja tanácskozását hazánkban és másodízben szocialista
államban. (Az első 1970-ben volt, Moszkvában.) Ez a kongresszus egyszerre
kedvező alkalom és nagy erőpróba a magyar könyvtárügynek: alkalom arra, hogy
a külföldi szakembereket a hazai könyvtáraikban folyó munkával, a magyar
könyvtár- és tájékoztatástudomány eredményeivel megismertesse, de ugyanakkor
erőpróbája is könyvtárosaink szervezőképességének, nemzetközi fórumon való
szereplésének.
1968-ban, a Frankfurt am Main-i IFLA-kongresszuson hangzott el dr.Mátrai
László akadémikusnak, az Egyetemi Könyvtár igazgatójának, a Magyar Könyvtá
rosok Egyesülete elnökének az a bejelentése, amelyben az 1972.évi IFLA-kong
resszus rendezési jogát Magyarország számára kérte. Akkor még reményünk volt
arra, hogy vendégeinknek már a várban működő uj Nemzeti Könyvtárat mutathat
juk be. Nem rajtunk múlt, hogy nem igy történt. Igaz, hogy Budapesten nem
tudunk egyetlen olyan önálló könyvtárépületet sem bemutatni, ami az utóbbi
félévszázad alatt könyvtári célokra épült volna, de annál több van ma már
ilyen vidéken, elsősorban a közművelődési könyvtárak között. S a hazai szo
cialista könyvtárügy a közművelődés fejlesztésében s a tudományos kutatómunka
szolgálatában ért el olyan eredményeket - a gyakran mostoha működési feltéte
lek mellett is - amelyekre joggal lehetünk büszkék.
A budapesti kongresszus előkészitő munkája tulajdonképpen már másfél év
vel ezelőtt megindult, amikor 1970 őszén az IFLA elnöke, Hermán Liebaers, a
brüsszeli Belga Nemzeti Könyvtár igazgatója látogatott el hozzánk, hogy a
rendező magyar szervekkel, elsősorban a Magyar Könyvtárosok Egyesületével,
felvegye a kapcsolatot. 1971-Len,az angliai liverpooli IFLA-konferencián már
többnyelvű tájékoztató anyagokat osztottak szét a küldöttek között, aminek
igen kedvező visszhangja volt. Itthon is megindult a szervezés, már 1971 ta
vaszán. Elsőként egy könyvtáros szakemberekből álló operativ Szervezési Bi
zottság kezdte meg a munkát dr.Székelj Sándor, az 00KDK igazgatója, az egye
sület titkára vezetésével. E bizottság az IFLA önálló kongresszusi irodájá
nak felállítása után befejezte munkáját. Az IFLA-FLD Congress Bureau vezető
je Jánszky Lajos (OMFB), helyettese dr.Walleshausen Gyula (KSH Könyvtára),
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gazdasági és szervezési ügyintéző dr.Lázár György, pénzügyi intéző
dr.Podonyi András (Országgyűlési Könyvtár). Az Iroda az Országos Műszaki
Könyvtár klubhelyiségében működik. Azt, hogy egy kb. 800 fős nemzetközi
kongresszus megszervezése és zökkenőmentes lebonyolítása milyen óriási fel
adatot jelent, Jól erzekelteti az iroda feladatairól készült összefoglalás
amely 17 fő és 27 alpontban sorolja fel a legfontosabb tennivalókat. Az
Iroda munkáját számos, társadalmi munkában közreműködő könyvtáros támogatja,
de az előkészítés végső szakaszában és a kongresszus ideje alatt még további,
elsősorban nyelveket tudó könyvtáros aktív közreműködésére számítanak. Itt
természetesen a budapesti nagykönyvtárak, igy a Széohényi Könyvtár munkatár
sai Jönnek elsősorban tekintetbe.
Az idei IFÍA-kongresszus fő témája, "Olvasás a változó világban". A té
ma nem véletlenül került a középpontba: az 1972-es évet az Unesoo a könyv
évének nyilvánította. Az egyes előadások e fő téma köré csoportosulnak. Az
IFLA-ban folyó szakmai munka különböző szakmai bizottságok, un. szekciók ke
retében folyik. A nyitó- és záró plenáris üléseken kivül ezek a szekciók pár
huzamosan tartják üléseiket, ahol előre benyújtott Írásbeli referátumok alap
ján hangzanak el az előadások, folynak a viták és alakulnak ki a határozati
javaslatok, amelyek azután határozatok, vagy ajánlások formájában nyernek
megerősítést és válnak a nemzetközi könyvtáros élet alakitó tényezőivé. Az
idén csaknem valamennyi szekció ülést tart Budapesten. A szekció mellé egyegy magyar összekötőt Jelöltek ki, akik a szekció elnökével, ill. titkárával
már levelezésben állnak s az ilymódon kialakuló szakmai programot a kongreszszusl irodának közvetítik, öt szekció mellett a Széchényi Könyvtár munkatár
sai látják el a szakmai összekötői tisztet. (Nemzetközi Kiadványoserej
dr.Gombocz István, aki egyben a szekció elnöke is, Könyvtárközi Kölosönzés,
Tamás Péter osztályvezető, Hégi és Ritka Könyvek: dr.Borsa Gedeon tud.főmun
katárs, Földrajzi és Térképészeti Szakkönyvtárak: Fallenbüchl Zoltán tud.fő
munkatárs, Nemzeti és Egyetemi Könyvtárak: Soiukutl Gabriella osztályvezető,
a nemzeti könyvtári ügyekben). A KMK munkatársai közül Papp István igazgató
(Közművelődési Könyvtárak), Sallal István főosztályvezető (Könyvtárépítési
Bizottság), Bereozky Lászlóné tud.főmunkatárs (Kórházi Könyvtárak), Pintér
Márta főkönyvtáros (Könyvtártudományi Bizottság), Sárdy Péter tud.munkatárs
(Gépesítési Bizottság) és Prbán László tud.főmunkatárs (Statisztikai Bizott
ság) a szakmai összekötők.
A bennünket legközelebbről érintő Nemzeti és Egyetemi Könyvtárak
szekciójának Jelenlegi elnöke C.ReediJk (Hága, Holland Királyi Könyvtár),
titkára tf.R.H. Koops (Groningen, Egyetemi Könyvtár). Mindkettőjük megbízatá
sa ebben az évben jár le, igy Budapesten újraválasztásukra, vagy esetleg más
személy megválasztására kerül sor. A szekció szakmai programja nagyjából már
kialakult, az üléseken a következő előadások hangzanak majd el: dr, Jóboru
Magda főigazgató: A nemzeti könyvtár funkciója a magyar könyvtári rendszer
ben, J.P. Clavel (Egyetemi Könyvtár, Lausanne), Az IFLA és a LIBER kapcsola
ta (LIBER - Ligue des Bibliothéques Européennes de Recherche, Strsssbourg-bsn,
1971_ben alakult szövetség, mely több európai, elsősorban nyugateurópai ál-
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nagykőnyvtér alt kívánja összefogni egy hatékony nemzetközi együttműködés
érdekében. Az előadd a LIBER elnöke)) F. de Vrleze (Nemzeti Könyvtár,
Brüsszel)) A könyvtárak fejlődése az Egyesült Államokban, Franciaországban,
a Szovjetunióban és Belgiumban) J. Stoltzenburg (Egyetemi Könyvtár, Konstans)*
Terv- és pénzügyi rendszer az NSzK, Ausztria és Svájo tudományos könyvtárai
ban) J.L. Soholfleld (Cambridge)! A PPBS Angliában (PPBS - Planning,
Programmlng, Búdgeting Systems).
Könyvtárügyünk vezetői nagy súlyt helyeznek arra, hogy a kongresszuson
a magyar szakemberek méltóképpen képviseljék hazánkat. Az a cél, hogy lehető
leg valamennyi szekcióülésen szerepeljen egy magyar előadás. Ennek érdekében
hívták életre Mátrai László elnökletével az MKE Társadalmi Bizottságát a ma
gyar könyvtári élet vezetőinek részvételével. E bizottság feladata volt a
kongresszusra készülő magyar előadások és tájékoztató anyagok témájának meg
határozása, az előadók kiválasztása, a benyújtott szinopszisok elbírálása és
az előadásra szóló megbízások kiadása. A Bizottság végül is 16 témát fogadott
el, s ezzel munkáját be is fejezte. Az OSzK munkatársai közül dr.Borsa Gedeon
tart beszámolót a magyarországi könyvtörténeti munkálatokról, a KMK munkatár
sai közül Sallai István a magyarországi könyvtárépítés tapasztalatairól,
Kondor Imréné a gyűjtőköri kooperációról, Pintér Márta a Magyarországon fo
lyó könyvtártudományi kutatásokról számol be. A KMK Olvasáskutatási Osztály
az olvasásszociológiai témaköréből készít referátumot.
Az előkészületi munkákat legfelső szinten egy csucsbizottság irányítja
Garamvölgyi József miniszterhelyettes elnökletével. A bizottságban könyvtá
runkat dr.Jóboru Magda főigazgató képviseli. A szervező munkát összefogja és
a kongresszusi irodát közvetlenül irányítja az MM Könyvtári Osztálya h.veze
tője, Ar.Láng Imre. Az elmúlt hetekben Járt Budapesten az IFLA. főtitkára,
Margreet Wljnatroom (Hollandia), hogy az előkészületi munkák állásáról a
helyszínen tájékozódjék.
A kongresszus színhelye az MTA központi épülete lesz. Valószínű, hogy
a plenáris ülések számára az akadémia legnagyobb terme is szűknek fog bizo
nyulni. Ezért már most gondoltak arra, hogy az egyik szomszédos terembe
mikrofonon és ipari televízión közvetítik az előadásokat.
Az IFLA-kongresszusok elmaradhatatlan velejárói a különböző könyvtárak
ban tett szakmai látogatások és azok az esti társadalmi programok, amelyek
alkalmat adnak a könyvtárosok közvetlen, baráti eszmecseréjére. A rendező
szervek számos budapesti könyvtár meglátogatását programba iktatták) számí
tanunk kell arra, hogy a nemzeti könyvtárat sokan fel kívánják majd keresni.
A Kézirattár és a Régi Nyomtatványok Tára erre az alkalomra tárlóiban repre
zentatív anyagot fog elhelyezni. A Régi és Ritka Könyvek szekciójában
dr.Borsa Gedeon előadását szemléletesen fogja kiegészíteni az az alkalmi
könyvbemutató, mely az általános olvasóteremben kerül kiállításra. (Itt Je
gyezzük meg, hogy a Könyvkiadói Egyesülés is rendez egy kiállítást a mai
magyar könyvkiadásból.) Reméljük, hogy a kongresszus idejére elkészül az a
többnyelvű, illusztrált tájékoztató füzet is, amely az OSzK-t mutatja, be s
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amit a kongresszus minden résztvevője tiszteletpéldányként fog megkapni. Ké*
szül egy ugyanosak többnyelvű informáoiós kiadvány a KMK-ról, ill. a magyar
könyvtárügyről, mindkettő a KMK kiadásában.
A rendező szervek egy reprezentatív esti fogadást terveznek a Budapesti
Történeti Múzeumban. A kongresszus utolsó napján a résztvevők különböző vi
déki kirándulási programok között válogathatnak, melyeknek oélja egy-egy uj
könyvtárépület bemutatása és hazánk tájainak történelmi-kulturális emlékei-,
vei való megismerkedés. Az IPLA-tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a társa■»
dalmi programok kitűnő alkalmat biztosítanak a szakmai- emberi kaposolatok
kiépítésére, a könyvtárosok közötti nemzetközi kaposolatok elmélyíteserv.
Mivel az utóbbi időben minden egyes IPLA-kongresszus a megelőző évinél
több résztvevőt vonzott, számítanunk kell arra, hogy több tényező miatt
- Budapest idegenforgalmi vonzereje, a szocialista országok nagyobb részvé
tele - a magyarországi IPLA-kongresszus a résztvevők számát illetőleg
rekordot fog dönteni. A hazai résztvevők számát - az előadókon kívül - kb.
100 főben állapították meg. A részvételi dij számukra 900 Pt.
A kongresszus időpontja augusztus 28 - szeptember 2, de az IPLA vezető
sége már augusztus 25-én megkezdi tanácskozásait. Az IPLA-programhoz időben
közvetlenül osatlakozik a Nemzetközi Dokumentációs Szövetség (PID) 36.
konferenciája és nemzetközi kongresszusa, melyet az idén szintén Budapesten
rendeznek meg. A PID-kongresszus fő témája "A kevéssé iparosított országok
részvétele a világméretű dokumentációs tevékenységben és információoserében."
SOMKUTI GABRIELLA
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KÖNYVTÁRUNK
ÉLETŰRŐL
M0RA7EK ENDRE
Könyvtárunk régi munkatársa, az Akadémiai Könyvtár ny.osztályve
zetője életének hetvenedik évében, 1971«október 4-én hunyt el, A klasszlkaiflloléglal doktorátus megszerzése után könyvtárosi pályáját az 1920-as évek
közepén az OSzK-ban kezdte, innen az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai
Központba, majd az Egyetemi Könyvtárba került. Könyvtártudományi irodalmi
munkásságának ebből a korszakából való A magyar klasszika filológiai iroda
lom bibliográfiája o. müve. A könyvtártudományon kivül társadalomtudományi
kérdések is érdekelték, főleg a nemzetiségi problémák. így került kapoáolatba Seekfü Gyula körével s a Magyar Szemlében számos cikke Jelent meg, vala
mint egy önálló monográfiája is Magyarország nemzetiségeiről. Ilyen irányú
tanulmányai révén lett a közoktatásügyi minisztériumban a nemzetiségi ügyek
kel foglalkozó osztály vezetője, de osakhamar visszatért eredeti könyvtárosi
hivatásához az Akadémiai Könyvtárba, Ebben az időben több könyvtártudományi
cikket irt bel- és külföldi könyvtáros szakfolyóiratokba. Nyugalomba vonulá
sa után a könyvtárosok használatára készült rövidítés-gyűjteményeit 9 kötet
ben tette közzé.

Könyvtárunk Szakszervezeti Tanáosa április
15-én ülést tartott. Napirenden a nyelvtanulás ösz
tönzéseinek módjairól, a nyelvpótlék könyvtáron be
lüli rendezéséről és a Jutalmazási rendszerről o.
kérdések szerepeltek. Ismertetésükre visszatérünk.
£EGÉllEZBSj2jK

Munkaadói segélyben részesültek márciusban*
Bútor Veronika, Ftllep Katalin, Hajós Csabáné, Kozák
György, Nagy Zsigmond és Samkó Ferenoné.
Szakszervezeti segélyt kaptakt Epres Antal nyugd., Horváth Gyuláné,
Kaibinger Károlyné, Németh Jánosné, Nyúl Elemér, Végh Ilona nyugd. és Zséli
LászIóné.
ttDÜLÉSBK
üdülési beutalót kaptaki Mátraháza/máro.21- Muzslay Andrásné, máro.23Sándor Erzsébet - Sopron/máro.10- Zágonyi Ilona.
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TÁRSADALMI MUNKA A KISNYOMTATVÁNYTÁRBAN
Könyvtárunk KISZ szervezetének hét tagja,
Belohorszky Mária, Eesedi Judit, Gergő Judit,
Kaataly Beatrix titkár, Sonnevend Péter, Vona Kata—
lin és e sorok Írója már második alkalommal látogat
ta meg szabad szombatján a Kisnyomtatványtárat. En
nek a kirándulásnak az a oélja, hogy a 18. századi
anyagot hozzáférhetővé tegyük a kutatók számára.
Barátságos fogadtatás és rövid bevezetés után hozzá
fogtunk az előrendezéshez. Először a Magyarországon
nyomott anyagot rakjuk sorba alfabétikusan és időrendben. Ha ezzel elkészül
tünk, sorszámozás és katalogizálás következik. Az anyagot már rendezték ko
rábban is, de most más szempontok merültek fel, és a külföldinek nyilvánítot
tak között akad magyar is. Elég sok a töredékes, nehezen meghatározható nyom
tatvány, ezeket a Petrlk féle bibliográfia és az üres Ívekkel kiegészített
"pót-Petrik" alapján igyekszünk meghatározni. Az üres ivekre kerülhetnek majd
talán az újonnan föltárt adatok. A problematikus anyag meghatározásában sokat
segített Vekerdl József, és az első alkalommal a tár vezetője, Wlttek láazIó
né is.
Valamennyien élveztük ezt a munkát, - jobban, mint a társadalmi munka
hagyományos formáit - hiszen tanulságosnak bizonyult szakmai szempontból is#
Reméljük, a könyvtár is hasznát látja. Kicsit irigykedve néztünk körül a kí
vül - belül frissen tatarozott! szőnyegekkel és modern bútorokkal barátságo
san berendezett épületben. Óvári kartárs azonban megvigasztalt a hagyományos
Jelszóval! "Majd a Várban!"
SZABÓ BORBÁLA

3irf*ámaöunf
A már régóta tervbevett és nagy lelkesedéssel várt társadalmi munka, anelyet KISZ-szervezetUnk vállalt, mégisosak elérkezett a megvalósítás küszö
béhez. A Kisnyomtatványtár régi, még feldolgozatlan anyagainak feltárását
két "önkéntes alakulat" végzi. Csoportunk mároius 25-én vetette be magát elő
szőr az enyészet elleni küzdelembe.
Rákospalota nevezetességeinek (programon kívüli) megtekintése és az ez
zel Járó kisebb-nagyobb késések után Jó hangulatbah találkozott a maroknyi,
de elszánt osapati Kastaly Bea (csapatkapitány), Nagy Márta, Nagy Zsuzsa,
Révay Rita, Vadász Judit, Barkas Ágnes. Először a számunkra még ismeretlen,
de nagyon barátságos környezettel ismerkedtünk (bárosak az OSZK minden osz
tálya ilyen modern és kényelmes lennel), majd Wittek Lászlóné vezetésével
(akinek ezúton köszönjük elnéző türelmét csaoska kérdéseink iránt) hozzálát71

tünk a munkához. Látni láttunk, osak nem értettünk: a múlt századi német
nyelvű okiratok nagy része ugyanis szép, olkornyás gót betűkkel Íródott!
(Bár ez a lehetőség sejtés formájában már motoszkált bennünk, a tény mégis
meglepett.) ▲ munka kezdettől fogva kedélyes társasjátékhoz hasonlított "Ne
nevess korán!” oimmel, ugyanis a betűk jelentésére vonatkozó bátor ötletek
a legritkább esetben váltak be. Egy-egy betű tisztázása már maga a jól vég
zett munka örömével töltött el. Ennek ellenére (vagy éppen ezért) náml hala
dás azért mutatkozott, mikor elrendeztük a már jegyzékbe vett anyagot.
Mindenesetre tanulságunkra szolgált az Ismerkedés régebbi korok doku
mentumaival: azért a gót betűk ismerete sem megvetendő dolog! Ennek az isme
retnek elsajátítása és a legközelebbi vidám (és pontos) viszontlátás remé
nyében találkozunk április 29-én, ugyanott.
FARKAS ÁGNES
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