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Milyen legyen az OSZK Híradó ?

Amint erről előző számunkban már hirt adtunk, az MSZMP helyi alapszervezeté
nek vezetősége, - lapunk egyik társtulajdonosa - a múlt év őszén bizottságot 
alakított a Híradó helyzetének megvizsgálására és javaslatok kidolgozására a 
lap tájékoztató és szervezŐ-mozgósitó munkájának fokozása érdekében.

A bizottság /Bor Kálmán, Farkas .Ágnes, Gerő Zsoltné, Horváth Viktor, 
Németh Mária, Rács Aranka, Szinai Tivadarné/ kidolgozta a vizsgálódás szem
pontjait és elosztotta a feladatokat. Elkészült a lap három évfolyamának e- 
lemzése, megtörtént a pártcsoport-bizalmiak, a szakszervezeti és KISZ akti
visták segítségével a dolgozók véleményének összegyűjtése.

A pártvezetőség 1977* március 28-án vitatta meg a bizottság jelentését. 
Az ülésen a vezetőség tagjain kívül vendégként részt vett Jóboru Magda fői
gazgató, Csoboth Attila SZB titkár, Mándy Gábor a KISZ-vezetőség agitációs és 
propaganda felelőse és természetesen a bizottság tagjai.

Az Írásos jelentés tartalmazza a Híradó három évfolyamának elemzését, 
amelyet Horváth Viktor, a lap megindítója és a leghosszabb ideig működő volt 
főszerkesztője,illetve felelős szerkesztője készített el, a bizottság által 
összeállított szempontok szerint. Vizsgálódását, amely elsősorban azoknak a 
munkatársainknak lehet tanulságos, akik nem régóta dolgoznak az OSZK-bán, 
Horváth Viktor megfogalmazásában - kivonatosan - adjuk közre.

I.

Az OSZK Híradó 1975-1976-oa évfolyamai

Az adatok helytálló értelmezése teszi szükségessé - már ismertetésüket 
megelőzően - néhány kevésbé ismert tény előre bocsátását.

Ismert, de kellően nem méltányolt tény az, hogy az OSZK Híradó kezdettől 
fogva /1958 májusában indult/ társadalmi munkában készül. Szerkesztése mindig 
kollektív jellegű volt. A lap egyes számaiban exponált kérdéseket kezdetben 
az SZB mellett működő munkabizottságok, azt követően pedig a mindenkori szer
kesztő bizottság határozta meg és annak tagjai adtak segítséget a cikkanyag 
begyűjtésében.

Ugyanakkor az egyes számok összeállítása és megjelentetése /és mindig ez
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▼olt ez időigényesebb és nehezebb munka/ egyéni munkát igényelt. A szerkesz
tő bizottsági ülések előkészítése, a beérkezett cikkek elbírálása, össze- 
szerkesztóse /és a szerkesztéssel Járó minden egyéb teendő ellátása/ a fő- 
szerkesztő feladata volt. Közvetlen segítőtársa, a szerkesztőbizottsági tit
kár végzi a cikkek gépelésre való előkészítését, a gépelt szöveg tördelését 
/montirozását/, majd a gépelt szöveg korrektúráját.

A megjelenés periodicitása

A Híradó 1973-ban és 1974-ben 6-6 összevont számban 266, illetve 
lap terjedelemben, 1975-ben 5 összevont szám 2}6 lap, 1976-ban } összevont 
szám jelent meg 160 lap terjedelemben.

A vizsgált időszak első évében /1973-8*11/ A Híradó kilenc havi szünete
lés után tulajdonképpen újraindult. Az 1973 márciusában újjászervezett szer
kesztő bizottság a lap első összevont számait csak utólag, 1973 áprilisában 
és májusában adta közre. Ezt követően a Híradó egyes számai 1975 Júniusáig 
/6-6.száa/ - ha kisebb eltérésekkel is - rendszeresen jelentek meg. Az 1975 
évi 7-8. számtól a lap keltezése megszűnt.

A rovatok állandósága, illetve változása és aránya

A vizsgált időszakban a lapnak hét állandó rovata volt. Ezek közül a 
"Nosce te ipsum" 1973-ban, az "Ifjúsági Fórum" 1974-ben indult, a többi - 
ha időszakonként változó cimmel - azonos tartalommal már a hatvanas évektől 
állandó rovata volt a Híradónak*

Miután a lap mondanivalóit e rovatok megfelelően tagolták, alkalmazásuk 
állandósult. A szerkesztőség rugalmasan kezelte őket. A rovatok terjedelme 
mindig a közlendő kérdések, témák és ismertetések függvénye volt, Így az e- 
gyes számokban való meglétük vagy esetleges hiányuk is.

A rovatoimek, tartalmuk és arányuk bemutatására az 1974. évfolyam elem
zését adom.

Az OSZK vezetőségének munkáját, határozatait, a könyvtár külföldi kap
csolatait, a személyi híreket és változásokat a "Krónika" o. rovat közölte. 
Ennek terjedelme az egész évfolyam 10 százalékát tette ki./

A szempontokban "élő könyvtárügyként" említett téma OSZK-n belüli vonat
kozásaival a "Munkánkról, kérdéseinkről" c. rovat /I9fl/. a külföldi és egyben 
a hazai könyvtárügyi tárgyú cikkekkel pedig a "Tájékozódás" c. rovat /14ft/ 
foglalkozott. E rovatokat egészítette ki az 1973“ban indított "Nosce te ipsum" 
c. rovat /l6fl/« Ezt a szerkesztő bizottság azzal az elgondolással indíttatta, 
hogy az egyes osztályok szükebb szakterületük hazai és nemzetközi eseményei
ről s munkájuk fejlődésének távlatairól is számot adhassanak a lap hasábjain.
E három, tartalmilag lényegében egységes rovat a lap gerincét /mintegy felét/ 
képezte.

A "Múltúnk, örökségünk" c. rovat /6%/ - jelentős részében tanulmányi 
szinten irt cikkekben - foglalkozott az OSZK történetének egyes részleteivel.
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Az OSZK belső életének eseményeivel, a partszervezet, a szakszervezet, 
a KISZ és a Xamarakórus munkájával a "Könyvtárunk életéről" c* rovat foglal
kozott. Ebben az egyes szervezetek külön-külőn ismertették munkájuk esemé
nyeit, rendezvényeit és közérdekű híreit* Az Ifjúsági Törvény megjelenése 
illetve az OSZK-ban való alkalmazása óta e rovatot az "Ifjúsági Fórum” c.
- általában a könyvtár ifjúságának kérdéseit tárgyaló - rovat egészítette 
ki. E két rovat együttesen mintegy 25 százalékát tette ki a vizsgált évfo
lyam terjedelmének*

A lapban folyó viták száma, téma szerinti bontásban

Ha a kérdés "a lapban folyó viták" alatt a szerkesztő bizottság által 
kezdeményezett, szakmai témákról szóló - külön rovatban közölt - cikksoro
zatokat értjük, akkor "vita" e vizsgált időszakban nem volt* A kérdés igy 
is érthető lenne /ezért is foglalkozom vele/, ugyanis a Híradónak régebben 
/még a hatvanas évekbeli/ volt ilyen rovata. Ez azonban akkor, a könyvtáron 
belül napirenden lévő /az"uj nemzeti könyvtár" feladataival kapcsolatos/ vi
tás kérdéseket és a könyvtár vezetésének azt a törekvését tükröztette, hogy 
a feladatok megoldásában a dolgozók együttesére is támaszkodni kívánt.

Kézenfekvőbb azonban a "vita" alatt azt a kérdést érteni, hogy érvénye
sült-e és miképpen érvényesült a lap szerkesztésében a kritikai szellem.

A statisztikailag nyerhető válasz a következő képet mutatja. A Híradó 
1973* évi számaiban egy ilyen jellegű kezdeményezés található: a felsőfokú 
könyvtárosi szaktanfolyamról, amely a tanfolyam hallgatóit szólaltatta meg 
az ott nyert tapasztalataikról* - 1974-ben, az április 26-i Ifjúsági Parla
menten elhangzottakat a szerkesztő bizottság egy külön szám keretében adta 
közre. Folytatásként a másik cikk /Ifjúsági Parlamenten vettünk részt.../ 
fűzött reflexiókat az MM-ben elhangzottakhoz. Az Ifjúsági Parlament felszó
lalásai alapján nyitotta meg a szerkesztő bizottság a Híradóban az "Ifjúsági 
Fórum" o.uj rovatát. - A szerkesztő bizottságtól eltérő állásfoglalást közöl 
a Híradó ezt követő számában Veöreös Enikő: "Olyan magasra tettük, mint le
het...". A vitát ifj. Nagy Zoltán cikke folytatta - Gondolatok egy "műhely" 
lehetőségéről az OSZK fiatal könyvtárosai és szakemberei számára.

Kritikai jelleggel íródott Kopcsay Zsuzsa cikke /Vizsga után vegyes ér
zelmekkel/, aki a KUK társadalomtudományi szakkönyvtárosi tanfolyammal kap
csolatosan közölte észrevételeit és Balogh Judit: Az ifjúsági kérdőív tanul
ságai c. írása, aki a KISZ által végzett felmérés eredményeit elemezte.

Szakmai vonalon két kérdés kritikai elemzésével találkozunk. Az egyik 
B&t& Imre "Mit vár tőlünk az irodalom kutatója? - Beszélgetés Koczkás Sán
dorral" c* cikke. A másik a Magyar Nemzeti Bibliográfia szerkesztése elvei
nek kérdése, amely a Híradó 1975* évű 5-6. száméban "A Magyar Nemzeti Biblio
gráfia Szerkesztőségének munkája"c. alatt közölt beszámolóval kapcsolatosan 
alakult ki. Ld. ide vonatkozóan a Katalogizáló Osztály észrevételét és a 
Nemzetközi Csereszolgélat hozzászólásét.
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A szerzőgárda alakulása

A Híradó egyes számainak tervezését /a közlésre szükséges es alkalmas 
témák kiválasztását és azt, hogy azok megírására kit kérjen meg a szerkesz
tőség/ a mindenkori szerkesztő bizottságok végezték.

A tervezett cikkek mellett természetesen közölte a lap mindazokat az i- 
rósokat is, amelyek a szerkesztőséghez beérkeztek, amennyiben közérdekűek, a 
lap programjába tartozóak voltak és elfogadható színvonalon Íródtak.

A lap szerkesztői együttese évek során uj tagokkal is gyarapodott, de 
állandósult is ugyanakkor. Ez a lap színvonalának és megjelentetésének biz
tosítása szempontjából egyaránt szükséges volt. Az együttes kialakításában a 
szerkesztő bizottságot egy hármas követelményű szempont vezette: az egyes 
cikkek megíráséra csak "jó tollú" olyan dolgozókat kért fel, akik a cikkben 
közölt szakmai kérdéseknek nemcsak ismerői és tudói voltak, de akikről fel
tételezhető volt, hogy a kért cikket készséggel és ellenszolgáltatás elvárá
sa nélkül elkészítik. És itt kell szólni arról, hogy a Híradó - a nem egyszer 
tanulmányi szinten irt - cikkért soha senkinek honoráriumot nem fizetett.

"A szerzőgárda életkor, beosztás szerinti és főosztályi bontásban" való 
elemzése nem áll módomban, de ez - az eddig mondottakból következően is - 
nem mondhatna sokat és felesleges lenne.

Uégis, miután az életkor szerinti csoportosítás kívánalmából úgy vélem, 
hogy itt a kérdés hangsúlya azon lenne, hogy milyen mértékben adott helyet a 
lap szerkesztősége a pályakezdő fiataloknak, statisztikai adatok nélkül pró
bálok erre feleletet adni.

A szerkesztő bizottság a pályakezdő fiatalok bekapcsolásának kérdésével 
többször foglalkozott. A szerzői együttesbe való bevonásuk két vonatkozásban 
volt lehetséges.

Ezek közül a kisebb áteresztőképességű szakmai vonalon való megszólalta
tásuk volt, mert ezt a szakmai kérdésekben való fejlődésükkel arányos mérték
ben lehetett alkalmazni.

Nagyobb lehetőség nyílott erre mozgalmi vonalon. Erre közvetlen lehető
séget 1974-ben az akkor megtartott Ifjúsági Parlament adott. Ilyen útkereső 
felszólalás több is elhangzott az április 26-i ülésen. A kérdés megoldásaként 
nyitotta meg a szerkesztő bizottság a lapban az "Ifjúsági Fórum" c. rovatot 
a Híradó 1974: 7-8* számában.

A lényeg az, hogy mindkét vonalon akadnak fiatalok a Hiradó szerkesztői 
együttesében, ha létszámuknak nem is megfelelő arányban.

A szerkesztő bizottság összetétele

A jelenlegi szerkesztő bizottság a Hiradó kilenc havi szünetelése /1972 
júliusától/ után 1973 márciusában alakult meg.

A szerkesztő bizottságot - szinte a kezdetektől - részben a könyvtárban 
működő párt- és társadalmi szervezetek képviselőiből megbízásos alapon, rész
ben a felelős szerkesztő és a főszerkesztő megítélése alapján, á részvételre
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felkért munkatársakból állítottuk össze.
A szerkesztő bizottság összeállításában mindkét vonalra érvényesen /a 

behívott tagoknál elengedhetetlenül/ ugyanaz volt az alapelv, mint a szerzői 
együttes kialakításánál: Íráskészség, a könyvtár kérdéseinek áttekintő isme
rete és az azokban való jártasság, a bizottsági tagsággal való teendők ön
kéntes és készséges vállalása.

Változások tulajdonképpen csak képviseleti vonalon és a szerkesztőségi 
titkár személyében voltak.

II.

A bizottság a közvéleménykutatás eredményeit az alábbiakban foglalta össze:

Általában szeretik a lapot, minden számát érdeklődéssel várják. Megje
lenését mindenki fontosnak tartja, megjegyzéseiket, véleményeiket a gazda 
felelőségével tették.

Kivétel nélkül mindenki szóvá tette a rendszertelen megjelenést. A hosz- 
szu átfutás miatt a lap nem aktuális, információi elavultak. "Inkább kisebb 
terjedelemben jelenjen meg, de rendszeresen!"

Szintén teljesen általános véleménynek tekinthető, hogy nem eléggé 
"intézeti lap" jellegű. Vannak, akik úgy fogalmaznak, hogy túlságosan "tudo
mányos", hogy nem veszi figyelembe a kezdő, vagy könyvtárosi szakképzettség
gel nem rendelkezők igényeit. Népszerűbben, közérthetőbben kellene irni.

Vannak,akik úgy tették fel a kérdést, hogy saját dolgozóinknak iródik-e, 
vagy a külső intézmények számára? ügy érzik, hogy inkább az utóbbiaknak, e- 
zért foglalkozik keveset az intézmény belső életével, az esetleges "rázós" 
kérdésekkel.

önálló tanulmányok közlését feleslegesnek tartják, erre megvannak a 
megfelelő szakmai folyóiratok. Az OSZK Hiradó nyújtson tájékoztatást az OSZK 
dolgozóinak az OSZK dolgairól és magukról az OSZK dolgozókról.

Sokan hiányolják a vitafórumot és a kritikai hangot. Ne csak a már meg
valósult feladatokról számoljon be a Hiradó, ne is csak a már kiérlelt, el
döntött tervekről, hanem a terveket bocsássa széleskörű vitára. Felvetődött 
annak az igénye, engedni kell, sőt szorgalmazni a fiatalok megszólalását is, 
mégha nem is tudnak olyan kiforrott Írásművekkel jelentkezni, mint idősebb 
kollégáik.

A fenti általánosítható megjegyzéseken túl az alábbi javaslatok hang
zottak még el:

Több interjúra lenne szükség, ebben a műfajban a "nehezebb" szakmai kér
déseket is oldottabbá lehetne tenni.

Az általános könyvtári szakmai kérdéseket OSZK vetületben kellene tár
gyalni. Többet szeretnének olvasni a gépesítés állásáról, ezzel kapcsolatban 
az MNB munkájáról, a vári problémákról.

Rendszeresebben kellene tájékoztatni a dolgozók külföldi útjairól, de 
nemcsak hir formájában, hanem az OSZK-t közvetlenül érintő tapasztalatok
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közreadásával. Ugyanakkor a külföldi vendégekkel is lehetne időnként inter
jút készíteni az itt szerzett tapasztalatokról, benyomásokról.

Szines sorozat lehetne az OSZK-ban dolgozók "portréinak" közlése. Első
ként "nagy öregjeink", vagy egy-egy pályakezdő élményei, munkahelyi tapasz
talatai. Ne csak a nekrológokból ismerjük meg volt munkatársainkat. Többen 
javasolták, hogy az uj belépőket ne csak regisztrálja a lap, hanem mutassa 
is be őket.

Közöljön a HiracLó bibliográfiai összeállítást az OSZK-ról megjelent cik
kekről, az OSZK dolgozóinak publikációiról, rendszeresen regisztrálja - fi
gyelemfelkeltő szándékkal - az uj szakirodalmat.

Sokan igénylik az uj munkaügyi rendelkezések közérthető magyarázattal 
való közlését.

Szeretnének még olvasni az aktuális politikai, kultúrpolitikai kérdések
ről, természetesen azoknak intézeti kihatásairól, a különféle rendezvényekről, 
szemináriumokról, oktatásokról, továbbképzésről szines tudósításokban és 
tényszerű közlésekben.

Javaslat érkezett a könyvtár fennállásának 175• évfordulójára egy ünne
pi különszám megjelentetésére.

Egyöntetű vélemény, hogy a segélyezetteket ne sorolja fel a lap, viszont 
igény van a jutalmazások ismertetésére, de az indokolásokkal együtt. Többet 
várnék dolgozóink az un. személyi hírekből, szülések, állásváltoztatások, át
sorolások stb. részletezőbb ismertetéséből.

Sokak véleménye szerint a lap külső megjelenése is legyen színesebb 
/színes boritó/, a tipográfia változatosabb, ha lehet, ritkább Borokkal kell 
fokozni az olvashatóságot és ez illusztráció is több legyen.

A terjesztés kérdésében a legtöbben a mellett foglaltak állást, hogy 
minden dolgozó kapja meg, sőt ne feledkezzünk meg a nyugdíjasokról, a GYES- 
en lévőkről sem.

III.

Javaslatok:

A bizottság megítélése szerint a dolgozók véleménye egybeesik egy üzemi, 
illetve intézeti lappal szemben támasztott követelménnyel: vagyis azzal, hogy 
a lap funkciója elsősorban az intézmény dolgozóinak tájékoztatása az intéz* 
ményben folyó mindennemű munkáról, eseményről, a dolgozók mozgósítása és 
részben felkészítése a legfontosabb feladatokra, az intézményhez való kötődés, 
az intézményi "öntudat" elősegítése. Változatlanul egyet lehet érteni a 10 
évvel ezelőtt megfogalmazott azon alapelvvel, amely szerint: "a Híradó a 
könyvtárnak nem hivatalos lapja, kommentárjai és állásfoglalásai sem azonosak 
minden esetben a hivatali vezetésével, de a könyvtár feladatát magáénak te
kinti és a cél elérésében kifejtett munkájával önmagát a könyvtár e vonalon 
való képviselőjének tekinti."

A szerkesztő bizottság vegye fontolóra a dolgozóktól beérkezett konkrét
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javaslatokat és a megvalósithatókat érvényesítse a lap szerkesztésekor*
A lap havonta, rendszeresen jelenjen meg. Az ehhez szükséges feltétele

ket a szerkesztő bizottság vegye számba, és azok teljesítésének lehetőségét 
a pártvezetőség, az intézetvezetés és a szakszervezeti bizottság közösen vizs 
gálja meg.

Ki kell építeni a lap aktivagérdáját* Ezt a feladatot a Munkahelyi Bi
zottságokra kellene bízni* A lap munkatársainak ez legyen a társadalmi munká
juk, részvételük aktivitását a munkahelyi bizottságok kisérjék figyelemmel*

Az intézet vezetése is fordítson nagyobb gondot a Híradó szerkesztésére 
és rendszeres megjelenésére* Ha szükséges, hivatali feladatként bizzon meg 
dolgozókat egy-egy cikk megírásával* A pértvezetőség és a szakszervezeti bi
zottság is tartsa kötelességének munkájáról, tevékenységéről a dolgozók rend
szeres tájékoztatását a lap hasábjain keresztül*

Célszerű lenne a szerkesztő bizottságot két taggal bővíteni, a kiesette
ket mielőbb pótolni, lehetőleg a fiatalok köréből.

A pártvezetőség és a szakszervezeti bizottság évente közös megbeszélésen 
vitassa meg a lap elmúlt évi munkáját és a következő év legfontosabb felada
tait, a lapterv gerincét. Kétévenként szerkesztő bizottsági - olvasói talál
kozót kellene tartani*

IV.

A bizottság jelentése felett élénk vita bontakozott ki. Abban egyetér
tettek a hozzászólók, hogy a Hiradó az OSZK dolgozóinak készül, az OSZK éle
tét, működését, problémáit kell tükröznie, a kollektív informátor és agitátor 
szerepét kell betöltenie, az intézményi öntudat kialakulását és formálódását 
kell elősegítenie, de az eddigi tartalmi és stiláris színvonalat megőrizve, 
mindezt frissebben, aktuálisabb tartalommal, gyorsabb reagálással, oldottabb 
formában. E fontos funkcióját a lap azonban csak úgy töltheti be, ha szerkesz 
tősége nagyobb támogatást kap a helyi pártszervezettől, a szakszervezettől és 
a KISZ-től, illetve ha az OSZK minél több dolgozója nemcsak olvasója, hanem 
szerzője is lesz a lapban közölt írásoknak.

Óvári Sándor, az MSZMP alapszervezet titkára vitazéró összefoglalójában 
megköszönte a Hiradó szerkesztőségének eddigi jó munkáját és megállapította, 
hogy a lap további működésében a folyamatosság és a megújulás egységének kell 
érvényesülnie. A vezetőség nevében elfogadta a bizottság javaslatait, azzal 
a módosítással, hogy a KISZ helyi alapszervezete legyen a harmadik laptulaj
donos, a helyi pért-, szakszervezeti és KISZ alapszervezet agitációs és pro
paganda felelőse legyen tagja a szerkesztő bizottságnak és a laptulajdonosok 
vállaljanak nagyobb felelősséget a lap működéséért.

A szerkesztőbizottság március 3O-án megtartott ülésén, amelyen mér jelen volt 
Gerő Zsoltné, a párt alapszervezet és Mándy Gábor a KISZ alapszervezet agit- 
prop felelőse, a szerkesztő bizottság uj tagjai, Németh Atária és Gero Zsoltné
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ismertette a pártvezetőség ülésén elfogadott javaslatokat. Csoboth Attila 
SZB titkár bejelentette, hogy a szakszervezeti bizottság agitprop felelősé
nek személyéről később döntenek. A szerkesztő bizottság uj tagjaival megerő
södve reálisnak Ítélte meg a javaslatok fokozatos megvalósítását. Ezt rész
ben már a jelenlegi számmal is igyekezett bizonyítani. Színvonalasan, frissen 
és tartalmasén azonban csak úgy tudja tájékoztatni és mozgósítani könyvtárunk 
dolgozóit, ha minden munkatársunk ötleteivel, javaslataival, Írásaival támo
gatja a szerkesztő bizottságot.

Elsősorban a szakszervezeti aktivistáktól, a munkahelyi bizottságoktól 
vár segítséget, de természetesen számit a pártcsoportok és a KISZ aktivisták 
nozgósitó, biztató közreműködésére is, hogy eddigi eredményeinket, jelenlegi 
színvonalát megőrizve megújulhasson mindannyiunk lapja, az OSZK Híradó.
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A könyvtár Vezetői Tanácsa január 27-én dr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyet
tes előterjesztésében megvitatta a könyvtár 1976-1980-as évekre szóló ötéves 
feladattervét, valamint az 1977« évre szóló munkatervet.

Az ötéves feladattervet a Vezetői Tanács kisebb módositásokkal elfogadta. 
Ugyanakkor hangsúlyozták annak szükségességét, hogy a feladatterv végrehajtá
sát és soron következő feladatait a Vezetői Tanácsban évente meg kell tár
gyalni* Hasonlóképpen elfogadta a Vezetői Tanács az éves munkatervet is, meg
állapítva, hogy a munkaterv uj, rövidített formája a vezetés és ellenőrzés 
számára megfelelő segédeszközt biztosit. /Az előző évekkel ellentétben az 
éves munkaterv ezúttal nem összesíti, azaz nem ismétli meg az egyes osztályok 
munkaterveit, csak a legfontosabb feladatok rövid, jelzésszerű összefoglaló
ját adja./

A Vezetői Tanács február 10-i ülésén az alábbi napirendi pontok szere
peltek:

1./ dr» Ferenczy Endréné: Az OSZK Gyűjtőköri Utasításának módosításához 
szükséges elvi döntések, ill. állásfoglalások.

Az OSZK jelenleg érvényben lévő Gyűjtőköri Utasítása 1959-ben kelt és 
196l-ben nyert ismételt megerősítést. Szempontjaiban a könyvtár 1956-ban jó
váhagyott és 1960-ban módosított Szervezeti Szabályzatára épül, amely azonban 
többször módosult, ill. a jelerleg érvényben lévő is módosításra szorul. A Jo
gi ás formai szempontokon túlmenően a 17 év alatt megváltozott könyvtárügyi 
és nemzeti könyvtári feladatok, valamint a gyakorlatban alkalmazott, de Írás
ban nem rögzített elvek egyaránt szükségessé teszik a Gyűjtőköri Utasítás e- 
gyes pontjainak újrafogalmazását, kibővítését vagy módosítását. Különösen i- 
dőszerüvé teszi ezt az Elnöki Tanács 1976. évi 15* sz. törvényerejű rendelete 
a könyvtárakról és ennek 17/1976.MT. sz. végrehajtási utasítása.

Az előterjesztés olyan fontos kérdésekben vetette fel az egyértelmű ál
lásfoglalás szükségességét, mint pl. az OSZK szakkönyvtári funkciója, az uj 
tipusu, nem hagyományos könyvtári dokumentumok számának, ill. fontosságának 
megnövekedése révén előállott helyzet /pl. hangrögzítések/, a gyűjtési szint 
alsó határénak kérdése, a szakkönyvtárak esetleges archiválási kötelezettsé
gének előírása bizonyos dokumentum-típusokra vonatkozóan, a könyvtár egyes 
szervezeti egységeinek gyűjtőköri átfedései, a gyűjtési példényszém kérdése, 
stb*

A Vezetői Tanács több kérdésben leszögezte elvi állásfoglalásét, más 
kérdésekben viszont további vizsgálódásokat látott szükségesnek. Az uj Gyüj-
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tőköri Utasítás módosított szövegét az év végéig kell kidolgozni és a Vezetői 
Tanács elé terjeszteni.

2./ Füredi Péterné: Javaslat a kötelespéldány-szolgáltatás ellenőrzésére
Az előterjesztés röviden ismertette a jelenlegi helyzetet: 

a 2/1960 /V.25./ MM. sz. kötelespéldány-rendelet alapján az OSZK jogosult a 
kötelespéldány-szolgáltatás ellenőrzésére. Az ellenőrzés jelenleg a hivatásos 
kiadók, valamint a nyomdák és sokszorosítók havi kimutatásaira alapozott; ezt 
a részletekben megjelenő többkötetes könyvek, a számozott sorozatok és a pe- 
riodikumok esetében a Kötelespéldány Szolgálat belső nyilvántartásain alapuló 
kontroll egészíti ki. A budapesti nyomdák és sokszorosítók helyszíni ellenőr- 
sése - egy nyugdíjas munkatárs beállításával - 1973-től rendszeressé vált, a 
vidéki nyomdák és sokszorositók néhány éven át szünetelő helyszíni ellenőrzé
se 1976-ban egy nagyobb arányú akció keretében uj lendületet vett. /Ennek so
rán 16 város 38 nyomda ili. sokszorosító üzemében az 1975* Január 1 - 1976. 
jullus 31* közötti időszakra vonatkozóan tételes ellenőrzést végeztek./ Az 
ellenőrzés megállapította, hogy a Kötelespéldány Szolgálat nyilvántartása a 
hagyományos nyomdák tekintetében teljesnek mondható. E nyomdák beszolgálta- 
tási kötelezettségüket rendszeresen - bár nem hiánytalanul - teljesítik. Ko
rántsem ilyen kedvező azonban a helyzet a sokszorositók tekintetében, ahol a 
legnagyobb problémát maguknak a sokszorosítóknak a felkutatása ill. nyilván
tartása jelenti. /Pl. sem a helyi tanáosoknak, sem a helyi kötelespéldányra 
jogosult megyei könyvtáraknak nincs nyilvántartásuk az illetékességi terüle
tükön működő sokszorosítókról./ Mind a nyomdáknál, mind a sokszorosítóknál 
hiányokat tapasztaltak egyes dokumentumtípusok beszolgáltatása terén /hely- 
történeti füzetek, hivatalos kiadványok, főiskolai jegyzetek, tanrendek, vál
lalati ismertetők, gyártmányismertetők, árjegyzékek, plakátok, szinlapok, 
hirdetmények, röplapok, gyászjelentések./ Nem ritka az sem, hogy a kis pél- 
dányszámban előállított sokszorosított könyvek beszolgáltatott példányszámú 
az előírtnál alacsonyabb /pl. tudományos konferenciák előadásai/* Hiányossá
gokat, pontatlanságokat tapasztaltak a kötelepéldány-beszolgáltatás nyilván
tartásában, a nyomdakönyvek vezetésében is. Nem tartják be a beszolgáltatás! 
határidőket sem.

A Vezetői Tanács határozata szerint a Kötelespéldány Szolgálat kereté
ben a Magyarországon működő nyomdákról és sokszorosítókról teljes kartoték- 
nrlIvánt art ást kell kiépíteni. A nyilvántartásba kerülő nyomdákat és sokszo
rosítókat a kötelespéldány-beszolgáltatásra újabb körlevélben kell felhívni.
A kötelespéldány-rendelet módosítása után az 1972-es tájékoztató újra kiadás
ra kerül. A helyszíni ellenőrzéseket tovább folytatva, 1977-ben elő kell ké
szíteni az ellenőrzés deoentralizálását a megyei könyvtárak bevonásával.

A Vezetői Tanács március ülésén az alábbi témákat vitatta meg:
1./ N. Rácz Aranka - Kondor Imréné - Kovács Ilona: A Külföldi Folyóira

tok Központi Katalógusa.
Az előterjesztés az 1976. őszén lefolytatott felülvizsgálatról készült 

jelentést és az ezzel kapcsolatos javaslatokat tartalmazta. Idézünk az elö

lő



terjesztés bevezetőjéből:
"Annak idején a 180/1960* sz. MM. utasítás irta elő kötelező erővel a 

könyvtarak tulajdonában lévő külföldi folyóiratállomány bejelentését az Or
szágos Széchényi Könyvtárnak, egyidejűleg az OSZK feladatává tette a bejelen
tett elmek központi lelőhelykatalógusban való nyilvántartását* Áz utasítás 
hatálya csak a községi, a szakszervezeti és más tömegszervezeti, szövetkezeti 
könyvtárakra és a fegyveres erők könyvtáraira nem terjedt ki. A jelentő könyv
tárak száma 1970-ben 2060 volt, ma is megközelíti a 900-at.

Az idézett utasítás végig nem gondolt előírásai szülték a jelen problé
máinak nagy részét. A kb. 50-60.000 címet tartalmazó katalógus tükrözi mind 
az OSZK, mind a jelentő könyvtárak munkájában bekövetkezett változásokat, a 
változó elveket és elvi tisztázatlanságokat.

Központi katalógusaink egyik alapproblémája, hogy a jelentő könyvtárak 
túlságosan nagy száma ellentétben van a könyvtárak megőrzési és szolgáltatási 
lehetőségeivel, és ezáltal a dokumentumok nyilvántartása igen sok esetben ér
telmét veszti. Ezen gyökeresen csak a készülő uj jogszabály fog segíteni.

A óO-as évek második felében elfogadást nyert az a javaslat, hogy ki kell 
adni a magyar könyvtárakban lévő külföldi folyóiratok központi lelőhelykataló-
gusát. A feladatot az OSZK vállalta az OMFB és az MTA jelentős anyagi támoga
tása mellett. Már a szerkesztői munka kezdetén azonban hamarosan kiderült, 
hogy az az adatanyag, amelyet a katalógus tartalmaz, nem szerkeszthető publi
kálásra alkalmas kézirattá, mert a benne tárolt adatok nem felelnek mér meg 
a könyvtárak valóságos állományának, tájékoztatásra alkalmassá csak az egész 
adatanyag ellenőrzése, helyesbítése, kiegészítése és bibliográfiai megfogal
mazása után válnak.

Az osztály különféle előmunkálatok után 1974-ben megkezdte a régi kataló
gus adatainak megszerkesztését és 1975-től az un. "preprintek" segítségével 
a könyvtárak meglévő állományéval való egybevetését. Közben már 1971-től a 
katalógus uj folyamát nyitotta meg a kurrens bejelentések nyilvántartáséra.
Ez az alapja a kétévenként megjelenő "Kurrens külföldi időszaki kiadványok a 
magyar könyvtárakban" c. lelőhelyjegyzéknek.

1972-ben az osztály olyan feladatot kapott, amely lényegében eredeti 
feladataival nem függött össze és amelyhez megfelelő munkaerő-kapacitása nem 
volt: bekapcsolódott a folyóiratok nemzetközi bibliográfiai nyilvántartásába: 
mind a KGST együttműködés, mind pedig az ISDS /International Serials Data 
System/ keretében."

A továbbiakban részletes elemzésre került az osztály munkaszervezete, sze
mélyi ellátottsága, vezetése és az egyes csoportok konkrét munkája. A pozitív 
kicsengésű értékelés a bizottság által tett javaslatokkal zárult.

A Vezetői Tanács megállapította, hogy a felülvizsgáló bizottság jó mun
kát végzett. A jelentésükben foglaltak alapján még további vizsgálódást kell 
folytatni valamennyi kérdésben s egy év múlva a Vezetői Tanács elé az osztály
nak konkrét javaslatokat tartalmazó újabb előterjesztést kell készítenie.
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2./ Kondor Imréné: Tervezet a Könyvek Központi Katalógusa fejlesztéséről.
A tervezet, melynek részletes ismertetésére lapunk legközelebbi számában 

visszatérünk, részletesen tárgyalta a Könyvek Központi Katalógusának, a régi 
"KC"-nek előtörténetét, mai helyzetét és továbbfejlesztésének lehetőségeit.
A javaslatokat figyelembe véve a Vezetői Tanáos az alábbi határozatokat hozta:

A Könyvek Központi Katalógusa kezelhetőségének javítása és informáoiós 
értékének növelése érdekében 1./ csökkenteni kell mind a jelentő könyvtárak 
körét, mind a nyilvántartott anyagot. A tematikai csökkentés fokozatosan 
hajtandó végre; 2./ az időszaki elmeknek a Külföldi Folyóiratok Központi Ka
talógusába való áttétele elvileg helyes, a gyakorlati megvalósítás érdekében 
egyelőre vizsgálatokat és kísérleteket kell folytatni; }./ az 1800 előtti a- 
nyag leválasztásának kérdésével tovább kell foglalkozni az HMNY osoport le
hetőségeit figyelembe véve; 4./ a katalógus eddigi négy sorozatának összeosz- 
tása - folyamatos korrekcióval összekötve - megkezdhető; 5*/ *• központi kata
lógusokra vonatkozó uj rendelet életbelépését követően uj katalógust kell in
dítani.

A Vezetői Tanács március 31-i ülésén az alábbi napirendi pontok szere
peltek:

1./ Zlrcz Péter: Az 1976-os könyvtári törvényerejű rendelet és minisz
tertanácsi rendelet OSZK-t érintő rendelkezései végrehajtási ütemterve.

Az előterjesztés megállapítja, hogy "az Elnöki Tanács 1976. 15. számú, 
a könyvtárakról szóló törvényerejű rendelete és az ennek végrehajtására kia
dott 17/1976. MT.sz. rendelet megjelenése nyomán további uj - miniszteri 
szintű - jogszabályok kiadása vált szükségessé. E jogszabályok megalkotását 
nemcsak az uj könyvtári tvr. által meghonosított uj fogalmi rendszer /könyv
tártípusok stb./ indokolja, hanem a könyvtárügy megkezdett jogi reformjának 
továbbfolytatása is."

Ennek értelmében miniszteri utasítások /rendeletek/ előkészítése folyik 
a könyvtári rendszerről, a könyvtárközi kölcsönzésről, a kötelespéldány-el- 
osztásról és az OSZK nemzeti könyvtári ill, részben hatósági Jogköréről. Az 
előterjesztés a továbbiakban ezzel az OSZK-utasitással foglalkozik.

A Vezetői Tanács az előadottakkal összhangban állást foglalt amellett, 
hogy a kiadásra kerülő OSZK-utasitás csak az utasitásos jogi szabályozást 
igénylő OSZK-funkciókat ölelje fel. Minthogy az 1976. évi 15. sz. tvr. 
és a 17/1976. MT. számú rendelet a ÖŰC—ról nem tesz említést 
/ezek szerint az OSZK szervezeti egységének tekinti/, ezért az OSZK utasítás
nak szükségszerűen tartalmaznia kell a KMK-val kapcsolatos rendelkezéseket is. 
Formai tekintetben az utasítás egy bevezető, deklaratív részből és egy, a 
tulajdonképpeni jogi szabályozást tartalmazó konkrét részből álljon.

Az OSZK utasításban szabályozandó témakörök: az OSZK gyűjtési feladatai 
és szakkönyvtári funkciói, a kötelespéldány-eloszt?ás, a könyvtárak által be
szerzett tudományos értékű könyvtári anyag központi nyilvántartása, a könyv
tárakról és szolgáltatásaikról adott felvilágosítás,a nemzetközi kiadvány- 
cserét érintő központi feladatok, a könyvtárak állományában fölöslegessé vált
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könyvtári anyagoknak a könyvtári rendszeren belüli hasznosítása, a hazai és 
nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés szervezése, a könyvtárak muzeális anya
gainak bejelentése és nyilvántartása, az OSZK segitsége a muzeális anyagok 
védelméhez és kezeléséhez, az OSZK hiteles mósolatszolgéltatási joga, vala
mint az ISBN és ISSN Irodák működése.

2./ dr. Pajkossy György: Tájékoztató jelentés a magyar irodalomtudomá
nyi szakbibliográfia ügyéről, munkájáról.

Könyvtárunk ezen uj, készülő kiadvár^ának próbafüzetét 1976 szeptembe
rében küldtük ki hozzászólásra egyes tudományos intézményeknek, egyetemi tan
székeknek, könyvtáraknak, kiadóvállalatoknak, egyes folyóiratok szerkesztő
ségeinek, irodalomkutatóknak, könyvtárosoknak, bibliográfusoknak. A beérke
zett válaszok igen sok észrevételt, javaslatot tartalmaztak s a bibliorgáfia 
megindítását - egy kivételével - valamennyien szükségesnek és sürgősnek tar
tották. Az előterjesztés beszámolt arról, hogy H... a hozzászólások feldolgo
zása és annak megfelelően a bibliográfia végleges arculatára vonatkozó alter
natív, problémafelvető javaslat kidolgozása után 1977. február 1-én dr. Hava
si Zoltán főigazgatóhelyettes elnökletével szakértői értekezlet ült össze, 
hogy most már a véglegesség igényével állást foglaljon a tervezett kiadvány 
fő kérdéseiben. Az értekezleten belső és külső szakértők vettek részt, a Ve
zetői Tanács tagjai közül - az elnökön és az előterjesztőn kivül - dr. Feren- 
czy Endréné és FUgedi Péterné főosztályvezetők. Az értekezlet az alapvető 
kérdésekben állást foglalt, az előterjesztett javaslatokat részben elfogadta, 
részben módosította."

A tanácskozás legfontosabb döntései az alábbiak voltak:
"1. Az irodalom és az irodalomtudomány bibliográfiáját nem egy, hanem 

két összetartozó /iker-/ kiadványban lenne kívánatos közzétenni, némi.tudatos 
átfedéssel és együttes névmutatóval. E kettős kiadványnak az előfeltételei 
azonban jelenleg nincsenek meg.

2. Ezért 1976. kezdőévvel a két kiadvány közül a szaktudományilag sür
gősebbet, az irodalomtudomány bibliográfiáját kell megindítani, mégis nem a 
kettős kiadvány egyikeként, hanem kompromisszummal, az irodalmi szövegek leg
fontosabb kategóriájával bővitve. Ez az éves bibliográfia felveszi - minden
kor tárgyévére vonatkozólag - a magyar irodalomtudomány érdemileg teljes bél
és külföldi, bármilyen nyelvű anyagát, a belföldi egyetemes irodalomtudomány 
és a külföldi magyar nyelvű egyetemes irodalomtudomány anyagát, végül a magyar 
irodalom bel- és külföldi magyar nyelvű kötetes, önálló kiadású anyagát re
cenzióval és a magyar szinházi bemutatókat recenzióikkal. Kimaradnak tehát a 
bibliográfiából a tudományos érdeket nélkülöző közlemények, az érdektelen 
többeskiadások, a költői müfordités szűk körén kivül a magyarra forditott i- 
degen szépirodalom, a nem önállóan, azaz időszaki lapokban megjelent magyar 
szépirodalom, a hanglemezek, rádió- és televizió-játékok köre, illetve kriti
káik. Hozzáférhetetlenek lévén nem vehetők fel a gépiratos felsőoktatási disz- 
szertéciók. Kokon- és társtudományi közlemények felvétele a közvetlenül iro
dalomtudományi jelentőségüekre korlátozandó.
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}. Bár kívánatos az 1, pontban ismertetett "páros" irodalmi-irodalomtu
dományi bibliográfia mielőbbi megvalósítása, az irodalomtudomány számára - ha 
rangsorolni kell - sürgősebbnek látszik az irodalomtudomány 1971-1975 idősza
ki retrospektiv bibliográfiájának a megszerkesztése, mert ez vákuumot szün
tetne meg."

A jelentés a továbbiakban beszámolt arról, hogy ettől az évtől kezdve a 
bibliográfia szerkesztőségének létszámát két főről 4-re sikerült emelni. Ez 
lehetővé teszi, hogy egy-egy munkapár /szerkesztő és technikai munkatárs/ 
foglalkozhat egyfelől a folyó év adatgyűjtésével, másfelől a lezárt év anya
gának szerkesztésével, sokszorositási előkészítéssel, korrektúrával. A szer
kesztőség az Olvasószolgálati és Tájékoztató Osztály keretében működik, a 
szerkesztés irányitója a főosztályvezető. Ami az 1976. tárgyévi kötetet ille
ti, a belföldi gyűjtés a könyvekre és - számhiényokkal - a folyóiratokra vo
natkozólag naprakész. Nem készült el még azonban a gyűjteményes jellegű könyv
anyag analitikus feldolgozása. Felénél tart a központi ujságanyag gyűjtése, 
elmaradott a vidéki napilapok anyaggyűjtése. Kísérleti munkákon túlmenően a 
külföldi anyag gyűjtése még nem indult meg. /A kötet anyaggyüjtő munkáját 
kétségtelenül hátrányosan érintette, hogy egyes gyűjtőköri kérdések végső el
döntése 1977 februárjáig késett./ Mindent egybevetve a gyűjtés 75 százalékos
nak mondható és előreláthatólag júliusban zárható le. így a kötet megjelenése 
1978 tavaszán várható.

A tájékoztató jellegű előterjesztést a Vezetői Tanács jóváhagyólag tudo
másul vette. /A tervezett uj kiadványról olvasóink az OSZK Hiradó 1976. 7/9• 
számában is olvashattak a szerkesztő Lichtmann Tamás tollából./

}./ Somkuti Gabriella: Az OSZK 1976. évi beszámoló jelentése.
A Vezetői Tanács az éves beszámoló jelentést - kisebb módosításokkal - 

jóváhagyta. Tekintettel azonban a könyvtár szervezeti egységeinek egyre bő
vülő feladatkörére, az egész könyvtári tevékenység mind extenziv, mind inten
zív növekedésére, a Vezetői Tanács úgy találta, hogy az OSZK túljutott az in
tézményi nagyságrendnek azon fokán, ahol az egyes szervezeti egységek részle
tes beszámolói intézményi szinten még összesíthetők lennének. Ezért a Vezetői 
Tanács úgy határozott, hogy 1977-től kezdődően a sokszorosított formában meg
jelenő évi beszámoló csak egy részletesen elemző és értékelő bevezető rész
ből álljon s ezt egészítsék ki a táblázatok. A főosztályi összefoglalókat és 
osztálybeszámolókat a szokott formában továbbra is el kell készíteni, de ezek 
a jövőben a sokszorosított intézeti összesítésben nem fognak szerepelni, csak 
a belső ellenőrzést szolgálják s a részletes tervezés alapját képezik.

Összeáll.: SOMKUTI GABRIELLA
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KITÜNTETÉS

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vonulása alkalmából, 
eredményes munkája elismeréseként dr Fa.iesek Magdának, az Országos Széchényi 
Könyvtár osztályvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata kitüntetést a- 
dományozta.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

Uj dolgozóink:
Zircz Péter elvtársat a Kulturális Miniszter 1977* február 1-i hatállyal 
főigazgatóhelyettessé nevezte ki.
BartOB Éva főkönyvtáros/KMK Olvasáskutatási Osztály, Borza Ferenc könyvtá
ros I./Raktári Osztály, Fajt Györgyi könyvtáros II./Olvasószolgálat, Falvfri- 
né Szabó Edit könyvtáros I./Fölöspéldány Központ, Fazekas Géborné Szombathe
lyi Judit szakmunkás/Mikrofilmtár, Freisinger Jenő könyvtáros II./KMK Szak
könyvtár, Gereben Ferenc tud. munkatárs/KMK Olvasáskutatási Osztály, Haydcné 
Kis Zsuzsanna könyvtáros II./Katagolizáló Osztály, Jérfás Bálint könyvtári 
raktáros/Raktári Osztály, Pap Béláné előadó/Gazdasági Igazgatóság, dr.pálin
kás Györgynó főkönyvtáros/Könyvtárközi Kölcsönzés, Récz Noémi könyvtáros II./ 
Gyarapítási Osztály, Révai Zsuzsa könyvtáros I./Fölöspéldány Központ, dr. Si
mon Miklósné főkönyvtáros/Könyvek Központi Katalógusa, Szabó Károlyné kise
gítő II./Olvasószolgálat, Szatmári Beatrix könyvtáros II./Gyarapítási Osz
tály, Szpluvák István könyvtári raktáros/Raktári Osztály, Tremkó Györgyné 
könyvtári csoportvezető/KMK Szakkönyvtár, Zsemberj Ágnes könyvtáros II./KMK 
Tájékoztatási Osztály.

Eltávoztak könyvtárunkból: - Áthelyezéssel: Barabás Katalin könyvtáros I./ 
SZÖVORG Szövetkezeti Gazdaságszervezési és Számítástechnikai Iroda, Béri 
Gézáné főkönyvtáros/Központi Szolgáltatásfejlesztési Kutató Intézet, Bóday 
Pálné könyvtáros I./Lapkiadó Vállalat, Indali György főkönyvtáros/Fővérosi 
Szabó Ervin Könyvtár, Krencseyné Qyőri Erzsébet osztályvezetőhelyettes/Kul- 
turólis Minisztérium, Lohn Ágostonná szakmunkás/MNHDS PV.ag.raktár, Sárdy 
Péter Osztályvezető/Kulturális Minisztérium. - Munkaviszonyuk megszűnt: Biha
ri Anna könyvtáros I, Kiss József könyvtári raktáros, Körmendiné Rázga Emma 
kisegítő II., Pásztor Györgyi könyvtáros I., Porpáczi József szakmunkás, 
Ruszkáiné Bobik Zsuzsanna könyvtáros II., Tokics Miklós gépkocsivezető. - 
Nyugdíjazással: dr. Berlász Jenő tud. főmunkatárs, Csákvári Elekné könyvtá
ros I., dr. Fajcsek Magda osztályvezető, dr. Klndlovits Kálmán tud. munkatárs,
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Kiss Györgyné főelőadó II., Kostyál István osztályvezető, Llnczényl Adorján
ná főkönyvtáros, Sallal István főosztályvezető. Vadász Ferencné osztályveze
tő. - Saját kérásáre munkaviszonya határozott időre átalakítva: Perjés! 
István könyvtári raktáros.

Átsorolások: - Osztályvezető: dr. Bikich Györgyné, Fejes Józsefné, Kastély 
Beatrix, dr. Katsányl Sándor. - Könyvtári csoportvezető: Karakas Féterné, 
Szinai Tivadarné, Tamás Péter. - Tudományos főmunkatárs: Murányi Róbert.
- Tudományos munkatárs: Illyés Katalin, Juhász Lászlóné, Kiszely Olivérné, 
Sándor ernő. - Főkönyvtáros: Balogh Judit, Qabányi Gézáné, Ispánki Ferenc, 
Ligay Éva, Melegh Antalné, Muzslay Lászlóné, Nagy Lajosné, Nemeshanyi Hubá- 
né. - Könyvtáros I.: Csajkovits Józsefné, Farkas Ágnes, dr. Gyúrjén Istvánná, 
dr. Jáky Lászlóné, Kasánszky Zsombor, Kereszturyné Jónás Mária, Kricsfalussy 
Lászlóné, Magyar Miklós Györgyné, Papp Andrásné, Szende Lászlóné, Szőnyi 
Éva, Takács Béléné, Veisse Istvánná. - Könyvtáros II.: Herke Péter, Sopronyl 
János, Tóth Árpád. - Könyvrestaurátor I.: dr. Szabados Györgyné, Széli Ma
rianna* - Könyvre8taurétor II.: Krizka Györgyné. - Csoportvezető: dr. Debu- 
lay Imréné, Mürschberger Ferencné, Samkó Ferencné. - Főelőadó II.: dr. Nyéry 
Gélné, Tölgyesi Lászlóné. - Kiemelt termelő szakmunkás: Balázs Ferencné,
Szabó Istvánná. - Szakmunkás: Murányi Mihályné. - Kisegítő I.: Selig Attila, 
Szép Sándorné, Trencaénylné Varga Katalin.

Könyvtáron belüli áthelyezések: dr. Borsányi Ferenc könyvtáros I./Könyvtár
közi Kölcsönzés, dr. Hegedbe Károly osztélyvezetőhelyettes/Katalogizáló Osz
tály, Láng Tiborné könyvtáros I./Gyarapítási Osztály, Németh S. Katalin 
könyvtáros I./Olvasószolgálat, Sövényházy Csilla tud.munkatérs/Könyvek Köz
ponti Katalógusa, Tamás Péter könyvtári csoportvezető/Könyvek Központi Kata
lógusa, Tóth Árpád könyvtáros Il./Szakozó Osztály, Varga Ildikó főkönyvtáros/ 
KMK Könyvtértechnológiai Osztály, Wolf Magda főkönyvtéros/Könyvek Központi 
Katalógusa.

Szolgálati megbízatások: dr. Bikich Györgyné osztályvezető az Olvasó- és Tá
jékoztató Szolgálat, Fejes Józsefné osztályvezető a Könyvtárközi Kölcsönzés, 
dr. Katsényi Sándor osztályvezető a KMK Oktatási Osztályénak vezetésére kapta 
osztályvezetői kinevezését.
Gyulai Árpád osztélyvezetőhelyettes a Fölöspéldány Központ osztályvezetői 
teendőinek, dr. Kelecsényi Gábor tudományos főmunkatérs az Olvasó- és Tájé
koztató Szolgálat osztélyvezetőhelyettes! teendőinek, Ispénki Ferenc főkönyv- 
táros pedig a Raktári Osztály osztélyvezetőhelyettes! ellátáséra kapott - 
további intézkedésig,változatlan besorolásban - megbízatást.
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ÜJ DOLGOZÓINK BEMUTATÁSA

Uj kezdeményezésünkhöz Írjuk ezeket a bevezető sorokat. A könyvtár 
uj dolgozóit szeretnénk olvasóinknak bemutatni.

Régebben köztünk levő munkatársainkat a Könyvtáros pályák rovat
ból ismerhetjük meg. A doktori disszertációját iró, frissen doktorált, 
vagy tudományos kutatómunkát végző fiatalokról az Ifjúsági rovatban 
olvashatunk.

De most felmerült annak az igénye, hogy a legújabb dolgozóink
ról is többet, személyesebbet mondjunk el, mint amit nevüknek és be
osztásuknak puszta felsorolása jelenthet.

Ahhoz, hogy ezt megtebessük,segítséget kérünk azoktól a munka
társaktól, akik már korábban is ismerték, vagy ittlétük rövid ideje 
alatt mér megismerték Őket. Kérjük, mutapsák be nekünk, a könyvtár 
többi dolgozójának is.

Kísérletképpen, de nemcsak kísérleti szándékkal mér e számban 
bemutatjuk három munkatársunkat az újak közül.

Nem tudjuk, kísérletünk bevélik-e. Bátorságunk nem hiányzik a 
kezdeményezéshez és az épitő kritikát szívesen fogadjuk.

BARTOS Éva, a KMK Olvasáskutatási Osztályának munkatársa
1946_ban született Rakamazon. Általános- és középiskoláit Egerben végez

te. 1964-ben, mindjárt érettségi után felvették az ELTE Bölcsészettudományi 
Karára magyar-népművelő szakos hallgatónak. 1969-ben szerzett diplomát.

Pályája kezdetén a finnugor nyelvészettel foglalkozott, szakdolgozatét 
is ebben a témakörben irta. Ez az érdeklődés vezette első munkahelyére is: a 
Bölcsészettudományi Kar Finnugor Nyelvészeti Tanszékének lett könyvtárosa.

A tanszéki könyvtárosi foglalkozást és a nyelvészet iránti érdeklődést 
később a tanári foglalkozással cserélte föl: 1971 és 1976 között a SZOT Köz
ponti Iskola népművelő-könyvtáros szakán tanított. Itt ismertem meg én is 
Bartos Évét, a jó felkészültségű, módszeres és humánus tanárt; a szerény, meg
nyerő egyéniségű és intellektuális humorral megáldott kollégát, akit tanártár
sai és hallgatói egyaránt szerettek. Mindannyian sajnáltuk, amikor körülmé
nyei úgy hozták, hogy más - egy nagyon nehéz, de nagyon szép - munkakört vál
lalt: a szekszárdi Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet kulturális terápiával 
foglalkozó munkatársa lett. Ez a tevékenység is mér régóta érdekelte: társa
dalmi munkában korábban évekig vezetett - az alkoholista betegek komplex gyó
gyításénak keretében - komolyzenei és biblioterépiés foglalkozásokat különbö
ző klubokban.

1977. mároius elsejével került a KMK Olvasáskutatási Osztályára, ahol új
ra összetalálkoztunk. Az osztály tevékenysége mér azért sem volt ismeretlen 
számára, mert korábban külső munkatársként több kutatásban is közreműködött. 
Jelenleg elsősorban olvasószolgálattal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, 
és a biblioterépia kérdésköréből készül doktori disszertációt írni. Az iroda
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lom mellett a zene a kedvenc művészeti ága: ilyen irányú érdeklődését most az 
OSZK kórus aktiv tagjaként éli ki. S hogy a kép teljes legyen: uj kolléga
nőnk egy két éves kisfiú édesanyja. - /Gereben Ferenc/

FAJT Györgyi, az Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat dolgozója.
1976-ban érettségizett, a kőbányai I.László gimnáziumban és már julius 

1-én munkába is állt. Az OSZK az első munkahelye, munkaköre pedig beiró, azaz 
olvasószolgálati pultos. A gimnáziumban még eszébe sem jutott, hogy esetleg 
könyvtáros legyen, de amikor ez az elhelyezkedési lehetőség kínálkozott, bele
vágott és megszerette a könyvtárosi munkát. Munkaköre érdekes, mozgalmas. 
Nemcsak az uj olvasók beiratósa a dolga, hanem alapfokú információt is nyújt, 
akár személyesen, akár telefonon fordulnak hozzá az olvasók. A felvilágosí
tást a katalógusok segítségével adja. Már gimnáziumban is humán érdeklődésű 
volt, különösen a magyar irodalmat és a történelmet szerette. Folytatni is 
szeretné tanulmányait. Jelentkezett idén az ELTE Bölcsészettudományi Karára, 
magyar-könyvtár szakra, most éppen felvételi vizsga előtt áll. 1972 óta tag
ja a KISZ-nek, a főépületben csoport-bizalmi, örül, hogy a KISZ-klub megújul 
- egyelőre külsőre -, reméli, hogy a klub-élet is fel fog lendülni. Minden
ben szívesen részt vesz, legyen az kultűrprogram, mozgalmi élet vagy sport.
Jól érzi magát az osztályon, és örül, hogy sok fiatal veszi körül. /Mi pe
dig annak örülünk, hogy azok az olvasók, akik most lépnek be először a könyv
tárba, szives hangú tanácsot és információt kapnak mindjárt az első könyvtári 
dolgozótól, akivel találkoznak./ - /Ecsedy Judit/

GEREBEN Ferenc, a KMK Olvasáskutatási Osztályának tudományos munkatársa.
Ez év eleje óta naponta találkozunk a KMK Olvasáskutatási Osztályán.

Tíz éve szerzett diplomát az ELTÉ-n, magyar-könyvtár szakon. Fontosabb állo
mása a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Piackutató Csoportja, a Kiadói 
Főigazgatóság és a SZOT Központi Iskola. Vizsgálta a középiskolások, a mező
gazdasági és műszaki szakemberek, valamint a falusi lakosok olvasási kultú
ráját, a mai magyar irodalom olvasását, olvasói Ízlését, Makk Károly Szere
lem cimü filmjének fogadtatását és befogadását. És most következhetne egy 
negyedszáz tételes bibliográfia. Ezek közül példaképpen említjük meg a Moz
dulók cimü egyetemi folyóiratocska 1963* évi számában olvasható Fények ki és 
beömlenek cimü költeményét; az Irodalomtörténet 1969* évi 2. számában talál
ható Radnóti Miklós Razglednicái cimü elemzését; harmadikként egy vaskos 
kéziratát, egy kutatási jelentést a mai magyar irodalom olvasásáról, amely 
sajnos nem láthatott napvilágot. Hadd soroljam a "tárgyi bizonyítékok" közé 
Gereben Feri "razglednicáit",a már barát-szerepben írott - és nem csak alá- 
irott! - képeslapokat, egy ma mér kiveszőben lévő magatartás bizonyítékait.

Következzenek a tanuk! Először talán azok az idős emberek, akiknek Jó
kairól beszélt, mint TIT előadó, akik igy emlékeztek rá: "Olyan mifajta ta- 
nárember-féle". Folytathatják a sort tanítványai közül azok, akik egy nap
pal előbb felutaznak, hogy részt vehessenek nem kötelező müelemző szemináriu
main, ehol "olyan érthető-modernül magyaráz, és ugyanakkor olvasótársnak
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tekint minket".
Itt, a KMK-ban, az Olvasáskutatási Osztály munkatársaként a könyvtár 

társadalmi szerepét és az olvaBÓi szokásokat tanulmányozza. A "hézikönyvté- 
rakat", a lakásokban található könyvgyűjteményeket vizsgálja. Az olvasás,a 
könyvtárhasználat egy tevékenységrendszer része, valamihez, valami helyett 
vagy valami ellenére olvasunk. E jelenség tanulmányozásához szociológus kell, 
de kevés is hozzá, óriási elóny, ha a kérdéssel foglalkozó kutató más múzsák
kal is "levelezést folytat".

Gereben Peri nem jött üres kézzel. Kíváncsian nézegetjük "madárlátta" 
kincseit, közben kincstárunkra gondolunk, hamarosan várható gyarapodására.
- /Kamarás István/

19



MUNKÁRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

[Képzelt] Beszélgetés az uj főigazgatóhelyettessel

Kérem, mutatkozzék be az OSZK Híradó olvasóinak. Kezdjük személyi ada
taival. Neve:

- Zircz Péter.
Végzettsége:
- ELTE magyar-könyvtár szak.
Munkahelyei:
- Nem könnyű, de megpróbálom felsorolni: Magyar Áttelepítési Kormánybiz

tosság, Építésügyi Minisztérium, Építéstudományi Intézet, Épitőanyagipari Mi
nisztérium, Építésügyi Tájékoztatási Központ, Nehézipari Műszaki Egyetem, Mű
velődésügyi- Kulturális Minisztérium.

Nem sok ez egy kicsit?
- Nem. Alapelvem /ha úgy tetszik: életelvem/, hogy az ember - ha teheti 

ne maradjon ugyanabban a munkakörben öt-hat évnél tovább. Túlságosan rutin
szerűvé válhat a munkája. Meg aztán: az újrakezdésben mindig van valami a ka
landból.

Beosztásai:
- "Miniszteri segédtitkér", előadó, vállalati osztályvezető, könyvtár- 

igazgató helyettes, főelőadó, majd önálló osztályvezető-helyettes a miniszté
riumban.

Munkát erület ei:
- Szakfordítás, nemzetközi ügyek, szakkönyvtárügy, szakirodalmi dokumen

táció, könyvkiadás, informatika, könyvtárpolitika. S persze,minden egyéb, ami 
re szükség volt.

Ne vegye zokon, de hány éves mindehhez?
- Sok. Nagyon sok. /Súgva:/ Ötven. De, mentségül korábbi kérdéséhez, 

húsz éves koromban már javában dolgoztam. És közben "mezei" joghallgató vol
tam.

Ezt az imént nem említette.
- Persze, mert három év után otthagytam. Meguntam. Csúnya dolog, muszáj 

megírni?
Beszéljünk másról. Úgy tudom, vidéken is dolgozott?
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- Több, mint hat évig Miskolcon, az egyetemi könyvtárban. Egy életre 
szóié tanulság volt.

A könyvtár?
- Az is. Hiszen voltaképpen uj könyvtárat kellett szerveznünk. S közben 

előkészíteni az uj könyvtárépületet. Próbálkoztunk, nem is eredménytelenül, 
információs szolgáltatásokkal. Érdekes volt az egyetemi élet is. A legiz
galmasabb azonban maga a város és Borsod megye volt. Olyan mikrokozmosz az, 
amin az ország minden eredménye és gondja felfokozottan megismerhető. Aki 
erre kiváncsi, annak érdemes arrafelé élni.

Akkor miért jött el?
- Belesodródtam a város közéletébe: társadalmi megbízásokat vállaltam. 

Írtam, szerepeltem. Eközben barátokat és ellenségeket szereztem. Az utóbbiak 
hatékonyabbak voltak. Meg én sem vagyok hibátlan: próbáltam beilleszkedni,
de mindig "gyttttment" maradtam. És hát hiányzott a nagyvárosi atmoszféra. En
nek ellenére örök életemben hálás vagyok Miskolcnak, neki köszönhetem egyik 
nagy "kalandomat", irodalmi próbálkozásaimat.

Milyen próbálkozásokról van szó?
- Írtam én mindent, helytörténetet, szociográfiákat, publicisztikát, mű- 

kritikákat. Sokat publikáltam, a legkülönbözőbb folyóiratokban. A legtöbbet
a miskolci Napjainkban, vagy négy évig a rovatvezetője voltam, s amire nem si 
került szerzőt kerítenem, megírtam magam /persze, ingerelt is a feladat/. Az
tán belevágtam a műfordításba is.

Nyelvtudása?
- Nincs "nyelvtudásom". Fordítok, szerintem tűrhetően: csehből, szlovák

ból, lengyelből, oroszból, németből. Angolra csak egyszer vállalkoztam /a 
KMK-nak/. Voltaképpen minden szláv nyelvet értek, beszédben viszont keverem 
őket. Oroszból még Miskolcon nekivágtam a nyelvvizsgának, középfokon Bikerült 
Néhány évvel ezelőtt jártam Kubában, elfelejtett latin és rendkívül hézagos 
francia ismereteim alapján értegetni kezdtem a spanyolt. Amit azóta tökélete
sen elfelejtettem , éppúgy, mint az egyetemen bemagolt finnt.

Illő lenne, hogy most mór könyvtárosi pályafutásáról is eláruljon vala
mit. Olvasóink mégis ezt várhatják el, joggal.

- Arról beszéltem. A valamirevaló szakkönyvtáros szerintem "skizoid" 
lény: könyvtáros szakmája mellett legyen még valami érdeklődése, szakterülete 
/Ezt nem én találtam ki, mór Szabó Ervin is igy tartotta. Havasi Zoltánnal
és Papp Istvánnal ezt fogalmaztuk meg OKDT állásfoglalásként/. Én magam min
dig azt kerestem, ami számomra az éppen adott könyvtári munkaterületet kie
gészíthette, annak egyfajta járuléka lehetett. Miskólcon ez volt részint a 
"hagyomónyteremtés" /az elfelejtett kulturális értékek feltárásával/, részint 
a szellemi-kulturális "városteremtés". De ez messze vezetne. Különben is ab
bahagytam, miután visszakerültem Pestre, a minisztériumba.

Nem lehetett?
- Lehetni éppen lehetett volna, de egyszerűen nem ment. Különös dolog 

minisztériumban dolgozni: amikor odakerül az ember, alig akad munkája, később 
meg már alig győzi. Odahaza se tud tőle szabadulni. Valósággal kizsigereli az
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embert, szellemileg. Persze, érdekes is.
Mennyiben?
- Az ember akarva-akaratlanul széles látókört szerez. Szakterületén min

denekelőtt, de a kultúra egyéb tartományaiban is. És hét tenni is lehet va
lamit a könyvtárak, a könyvtárügy érdekében.

?

- Pedig igy van. Ne felejtse el: a minisztériumi munka jellegzetessége, 
hogy többnyire anonim, és sikerei jóréssben intézményi eredményként jelent
keznek. Van persze sajátosan minisztériumi tevékenység is: a felügyeleti mun
ka és a jogszabály-alkotás. Szerénytelenség, de az utóbbi tekintetében a 
könyvtári tvr.-t például vívmánynak, tartom.

Része volt benne?
- Tagja voltam a ’zerkesztő bizottságnak, hiszen kollektív munka volt.
Ha visszatekint minisztériumi pályafutására, mit tekint "sikerélményé

nek"?
- Ha voltak jelentősebb eredmények, azok mindig kollektív erőfeszítések

ből születtek, amelyekből persze ki-ki saját szükebb szakterületének megfe
lelően /vagy annak védelmében/ vette ki részét. Az én személyes "kedvenceim" 
a különböző könyvtárügyi vállalkozások voltak, erről egyszer Írtam a "Könyv
tárosiban. A másik szakmai "lovacskám" az "információügy" volt és egy kissé 
marad is mindig.

Nem tartja ezt különösnek, könyvtáros létére?
- Informatikusként kezdtem, később csaptam fel könyvtárosnak. Volta

képpen ma is inkább informatikusnak vallom magam. Nem vagyok "hasadt" tudatu: 
egyazon dolog kétféle megközelítéséről van szerintem inkább szó. Épp ezért 
méltányolom és szeretem a kifejezetten gyűjteményi tevékenységet s tisztelem 
a történeti szempontokat.

Kényes kérdés következnék... Nem is tudom, hogyan kesdjem.
- Hogy miként kerültem az OSZK-ba? Saját kérésemre. Régebben húzódó 

dolog volt ez, amit végül meggyorsított a minisztérium átszervezése.
Ha idejött, bizonyára szereti a könyvtárat. Miért?
- Mert olyan nagy és oly fényesek a hagyományai.
És mit nőm szeret rajta?
- Ugyanezt.
Mi a baja a hagyományokkal?
- Csakúgy, mint a könyvtár méretei: korlátozzák a korszerűsítés lehető

ségeit. Egyébként ón hagyomány-tisztelő ember vagyok, könyvtárainkban azonban 
némelykor sokallom. Különben is, szerintem az újhoz legalább annyira kellene 
ragaszkodni.

Miben látja az "újat"?
- Megfogott: ez nem könnyen határozható meg, túlságosan sok az össze

tevője. Van benne valami az uj könyvtári technológiából, a rendszerszervezés 
laikusok számára is elsajátítható alapelemeiből, az informatikából és a sza- 
bóervini hagyományokból /ez, látja, olyan hagyomány, amit a legmesszebbmenően 
tisztelek/* Voltaképpen egyfajta szemléletről van szó, amely mindig és minde
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nekelőtt az olvasó, a könyvtárhasználó Igényeiből indul ki és fölöslegesnek, 
elvetendőnek Ítél mindenfajta Öncélú könyvtároskodást.

Gondolom, okkal mondja ezt. Véleménye szerint az utóbbira az OSZK-ban 
is van példa?

- Akad, azt hiszem. Konkrét példákat hadd ne említsek, ahhoz még rövid 
ideje vagyok itt, hogy minden szempontból megalapozottan bírálhassak. Orvosi 
műszóval szindrómáról beszélnék, s a tünetcsoportot a "tökéletességre való 
törekvésben" jelölném meg. Ennek jegyében gyanúm szerint helyenként "könyv
tári /rosszmájubban: könyvtárosi?/ emlékművek" épülgetnek ahelyett, hogy a 
használók - elsősorban a kutatók, egyéb szakemberek - igényeinek gyors kielé
gítése lenne a fő oél /még annak árán is, hogy a szolgáltatás esetleg nem a 
legnagyobb tökélyü, ami egyébként is többnyire csak eszmény/.

Véleménye szerint mi lehet ennek az oka?
- Jobbára osak gyanúim vannak, de hadd mondjam el őket. Az eredendő ok 

nagyon pozitív: az intézménnyel, a munkakörrel, bátran mondhatom: a hivatás
sal való azonosulás. Ehhez a nagyfokú és igen becses identifikációhoz járult 
egy már kevésbé hasznos de szükségszerűen adódó jelenség: a bizonyos fokú 
izoláltság. A könyvtárügy "birodalmán” belül az OSZK egy sajátos és nagy, ön
törvényű birodalom, ez okozhatja a néhol tapasztalható befelé fordulást, a 
külső - könyvtári és használói világ - iránti lanyhább érdeklődést. Az igaz
sághoz tartozik persze, hogy ennek oka nem kizárólag a szubjektumokban kere
sendő: olyan objektív külső feltételeket kell teremteni, amelyek eleve megaka
dályozzák est. Magyarul: olyan feszessé kell fejleszteni a könyvtári rendszert, 
hogy működése zugával sodorjon minden ebben érdekelt szervet és személyt. Bíz
zunk benne, hogy ez előbb vagy utóbb bekövetkezik.

Saját területén mit tart a legfontosabbnak?
- A Magyar Nemzeti Bibliográfia számítógépéé előállításának tető alá 

juttatását és a gépesített MNB rendszer továbbépítését. Továbbá: a Fölöspél
dány Központ állományának gyorsított ütemű felszámolását. A számítógépesítés 
ügye hitem szerint megoldódik, a fölöspéldány-éllomény dolga azonban egyelőre 
inkább csak vágyálom. De rendkívül fontosnak tartom és abban bizom, hogy a 
Fölöspéldány Központ munkatársaival sikerült valami megoldást kieszelnünk.

Kiván valamit "üzenni" az OSZK munkatársainak?
- Igen, a fiataloknak. Hiányolom őket.
Hiszen itt sok a fiatal. Mit hiányol?
- Az ambiciózus fiatalokat. Becsvágyban egyébként az OSZK-ban szerintem 

általában nincs hiány /ami nem rossz, sőt/, a baj az, hogy a fiatalokból mint
ha hiányoznék.

Nem igazságtalan?
- Minden általánosítás kissé az. De minden általánosításban van igazság 

is. OSZK vonatkozásban, azt hiszem, túlságosan is sok.
Mit tanáosolna a fiataloknak?
- "Mutassák" magukat - villantsák fel képességeiket. Tudom, minél nagyobb 

egy könyvtár, annál nagyobb a beskatulyázódás egy-egy részfolyamatba. Mégis
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meg kell keresniük és meg kell találniuk azokat a szelepeket, csatornákat, 
amelyek a "kiugrásra” lehetőséget nyújtanak.

Befejezésül emlékeztetnem kell "életelvére". Most ötven éves. Mi a to
vábbi szándéka?

- Ha rajtam múlik, ez az utolsó nagy "kalandom". Remélem, így lesz. 

/Lejegyezte: 2 - r./

Hungarikum meghatározás - a gyakorlatban

A McLuhan-féle egyetlen nagy faluvá zsugorodó világunkban természetszerű, 
hogy más értelmet nyer a hungarika fogalomkör, mint aminővel Széchényi Ferenc 
idejében rendelkezett s probléma elé állitja nemzeti könyvtárunkat. Ki számit 
ma hungarusnak, kit tekinthetünk magyarnak?

Az viszont mér kevésbé természetszerű - pedig éppen úgy világunk zsu
gorodására utal -, hogy a Dán Királyi Könyvtár az iránt érdeklődik tőlünk, 
kit tekintsenek magyarnak. E dán nemzeti intézmény - felhasználva magyar szár 
mazásu alkalmazottját, Ráth Józsefet - igyekszik rendet teremteni a magyar 
anyagában. Sokszor kérték már segítségünket különféle problémákban, s nemré
giben a legizgalmasabb kérdést szegezték nekünk.

Részlet Ráth Józsefnek február 25-én kelt - Pajkossy György főosztály
vezetőhöz intézett - leveléből:

"Megkezdtem a magyar-dán bibliográfia feldolgozását. Ezzel kapcsolat 
bán is kérném szives segítségét mindenekelőtt a következő kérdés
ben: Ki magyar? ki magyar irodalom? Itt pl. Orozy Emma a magyarok
hoz van katalogizálva, továbbá A. Koestler és Mérai Tibor is. Mit 
tegyek Kishont Ferenczel /Efraim Kishon/, Hans Habéval, /Békési 
János/ stb. Vannak azután vegyesek pl: Földes Jolán: könyvei egy- 
része megjelent Mo.-on, másrésze nem. Vannak azután újabb irók, a- 
kik magyarok, de idegen nyelveken Írnak - magyar témákról. Mi sokat 
gondolkoztunk ezen a kérdésen: Koestlert pl. nem nyilváníthatjuk 
egyszerűen nem magyarnak, se Méralt stb. Hálásak lennénk ha Főosz
tályvezető ur ezzel kapcsolatos véleményét megírná."

A válasz nem volt egyszerű. Megküldtük nekik házi szabályzatunk "Szemé
lyi hungarikum" fejezetét elvi eligazításként. De mindjárt hozzá is tettük, 
hogy e kérdésben könyvtárunk is állandó problémákkal küzd.

"Nincs olyan biztos fogódzónk, mely konkrét esetekben mindig egyér
telmű választ tudna adni. A gyakorlatot nemcsaK meghatarozasoK irá
nyítják. Illusztrálásul választ adunk a kérdezett személyeket ille
tően.
Orczy Emma. Hagyományosan magyarnak tekintjük, noha magyarul nem 
publikált. Itt született, keresztnevét gyakran a magyar becenév
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"Emmuska" formában használta.
Arthur Koestler. A Meyers lexikon szerint "englischer Schrift- 
steller ungarischer Herkunft" - e jeles Írót magyar származásúnak 
is tekintjük. Talán kevesebb joggal, mint az iskoláit részben itt 
végző Neumann János matematikust vagy Teller Ede atomfizikust. Ide 
tartozik érdekes határesetként Ödön von Horváth. Nevét magyarosan 
irta, Fiúméban született, magyar középiskolába is járt, de mint 
iró a forrásként használt magyar müveket már kénytelen volt német
re fordittatni. Horvét-magyar apja a diplomáciai szolgálatban te
vékenykedett, igy a monarchia számos helyén megfordult. A család 
nyelve német volt, de ezen sokéig nem tudott olvasni, mert nem 
ismerte a gót betűket. Mindezt összevéve nem tekintettük magyar
nak, mig nemrégiben előkerült magyar származáséval dicsekvő meg
nyilatkozása.
Mérai Tibor. Nyilvánvalóéul magyar, irói működését is itt kezdte. 
Ezen nem változtat az, hogy külföTdön él,és ott nem magyarul pub
likál.
KiBhont Ferenc. Izraelben magyarul megjelenő fordításain ezt a 
névformát /is/ használja, magyar származásúnak tekintjük. [Jgyan- 

' akkor ő magát a modern izraeli irodalom képviselőjének tekinti - 
és e kettő nem zárja ki egymást.
Hans Habé. Békéssy neve ellenére osztrák származású.
Földes Jolán. Egyértelműen magyar, Írói működését itt kezdte.

Az itt felvázolt szempontok azt jelentik, hogy Gyarapítási 
Osztályunk katasztert vezet a külföldön élő magyar vagy magyar 
származású szerzőkről a döntések megkönnyítésére. Konkrét kérdé
sekben szívesen közöljük Önökkel álláspontunkat.

Azt hiszem azonban, hogy hiba lenne a muzeális gyűjtést folyta
tó magyar nemzeti könyvtár idevágó elveit egy más könyvtárban vál
tozatlanul alkalmazni magyar vonatkozású bibliográfiában! Az OSZK 
történeti keresztmetszetben gyűjt.

Végül is azt hiszem, hogy Önöknek a mi gyakorlatunknál szükeb- 
ben kellene válogatniok és egyértelműen magyarnak vagy magyar 
származásúnak azt tekinteni, aki magét magyarnak vallja, aki ma
gyarul vagy magyarul is ir, akit a magyar köztudat magyarnak te
kint ."

KELECSÉNYI GÁBOR
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1976. év jelentősebb beszerzéseiből

Régi nyomtatványok

A nemzetközi értékű 8snyomtatvány-gyü,11eménv két ritka 15. századi nyomtat
vánnyal gyarapodott. Mindkettő a humanizmus korának jellegzetes alkotása. A 
neves olasz tudós, Nicolaus Perottus Cornucopiae sive lingfee Latinae commen- 
tarii /Velence, 1499/ cimti munkáját a 15* században széles körben használták. 
A mintegy hétszáz lapos műből éppen ezért kevés példány maradt fenn. A huma
nista könyvkiadás egyik legfontosabb központjában, a velencei AIdus-nyomdában 
készült kiadás eddig csak két hazai könyvtárban volt meg.

A könyvnyomtatás korai időszakában, 1470 körül Kölnben jelent meg II. 
Pius pápa Epistola ad Johannem de Aich cimü kis munkája. Az Aeneas Silvius 
néven is Ismert humanista pápának ez a müve ritkán jelent meg nyomtatásban, 
Magyarországon fennmaradt 15. századi kiadásról eddig tudomásunk nem volt.

A régi magyar gyűjtemény nyomdatörténeti Jelentőségű gyarapodása egy 
eddig a szakirodalomban sem említett, 1645-ből származó lőcsei nyomtatvány: 
Rulichius,, Valentinus: Laudatio funebris... bey dem Leichenbegangnus dér... 
Anna Reuterin. Oedruckt zűr Leutschaw bey Lorentz Brevern.

Kéziratok

Az 1976. óv mennyiségben is kiemelkedő, értékben is jelentős gyarapodást ho
zott a Kézirattárnak, egyes kéziratok és teljes személyi levéltárak a közép
kortól napjainkig húzódó sorának megszerzésével.

A középkort három kódex képviseli: a 14. századot Jacobus de Voragine 
Legenda aurea-jának kézirata, tollrajzu díszítésekkel; a 15. századot egy 
Fsalterium; a 16. századot egy a század elejéről származó kicsiny, illusztrált 
német kódex, mely különféle recepteket és egyéb hasznos tudnivalókat tartal
maz, az aranycsináláslg bezárólag. A kódexek hungarikum volta nem látszik bi
zonyíthatónak, de gyűjtőköri szabályaink értelmében a Magyarországon felbuk
kanó kódexek megszerzése mindenképpen kötelességünk.

A következő korszak, melynek forrásanyaga ez évben jelentős tételekkel 
gyarapodott, a 18. század vége - 19. század eleje. Két emlékkönyv - album 
amicorum - emelendő ki az 1780 körüli évekből: Márton István orvosé és Bartho- 
lomaeldes László evangélikus lelkészé, Gömőr megye történeti-statisztikai 
földrajza első kidolgozójáé. Márton Göttingában, Bartholomaeides Wittenberg- 
ben folytatott tanulmányainak emléke a két kötet, sok jeles magyar és külföl
di személyiség bejegyzésével, rajzokkal, árnyképekkel. Mindkét kötetet az ÁKV 
aukcióján szereztük meg. A Magyar Nemzeti Muzeum engedte át a Révai Miklós- 
féle győri rajziskola 36O darabból álló rajzgyüjteményét. A gyűjtemény a Révai 
működése utáni évekből származik, de hatása még felismerhető a nevesebb meste
rektől és tanulóktól származó rajzokon.
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A 19. Bzázad derékénak uj forrásai: egy Pártatlan c., az I832/36. évi 
országgyűlés üléseiről beszámoló kéziratos újság harminc száma, mely Kossuth 
Országgyűlési Tudósitáaaival párhuzamosan készült, eddig azonban nem tudtunk 
létezéséről; Wesselényi Miklós 21 levele 184?-ből. Az ötvenes évek elejéről 
származik a legkalandosabb utón hozzánk érkezett kézirategyüttes: Jókai Mór 
korai történeti regényeinek /Erdély aranykora, Törökvilág Magyarországon, 
Janicsárok végnapjai, A magyar nemaet története, s néhány kisebb kézirat/ 
autográf fogalmazványai, melyeket a Caracasban élő Vladár Ervintől szerez
hettünk meg - e kéziratokat a oaalád akkor kapta Jókaitól, amikor a szabad
ságharc bukása után menedéket nyújtott a bujdosó iró számára.

A 19* század második felébe vezet át nemrég elhunyt kollegánk. Varga 
Sándor frigyes mintegy 400 darabból álló kéziratgyüjteménye. A gyűjtemény 
zömmel e korszak s a 20. század eleje tudósainak leveleit öleli fel, többek 
között a két Eötvös. Yáabéry Árain. Sitin Aurél. Ooldzlher Ignác leveleit.
E korszakból származik Szeaere Bertalan hagyatékának töredéke is - a hagyaték 
egésze már régen birtokunkban van sok érdekes dokumentummal Szemere pári
zsi emigráoióJénák éveiből. 1877-ben kelt Liszt Ferenc levele unokahugához, 
melyet egy bécsi cég árverésén ssereztünk meg. A levél részletes tudósítást 
tartalmaz a fővárosi zenei intésetek tevékenységéről, megjegyzéseket fűz a 
pesti hangversenyekhez. A századvégre vonatkozó legjelentősebb beszerzés 
Justh Zsigmond leveleinek és vele kapcsolatos egyéb dokumentumoknak együtte
se. Az anyag legérdekesebb réssé Czóbel Mlnkához. a kor népszerű költőnőjé
hez Írott 123 terjedelmes önéletrajsi érdekű levél, az iró életének utolsó 
éveiből. Az anyaghoz tartozik néhány olyan levél is, amelyeket Justh paraszt- 
szinházának színészei Írtak. A szerzemény annál értékesebb számunkra, mert 
tartalmilag kiegészíti a már régebben őrizetünkben lévő Justh- és Czóbel- 
féle hagyatékokat.

Gyarapodásunk zömét a közelmúltból származó és Jelenkori fondok - hagya
tékok és személyi levéltárak, ill. azok terjedelmesebb részei - alkotják; 
ezek a 20. század 2. és negyedének politikai, irodalmi, társadalmi és tu
dománytörténetét kutató szakemberek számára kínálnak gazdag forrásanyagot 
/bár egy részük csak az eladó által megszabott időtartam lejárta után válik 
kutathatóvá/.

Az irodalmi érdekű fondok közül az említett időszak kezdeteiig nyúlik 
vissza Zilahy Lajos hagyatékának Magyarországon maradt töredéke, a korszak 
irodalmi életében vitt jelentős szerepe folytán az iró személyén túlmutató 
forrásanyaggal is. A század közepéről származó kiosiny, de rendkívül fontos 
hagyatéktöredék a Németh László hódmezővásárhelyi éveiben keletkezett anyag: 
levelek az Íróhoz, saját regény- és tanulmánytervei, néhány egyéb irása.

Túlmutat a szorosan vett irodalmi életen, kultúrtörténetünk sokoldalú 
forrásbázisa Keresztury Dezső személyi levéltára. Ez a gazdag, személyes iro
dalmi és tudományos szempontból értékes forrásegyüttes az iró műhelyének do
kumentumait tartalmazza s nagy terjedelmű levelezését: irók, tudósok, művé
szek, tanítványok, színházi emberek leveleit, s kulturális és történeti szem
pontból érdekes egyéb leveleket. Keresztury Dezső a fond vételárából az OSZK
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munkatársainak tudományos munkásságát díjazó alapítványt kivén létesíteni.
Végül, 20. századi gyarapodásunkból már csak felsorolásszerűen mutatunk 

be néhány tudományos, kulturális vagy eszmetörténeti szempontból jelentős 
irategyüttest: Bendefy László geodéta és tudománytörténész terjedelmes hazai 
és külföldi, elsősorban tudós partnerekkel folytatott levelezését; Török Er
zsi kicsiny, de kulturális életünkben sajátos szint jelentő hagyatékát; kor1 
történeti müveket és emlékiratokat, köztük Kolnai Aurél magyar származású 
filozófus, szociológus, a fasizmus ellen Írott világszerte ismert nagy mü 
szerzőjének eszmetörténeti érdekű visszaemlékezéseit /ennek xeroxmásolatét 
szerezhettük meg özvegye szivességéből/; végül az érdekes pályáju publicista. 
Nagy Töhötöm személyi levéltárát, benne naplóival, jelentéseivel, az emigrá
cióban kiadott s itthon irt müvei anyagával.

Néhány szó a készülő kurrens sajtóbibliográfiáról

A magyarországi dokumentumok bibliográfiai igényű feldolgozása az Országos 
Széchényi’ Könyvtárnak, mint nemzeti könyvtárnak kiemelt feladata. A Magyar 
Nemzeti Bibliográfia és társlapjai megoldják a munka jelentős részét, regiszt 
rálják a Magyarországon megjelenő könyvjellegű kiadványokat, térképeket, at
laszokat, zenemüveket, zenei hanglemezeket, valamint az évkönyveket /ez utób
bi típust*1975-ig/.

A Magyarországon megjelenő időszaki kiadványok nemzeti bibliográfiai 
Jellegű feltárásának számottevő hagyománya nincs. 19*5 után a folyóiratokról 
és hírlapokról az alábbi - többnyire bibliográfiai igényű - jegyzékek jelen
tek meg:

Dezsényi Béla - Falvy Zoltán - Fejér Judit: A magyar sajtó bib
liográfiája. 1945-1954. Bp. 1956.
Magyar hirlapok és folyóiratok jegyzéke. 1958* A Magyar Nemzeti 
Bibliográfia melléklete. Közread, as Országos Sséohényi Könyvtár. 
Bp. 1958.
A magyar folyóiratok válogatott jegyzéke. /Réd. per Oombocz Ist
ván - Szekeres Margit - Szlgethy Jolán./ 1960. Bp. 1960.
Magyar hirlapok és folyóiratok jegyzéke. 1965- /Szerk. Szűcs 
Jenőné./ Közread, az Országos Széchényi Könyvtár. Bp. 1968.

Az időszaki kiadványok másik típusát /évkönyvek, sorozatok/ regisztrálja 
a legutóbb megjelent jegyzék:

Kurrens magyar időszaki kiadványok jegyzéke. 1974-1975* Közread, 
a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szol
gálat. Bp. 1976.



A fentieken kívül cédula-katalógus formájában ven meg az 1972-ben meg
jelent időszaki kiadványok leírása, mely az akkori Hirlapfeldolgozó Osztá
lyon készült. r

A hazai és nemzetközi könyvtári élet változásai /nemzetközi tájékoztatá
si és nyilvántartási rendszerek létrejötte: ISDS, NTM1R; a bibliográfiai leí
rások szabványosításának munkái: ISBD/ szükségszerűvé, az OSZK feldolgozási 
módjában történt reformok pedig lehetővé tették, hogy 1976 szeptemberétől 
elkezdődjön az 1976-ban Magyarországon megjelent időszaki kiadványok biblio
gráfiai igényli regisztrálása, s 1977-ben elkészüljön a kurrens magyar sajtó- 
bibliográfia 1976. évi kötete.

A kiadvány tartalmára vonatkozóan gyűjtőköri elvek - szoros összefüggés
ben lévén az időszaki kiadvány fogalmának modern értelmezésével, s ennek kö
vetkeztében az 1977-ben kidolgozásra kerülő könyvtári gyűjtőköri szabályzat
tal -, valamint a leírások formai szabályai - az uj magyar szabvány előkészü
leti munkái miatt - nem tekinthetők véglegesnek.

A bibliográfia tartalma

Tartalmazza mindazokat a Magyarországon 1976-ban megjelent évkönyveket, 
naptárakat, iskolai értesítőket, folyóiratokat és hírlapokat, melyek 1977* 
április JO-ig beérkeztek az OSZK-ba kötelespéldányként.

A kiadvány két kötetben Jelenik meg. Az első kötet tartalmazza a könyv
jellegű periodikumokat, a tudományos, irodalmi és szakfolyóiratokat, orszá
gos szervezetek, egyetemek, főiskolák kiadványait, országos dokumentációs 
intézmények referáló lapjait, a vezető napilapokat, a megyei napilapokat, 
stb. A második kötetben jelennek meg az üzemi lap jellegű kiadványok, az is
kolai lapok, nem országos dokumentációs intézmények referáló lapjai, az al
kalmi lapok, s egyéb kisebb értékű kiadványok.

Szerkezet

Mindkét kötet első része a címleírásokat közli tételszámozva, betűrend
ben. A második rész a következő mutatókat tartalmazza:

a közreadó testületeknek a kiadványon található formájáról utalás 
a kitüntetett névformára,
a közreadó testületek kitüntetett névformáiról utalás a hozzájuk 
tartozó dokumentumok tételszámára,

. a dokumentumok cimváltozatairól utalás a dokumentumok főcimére.
AJ. részben megadjuk a címleírásban alkalmazott rövidítések jegyzékét.

Címleírások

A készülő nemzetközi szabványtervezet, az ISBD/S 1976. júniusi változa
ta alapján kezdtük el a sajtóbibliográfia cimleirási szabályzaténak elkészi-
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tesót. A leírások tehát az ISBD/S alapelveit, szellemét, szabályait követve 
készültek el. Az ISBD/S végleges formájának első kiadása 1977-ben jelent meg, 
s ezt meg is kaptuk az ISBD/S munkaközösségének magyar tagjától, Szilvássy 
Zoltánnétól. A kész oimleirások szerkesztési munkáit megkönnyíti ez a kiad
vány, mely választ ad az előző tervezet néhány kérdőjeles pontjára.

Az ISBD/S-ről - melyet az érdeklődők a szakirodalomból mér ismerhetnek - 
itt csak annyit, hogy elsődlegesen bibliográfiai információk nemzetközi cse
réje és kurrens nemzeti bibliográfiák számára készülő leírásokat szabályoz. 
Így jogosnak éreztük, hogy erre a célra felhasználjuk, s egy kísérleti jelle
gű kiadványt készítsünk, melyhez várjuk a hozzáértő szakmai véleményezést.

NAGY ZSOLTNÉ

Uj állományrész az OSZK hírlap- és folyóiratgyüjteményében ...

Az OSZK Gyarapítási Osztályán 1977-ben megkezdtük az úgynevezett "periodikus 
csoportos" kiadványok egyedi nyilvántartását. A korábban a Kisnyomtatványtár- 
ba került dokumentumokból - az 1976-os tárgyévtől kezdődően - különválasztot
tuk az időszakos megjelenésüeket. A kiadványokról - egyelőre gyarapítási cél
ra - egyszerűsített címfelvétel készül, amely tartalmazza a közreadó testület 
nevét, székhelyét és a kiadvány elmét. Az ilymódon felállított kartotékos 
nyilvántartás lehetővé teszi a dokumentumok közreadó testületek szerinti visz- 
szakeresését. Az egyes elmek numerus kurrens szerint raktári jelzetet kapnak 
és a hírlap, ill. folyóirat gyűjteménybe kerülnek. Munkánk során a legnagyobb 
gondot a teljes feldolgozást igénylő periodikumoktól való elhatárolás jelenti: 
általában a kisebb nyilvánosság számára készült /nem nyilvános terjesztésre 
szánt/ és szükebb szakmai érdeklődésre számottartó kiadványok kerültek ide. 
Témájukat tekintve ezek igen sokfélék: tömegszervezetek, tanácsok kiadványai; 
könyvterjesztői, könyvkiadói katalógusok és tervek; tudományos egyesületek 
programjai, beszámolói; könyvtári és dokumentációs kiadványok, gyarapodási 
jegyzékek, szakirodalmi tájékoztatók; művelődési intézmények műsorfüzetei; 
gyártmányismertetők, ártájékoztatók; vállalati, intézményi beszámolók; adat
tárak; sportegyesüléti kiadványok stb. Reméljük, hogy ezáltal a kutatók, könyv
tárhasználók számára hozzáférhetővé válik egy jelentős információs értékű 
forrásanyag.

PÁL TIBORMÉ
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A KMK-ban Kapcsol átszervezési Osztály alakult

1976 decemberében a Könyvtártudományi és Módszertani Központban a belső erők 
átszervezésével megalakították a Kapcsolatszervezési Osztályt.

Az uj osztály átvette az Irodalompropaganda Osztály feladatkörének egy 
részét, ugyanakkor tevékenységét a könyvtérnépszertlsitő munka korszerűbb mód
szerei, gazdagabb eszköztára határozza meg.

A Kapcsolatszervezési Osztály feladata a propaganda- és kapcsolatszerve
zési ismeretek könyvtári alkalmazásának vizsgálata és előmozdítása, az iro
dalom- és könyvtárpropaganda tartalmának kialakítása, a központi propaganda 
és kapcsolatszervezést szolgáltatások kezdeményezése, az olvasómozgalmak tá
mogatása. Már az uj osztály munkájának eredményeként jelent meg például az 
Olvasó Népért Mozgalom ajánlott könyvei 1977-es füzete.

A könyvtárügy társadalmi képmásának alakítása érdekében az osztály mun
katársai kapcsolatot tartanak az érintett társadalmi és állami szervekkel, 
intézményekkel, a tömegkommunikáoió eszközeivel, ellátják az érdekelt szerve
ket és személyeket a könyvtárügyre vonatkozó információkkal. Évente kétszer 
megjelentetik az 1976-ban indult Sajtótéma-javaslat c. füzeteket, kiadják a 
Könyvtár és Művelődés c. tájékoztatót. A sajtó és a könyvtárügy viszonyának 
javítása érdekében ez év áprilisában baráti találkozót szerveztek, amelyen 
részt vettek a KMK, az OSZK, valamint a központi napi és hetilapok munkatár
sai. Az uj osztály bővülő és gazdagodó sajtókapcsolatainak eredményességét 
mór eddig is több színvonalas könyvtárügyi vonatkozású publikáció jelzi.

A Kaposolatszervezési Osztály munkatársai irányítják az országos könyvtá 
ri propaganda bizottság és az Eseménynaptár 0. időszaki kiadvány szerkesztő- 
bizottsági munkáját. Az uj osztály feladata a KMK nemzetközi ügyeinek intézé
se, külföldi kiállítások szervezése. A varsói, prágai, berlini kiállítás u- 
tán ez év januárjában az osztrák közönség is megismerkedhetett a magyar könyv 
tárügy múltját és jelenét bemutató gazdag fénykép-, könyv- és dokumentumanyag 
gal.

Ugyancsak a Kapcsolatszervezési Osztály feladatkörébe tartozik a KMK 
kiadványainak gondozása, a kéziratok szerkesztése és műszaki előkészítése, 
valamint a kiadványtár és a házi másolóberendezések kezelése is.

Az osztály vezetője Pelejtei Tibor. Munkatársai: Moór Márta, Cavalloni 
Gyöngyi és jómagam. Az osztály s a KMK kollektívájának egésze szeretettel 
várja májusban munkába lépő uj munkatársát, a nemzetközi ügyek intézőjét, 
Kovács Lászlónét.

STUMPF /BENEDEK/ ANDRÁS

31



A KISZ-élet hírei 
/1977• január - március/

Február 10.: taggyűlésünk témája az OSZK ötéves, valamint 1977* ávi munka
terve volt. Dr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes ismertette 
az intézmény előtt állá feladatokat, különös tekintettel az 
ifjúság, illetve a KISZ tennivalóira. Másik napirendi pontunk 
a vezetőségválasztó taggyűlés előkészítése volt.

Február 19*: a Kulturális Minisztérium megrendezte az I. Országos ágazati 
Ifjúsági Parlamentet. Intézményünk ifjúságát hét fő képvisel
te: Farkas Ágnes, Oyőriné Kiss Éva, Karakas Péterné, Sarlós 
Veronika, Sopronyi János, Stroh Tamásné és Veisse Istvánná. 
/Lásd külön cikkünket!/

Március 2.: 

Március 4.:

Március 16.:

az Ifjúsági Bizottság ülést tartott. A napirenden a továbbtanu
lási kérelmek, illetve javaslatok szerepeltek.
lezajlott a vezetőségválasztó taggyűlés. Meghívott vendégeink 
voltak: az intézmény vezetői, a pártszervezet, a szakszervezet 
és a kerületi KISZ-bizottség képviselője. A taggyűlés elfogadta 
a vezetőség beszámolóját és a tagok vállalásainak teljesítésé
ről szóló jelentéseket, majd megválasztotta az uj KlSZ-vezető- 
séget. Ennek tagjai: Farkas Ágnes /titkár/, Révay Rita /szerve
ző titkár/, Nagy Zoltán /kulturális és érdekvédelmi felelős/, 
Rónay Éva /társadalmi munka-felelős/, Méndy Gábor /agitációs- 
propaganda felelős/, Horváth Orsolya /gazdasági felelős/, Sop
ronyi János /sportfelelős/.
a klubban megemlékeztünk az 1848-as forradalomról, beszélgettünk 
a forradalmiság mai tartalmáról. A rendezvényen közreműködtek 
a "Makroszkóp" színjátszó csoport tagjai.

Március 21.: az intézet vezetősége jutalomban részesítette azokat a fiatalo
kat, akik az elmúlt év során kiemelkedő mozgalmi, illetve kö
zösségi munkát végeztek. A jutalmazottak: Balogh Judit, Elekes 
Péter, Neumayer Katalin, Sopronyi János és Stroh Tamásné.
A pórt- és a KISZ-vezetőség ugyanaznap együttes ülést tartott.
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A napirenden a KISZ-vezetőség bemutatkozása, akcióprogram
tervezetének ismertetése, valamint a továbbtanulással kapcso
latos problémák szerepeltek.

Március 24.: a KMK pártszervezete és KISZ-csoportja együttes megbeszélést
tartott.

összeáll.: FARKAS ÁGNES

Az OSZK KISZ-alapszervezetének akcióprogramja 
az 1977/1978-88 mozgalmi évre 

/Elfogadta a KISZ-taggyűlés: 1977* április 15-én/

Politikai képzés

A politikai rendezvényeken /szabad pártnap stb./ aktívan részt veszünk.
A KISZ-tagók politikai képzését továbbra is a pártoktatéssal összhang

ban valósítjuk meg. Kiegészítésképpen speciális ifjúsági problémákat is fel
dolgozunk.

Az aktuális kérdésekről alkalmanként előadásokat, vitákat tartunk.
Aktíváink mozgalmi képzése keretében kibővített vezetőségi üléseken, a 

bizalmik részvételével, legalább két alkalommal megvitatjuk a KISZ-csopotok 
vezetésének gyakorlati-formai, valamint elvi-tartalmi problémáit.

Munkahelyi, szakmai feladatok

A szakmai tájékozódás és intézményünk munkájának megismerése érdekében 
összejöveteleket szervezünk. Továbbra is támogatjuk az ÖSZK-ismereti előadás
sorozat megrendezését. A KMK-ban folytatjuk és befejezzük a KMK osztályainak 
bemutatkozását, amelyet a KMK KISZ-csoportja szervez. Emellett - az igények
től és a lehetőségektől függően - megszervezzük az OSZK egyes osztályainak 
csoportos meglátogatását.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete munkájáról, programjairól rendszeresen 
tájékoztatjuk a fiatalokat. E célból főosztályonként egy-egy "MKE-összekötőt" 
bizünk meg.

Szakmai képzésünkre és kapcsolataink fejlesztésére nagy súlyt fektetünk. 
Rokonintézményekkel, főleg könyvtárakkal létesítünk, illetve tartunk fenn kap
csolatot. Látogatást szervezünk az MTA Keleti Gyűjteménye, a Budapesti Műsza
ki Egyetem atomreaktora, valamint az Országgyűlési Könyvtár különgyüjteményei 
megtekintésére. Az OMKDK KISZ-alapszervezetével közösen látogatási tervet ké
szítünk.

Szakmai vetélkedőt rendezünk az alapvető könyv- és könyvtártudományi is
meretek köréből. Az OSZK Híradóban - egy-egy szakemberrel folytatott interjú
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keretében - Jelennek meg a kérdések, amelyekre Írásos választ kell adni. A 
vetélkedő lebonyolításában a KMK KISZ-szervezete működik közre.

Az OSZK részére társadalmi munkát végzünk. Elsősorban olyan feladatokat 
vállalunk, amelyekre az intézmény nehezen tud munkaerőt biztosítani /az OSZK 
szakszervezeti könyvtáréneit rendezése, portalanítás, selejtezés ill. sajtó- 
archivum létesítése a KMK szakkönyvtárában stb./.

Kulturális tevékenység

Arra törekszünk, hogy klubéletünket érdekessé, változatossá és rendsze
ressé tegyük. A klubot tevékenységünk fő színhelyévé kívánjuk tenni, A szer
da délutánt "klubnapnak" tekintjük, amikor 1/2 5-t5l rendszeres, előre meg
határozott programokat szervezünk /zenehallgatás, diavetítés, előadás, vita 
stb./. Lehetővé tesszük, hogy a klubot kötetlenül, beszélgetés, zenehallga
tás céljából kisebb közösségek is igénybe vehessék /természetesen felelőssé
get vállalva a rendért, a berendezésekért/. A klubügyek áttekinthetőségének 
biztosítására Nagy Zoltánt megbíztuk a klubfelelős feladatával /helyettese: 
Elekes Péter/. Minden klubot érintő tevékenység tervéről őt kell értesíteni, 
s ő dönt az egyes programok időpontjának ütközése esetén.

Ősztől szakkörszerü sorozatot indítunk, előadásban, "Könyvművészeti 
törekvések a XX. század elejétől napjainkig" címmel. A filmklubot felújítjuk, 
előreláthatólag havonta rendezünk filmvetítést. A szakszervezettel együttmű
ködve a fotószakkörl munkát is megindítjuk. Egy-egy alkalommal "felszabadul- 
tabb", szórakoztató jellegű programot is tartunk /műsoros est, tánc, vetél
kedő stb./.

Az egyetemi előkészítő tanfolyamot júniusig tovább folytatjuk. Ősszel 
uj formában szervezzük meg, figyelembe véve az igényeket, s az első "tanév" 
tapasztalatait.

Az intézeti vezetés igényeitől és támogatásától függően részt veszünk 
a különböző 08ZK-akclókban /az OSZK fennállásának 175• évfordulója alkalmá
ból készítendő kiállítás, a nemzeti bibliográfia történetét bemutató kiállí
tás részmunkálatai stb./. Az OSZK-évfordulóra ex libris emléklapokat készí
tünk. A kiállítás anyagának felhasználásával pedig kisebb vándorkiállítást 
állítunk össze. A megnyitókon való fellépésre intézetünk kórusát kérjük meg. 
/A kiállítási helyszínek kiválasztásában, valamint a lebonyolítás hivatalos, 
gazdasági részét illetően az intézeti vezetés segítségét kérjük./

Folytatjuk levelezésünket a szocialista országok nemzeti könyvtárainak 
fiataljaival. A munka rendszeresebbé tétele érdekében május végéig nemzeti 
referenseket bízunk meg. Kiküldetések, turistautak alkalmával megpróbálunk 
lehetőséget teremteni a személyes kapcsolatfelvételre is.

Az NDK-ban dolgozó magyar fiataloknak folyóiratokat küldünk. Továbbra is 
vállaljuk az OSZK-n belüli folyóiratkörözés megszervezését és lebonyolitását.

Folytatjuk a latin nyelvtanfolyamot.
Az információ megjavítása érdekében Írásbeli tájékoztatókat adunk köz

érdekű kérdésekről, eseményekről, programokról. A tájékoztatókat a bizalmik-

34



nak juttatjuk el, azzal a kéréssel, hogy azokat minden KISZ-taggal elolvas
tassák és láttamoztassák. Az aktuális tájékoztatók mellett az igényektől 
függően nagyobb tájékoztató füzeteket is megjelentetünk. Az OSZK Hiradó szer
kesztésében aktívabb részt vállalunk. A szerkesztő bizottságban a fiatalokat 
ez évtől ketten képviselik. Az ifjúsági rovat munkájának segítésére szerkesz
tő csoportot hozunk létre. /Ugyanakkor régi formájában beszüntetjük a "Falra 
hányt borsó" megjelentetését; szerepét az alkalmi tájékoztatók, valamint az 
OSZK Hiradó megerősített ifjúsági rovata veszi ét./

Kulturális tevékenységünk részeként támogatjuk a "Makroszkóp" színját
szó csoport munkáját /próbalehetőség, szervezés, propaganda, KISZ-akciókban 
való részvétel stb./.

érdekvédelmi feladatok

A KISZ-vezetőségen belül az érdekvédelmi tevékenység irányításéval Nagy 
Zoltánt bíztuk meg. Az ifjúsági érdekvédelmet erőteljesebbé, tudatosabbá 
tesszük; minden osztályon megbízunk egy fiatal munkatársat az ott dolgozó 
fiatalok érdekképviseletével. Az érdekvédelmi munkát konkrétabbá kívánjuk 
tenni, rendszeresen foglalkozva olyan kérdésekkel, mint a továbbtanulás, a 
nyelvtanulás, a tanulmányi szabadság, a kutatónap, a káderfejlesztési terv 
személyes kihatásai, a bölcsödé-, óvoda- és lakásgondok, ösztöndíj, külföldi 
utak, a segélyezés és a jutalmazás stb. A felesleges étfedések elkerülése, 
valamint a munka hatékonyabbá tétele érdekében szorosabban együtt kívánunk 
működni a‘szakszervezettel. A 35 éven aluli dolgozók helyzetének felmérésére 
a bizalmiknál, illetve az érdekvédelmi megbízottaknál kartotéknyilvántartást 
hozunk létre, a változásokat figyelemmel kísérjük és lehetőleg naprakészen 
átvezetjük.

Arra törekszünk, hogy rendszeresen és érdemben képviseltessük magunkat 
olyan fórumokon, ahol intézményünk fiatalságát érintő kérdések szerepelnek. 
/Minden ilyen megbeszélésre a KISZ-titkáron kivül az érintett részfelelős 
meghívását is kérjük./

Sport

Az' időjárástól függően hétvégi túrákat szervezünk. /Az egyes KISZ-cso- 
portok kirándulásait az egész OSZK-ban hirdetjük./ Ezen túl egy háromnapos, 
szakmai programmal bővített kirándulást is rendezünk. A szakszervezet támo
gatásával kispályát bérelünk, ahol a labdarúgás barátai edzéseket, mérkőzése
ket tarthatnak. Emellett labdarugó csapatunk benevez a Józsefvárosi Kupába. 
Asztalitenisz- és - a lehetőséghez mérten - teniszversenyeket rendezünk. U- 
szodábérlet akciónkat újra meghirdetjük /a csoportok által vásárolt és forgal
mazott bérletek árát utólag a KISZ-pénztárból kifizetjük/.

Egyéb

Zöldség- és gyümölcsbetakaritásra jelentkezünk, és az ott befolyó ösz-
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szeget kulturális és sportcélra fordítjuk. (
A KIbZ-klub rendbehozataléra, a berendezések javítására segítséget ké

rünk az OSZK Gazdasági Igazgatóságától. A kisebb takarításokat - társadalmi 
munkánk részeként - az egyes KISZ-csoportok tagjai felváltva, előre megálla
pított sorrendben, rendszeresen végzik.

OSZK-vezetők a KISZ társadalmi munkájáról /l. rész/

Az OSZK KISZ-szervezet érzi azt a felelősséget, amely a könyvtár feladatainak 
megoldásában a közös munkából nagyobb részt kérő és vállaló KISZ-tagokra há
rul. Ezért évek óta erőnkhöz mérten eleget tettünk a kisebb-nagyobb felkéré
seknek, legutóbb például a fertőtlenitési akció során. Ezt 1976 telén a KISZ- 
szervezet kezdeményezte a vári toronyraktárakban a nem megfelelő légköri kö^ 
rülmények hatására meginduló penészedés ellen, a penésznyomok eltávolítására. 
Köztudomású, hogy a beállított szellőztető berendezéssel a folyamat tovább
terjedését megakadályozták. Az elhalt penészmaradványok letisztítására a KISZ- 
tagok társadalmi munkáján kívül a könyvtár minden munkatársa összefogott, igy 
a megtámadott könyvek túlnyomó része már tavaly nyárra teljesen tiszta, pe
nészmentes lett. Egy raktárszint rendbetételét azonban a KISZ 1977• évi ak
cióprogramjába is felvettük, mint "elmaradt tartozást". A munka elvégzésére 
megvolt a fedezet a KISZ-tagok egyéni vállalásaiban. A gyakorlatban azonban 
már nem ment olyan szépen, mint a "megajánlás". Megkérdeztük Milhoffer Alajos 
elvtársat, a Raktári Osztály vezetőjét, mi a véleménye az eddig végzett mun
kánkról és milyen perspektívát lát a KISZ-szervezet számára egyéb társadalmi 
munkák terén?

- A penésztelenitési akcióról az a véleményem - kezdte a beszélgetést 
Milhoffer elvtárs -, hogy a fiatalok munkájában kezdetben érezhető volt a lel
kesedés és felelősségérzet, amelyet a nagymennyiségű könyvanyag veszélyezte
tett állapota váltott ki. A munkát precízen végezték és a tavaly téli körül
mények sem hatottak elriasztóan. A könyvtár dolgozói által elvégzett kampány- 
munka után - a múlt év őszétől - azonban egyre nehezebb volt ismét lendületbe 
hozni a fertőtlenítő csapatokat. Tekintve, hogy a szombatokon végzett munka 
idejére csak nagy nehézségek árán tudtuk beállítani az ügyeletet, célszerű 
lett volna, ha minél hamarabb koncentráltan tudták volna elvégezni a még hát
ralévő munkát. Ugyanakkor a szabad szombatokra egyre nehezebb volt á nagyjából 
azonos 10-15 főből biztosítani a 6-8 fős munkabrigádokat, s igy hetek múltak 
el, amig egy-egy társaságot újra össze lehetett verbuválni. így a szavakban 
tett vállalást egyre kevésbé fedte a tettek valósága. Ezért döntöttem úgy, 
hogy a még elvégzendő munkát a Raktári Osztály munkatársaival oldom meg, kon
centráltan, a lehető legrövidebb időn belül.

A szerzett, nem mindig kellemes tapasztalatok után nem rendült-e meg 
Milhoffer elvtárs bizalma a KISZ-tagok társadalmi munkája iránt, el tudja-e
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képzelni, hogy más munkát, jobb szervezéssel, más körülmények között, haté
konyabban tudnánk elvégezni?

- Korántsem veszítettem el a bizalmamat a fiatalok munkavégzését ille
tően. Ismétlem, hogy az esetleges szervezési hibák mellett azt tartom a nem 
teljes siker okának, hogy egy ilyen nagy munkát nem volt helyes kizárólag a 
túl nagy áldozatot követelő szabad Szombatokra tervezni.

Tehát a Raktári Osztályon milyen munkát végezhetnének a fiatalok?
- Az egész könyvtár előtt ismeretes, hogy az állomány tisztántartását, 

folyamatos portalanítását eddig nem sikerült megoldani. Ezért nagyon jónak 
tartanám, ha az erre a lényeges állományvédelmi munkára vállalkozó fiatalok 
erőit tudnánk hasznosítani. Okulva azonban a tanulságokból, ezt csak úgy tud
nám elképzelni, ha az erőket koncentráltan lehetne "bevetni". Tehát arra vol
na szükség, hogy az intézet vezetése hozzájáruljon ahhoz, hogy a jelentkező 
fiatalok meghatározott időszakonként - például 1-2 havonta - egy 8 órás mun
kanapot a könyvtár állományának portalanítására fordíthassanak. Ezt a napot 
munkahelyükön megegyezés szerinti részletekben /de kötelezően/ dolgoznák le.
A raktár számára a havi 1-2 nap, amikor 15-20 fiatal egyszerre portalanitana, 
hamarosan észrevehető javulást jelentene.
Egészen más jellegű, a fiatalok kisebb körét érintő feladat lenne a másik 
munka. A Hégi Nyomtatványok Tárétól a Raktári Osztályhoz került ót a ritka 
első kiadósok /R.E./ gyűjteménye. Ennek állományvédelmi szempontból való át
vizsgálását és rendbehozatalát én nagyon fontosnak tartom. Az osztály lehe
tőségei nagyon szerények, a munka egy-két évig is elhúzódhat. Ezért szeret
ném kérni a könyvkötő és restaurátor fiatalokat - esetleg másokat is -, hogy 
aki társadalmi munkában tudna erre vállalkozni, vegyen részt ennek az igen 
szép és értékes állományrésznek a karbantartásában.
Ugyancsak erre a rétegre hárulna egy másik kérésünk teljesítése is. Ez a hir- 
laptári "papucsok" készítése, ami jelenleg külső kötészetben folyik. Ha volna 
rá mód, hogy néhány száz darabot a fiatalok készítsenek el, nagy segítséget 
jelentene számunkra. Az ezért járó munkabér a KISZ-szervezetet illethetné.

A Milhoffer elvtórssal folytatott beszélgetés késztette a KlSZ-vezetősé- 
get arra, hogy az eddigi passziv viszonyt aktívvá változtassa a társadalmi 
munkák terén. Menjünk a munka elé, térképezzük föl, hogy az egyes főosztály
vezetők, osztályvezetők és tudományos munkatársak milyen feladatokat tartanak 
alkalmasnak arra, hogy a fiatalok együttesében rejlő energiát fölszabadítsák 
és hasznosítsák. Egyáltalán, milyen vélemények vannak az ilyen fajta tevékeny
ségről, milyen tipusu feladatokat lehet ebben a nem-termelő jellegű, sokféle 
aprólékos munkát igénylő könyvtári nagyüzemben a fiatalok bizonyos csoportja
ira rábízni. Az OSZK Híradónak ebben ás a következő számában közöljük ezeket 
a véleményeket és javaslatokat, ugyanakkor, amikor a "kivánság-llsta" össze
állítása után a KISZ-vezetőség a tagsággal együtt megvizsgálja, hogy az elvég
zendő munkák közül mihez és milyen sorrendben van erőnk és energiánk.

Dr. Ferenczy Endréné, az I. főosztály vezetője, az SZB elnöke fontosnak 
és helyesnek tartja, ha a fiatalokra az összkönyvtári érdekű feladatok megol
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dásában nemcsak fizikai, hanem szellemi munkákkal kapcsolatban is számit a 
vezetés. Egy ilyen jellegű, a könyvtáralapitás 175. évében éB a vári költö
zésre való készülődés idején különösen szép feladat volna, hogy az eredeti 
Széchényi Ferenc gyűjtemény példányait kutassuk fel egy később felállítandó, 
könyvtár-történeti szempontból érdekes különgyüjtemény céljára. Rendelkezé
sünkre áll ennek az állománynak az eredeti, nyomtatott katalógusa, ezt kelle
ne összevetni a könyvtár jelenlegi katalógusaival és megállapítani, hogy az 
eredeti példány hol található /raktárak, segédkönyvtárak, különgyüjtemények 
stb./. Ehhez a dokumentumokban fellelhető azonosító jegyeket is tanulmányoz
ni kell. A munkára kis létszámú, de állandó osoportra volna szükség, amely
nek tagjai képzettek, precízek és valamelyest tudományos érdeklődéssel is 
bírnak.

Rácz Aranka elvtársnő, a IV. főosztály vezetője meglepődve, de nagy ö- 
römmel fogadta kérdésemet: milyen munkát tudna a IV. főosztály terttletén^a- 
melyben a fiatalok segítséget nyújthatnának?

Elsősorban a Fölöspéldány Központ Kálmán utcai részlegét említette, a- 
hol a feldolgozatlan könyvek és folyóiratok előrendezése jelentene nagy se
gítséget. Ezt a munkát az osztály dolgozóinak betanítása után egy-egy szabad 
szombatján végezhetné az a 4-5 fiatal, aki erre vállalkoznék. Hasonlóképpen 
folyamatos, de egy-egy alkalomra összegyűjthető munka volna a könyvek birtok
pecséttel való ellátása elszállításuk előtt. Nyáron esedékes a Rokolya utcai 
raktárban található régi, feldolgozott magyar anyagból - egy tudományos könyv
tár számára^katalógus és leltárkönyv alapján - bizonyos könyvállomány kisze
dése. Ehhez 3 fiatal segítsége kellene, akik a Fölöspéldány Központ 3 dolgo
zójával alkotnának párokat a nagy figyelmet igénylő munkához. Az utolsónak 
említett teendő a szeptemberre az egyik részlegnél tervezett festés előtt 
várná a fiatalok összefogását: a már rendezett könyvanyagot kellene a rend 
fenntartásával leszállítani a pincébe és ott elhelyezni, majd visszaszállí
tani. Ez nyilvánvalóan két alkalmat jelentene, és mivel egyébként a tempósok 
végeznék el, talán megoldható, hogy az erre az időre járó munkabért a KISZ- 
szervezet kapja meg.

Óvári Sándor párttitkár elvtárssal, a Beruházási és Könyvtári Üzemi I- 
gazgatóság igazgatójával a társadalmi munkáról tágabb értelemben beszélget
tünk.

- A szocializmus természetes velejárójának tartom, hogy minden közhasznú, 
értelmes feladat elvégzésére találunk a társadalmi szervezetekben alkalmas, 
önként vállalkozó munkatársakat. Én a társadalmi szervezetek aktivistáinak 
és választott funkcionáriusainak folyamatos, önzetlen munkáját tekintem a 
legjelentősebb társadalmi munkának, beleértve az OSZK Híradó készítését is. 
Ezeknek éppúgy, mint az egy-egy alkalommal lezajló, nagyobb létszámokat meg
mozgató tevékenységeknek az emberformáló, nevelő erejét tartom a legfonto
sabbnak. Köszönet illeti mindazokat, akik bármilyen területen a kötelező mun
kán felül is tesznek valamit a közösségért.
A KISZ-szervezet által kezdeményezett társadalmi munka-akciókat a pártszer
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vezet mindig támogatta és segitette a fiatalokat a feladat elvégzésében. Vé
leményem Bzerint igen hasznosak a könyvtár egy-egy területén végzett munkák, 
mire a munka elkészül, a fiatalok egy kicsit megismerik a helyet, ahol dol
goznak és egymást is. Ennek jelen körülményeink között felbecsülhetetlen a 
jelentősége. Ma is szívesen emlékezünk a négy vasárnapon át tartó könyv-étte- 
lepitésre a muzeum-épületbeli raktárból a Pollack térre. Említhetem az évek 
óta folytatott tevékenységet, amelyet az NDK-bán dolgozó magyar munkásfiata
lok kulturális nevelésében végez KISZ-szervezetünk. Igen sok fiatalt mozga
tott meg 1974-ben a pinceklub létrehozása és berendezése, amire többszáz mun
kaórát fordítottak. A legszebb társadalmi munkák közé sorolom énekkarunk te
vékenységét is, hiszen tagjai teljes mértékben szabad idejükben^önzetlen lel
kesedéssel készülnek fellépéseikre, amelyeknek sikere a könyvtár hírnevét ö- 
regbiti és növeli. Természetesen a jövőben is örömmel fogadunk minden kezde
ményezést és meggyőződésem, hogy a szakvezetők találnak megfelelő feladato
kat.
Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék, megemlítem, hogy főleg a könyvtár 
közművelődési tevékenységének fokozásába szeretném a fiatalokat jobban bevon
ni. Ezért nehezményezem, hogy a tavalyra tervezett OSZK-ismertető kiállítást 
nem sikerült megvalósítani, de ugyanakkor remélem, hogy az idei évforduló 
kapcsán a'fiatalok segítségével is előre tudunk lépni olyan területeken, ame
lyek az OSZK-ra való figyelem-felhívást,állományának a nagyközönség számára 
való jobb megismerését segítik elő.

Végül megkérdeztem Óvári elvtárstól, véleménye szerint lehetne-e bizo
nyos, főlég fizikai,társadalmi munkáért a KISZ-szervezetet anyagi juttatásban 
részesíteni?

- Helyesnek tartanám - válaszolta Óvári elvtárs -, hogy a mérhető fizi
kai munkáért, amennyiben fiataljaink munkaidőn kivül elvégzik, közös juttatás
ban részesülnének. így lehetne megoldani azt, hogy az intézmény anyagilag is 
támogassa a KISZ-szervezetet.

Mivel már a főosztályvezetők ill. osztályvezetők egy részével lefolyta
tott beszélgetések során is többször felmerült a kérdés: kaphat-e bizonyos 
munkák elvégzéséért pénzt a KISZ-szervezet, felkerestem Eábry György elvtársat, 
a Gazdasági Igazgatóság igazgatóját is. Első kérdésem természetesen ennek 
tisztázására irányult. A válasz sajnos teljesen egyértelmű volt: a fennálló 
rendelkezések értelmében egyáltalán nincsen arra lehetőség, hogy intézményi 
KISZ-szervezet száméra bármilyen munkavégzésért munkabér formájában pénzt fi
zessenek ki. Tekintve azonban, hogy Fábry elvtérB igen fontosnak tartja azt, 
hogy az OSZK-nak aktív, jó közösségi szellemet teremtő és élő KISZ-szervezete 
legyen, Ígéretet tett arra, hogy a Kulturális Minisztériumban minden tőle tel
hetőt elkövet azért, hogy valamilyen anyagi forrásból a KISZ-szervezet fellen
dülő tevékenységét támogassák és elősegítsék. A szerződéses munkák teljes be
vételének 5^-ából képezett szociális és kulturális alap felhasználásáról az 
SZB és a KISZ-vezetőség együttesen jogosult dönteni, ez az összeg azonban 
minden évben bizonytalan nagyságú, és java részét a családos üdültetésre
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/amely viszont zömében a fiatal szülőket érinti/ kell fordítani. Amennyiben 
van rá lehetőség, természetesen ebből is lehet kisebb összegeket az ifjúsági 
közösségi élet támogatására fordítani.

Fábry elvtérsnak feltett második kérdésem a szerinte elvégezhető társa
dalmi munkákra vonatkozott. Válaszát azzal kezdte, ahol nem vár a KlSZ-szer- 
vezettől munkát. Ez a különböző szállítási feladatok területe, mivel itt a 
hozzánemértésből eredően igen nagy a balesetveszély. A KISZ-klub rendszeres 
tisztántartását viszont - a nagytakaritásoktél eltekintve, amelyet a szükség
leteknek megfelelően igényelhetünk a Gazdasági Igazgatóságtól - a klub hasz
nálóinak feladatai közé sorolta, mint nem látványos, de feltétlenül szükséges 
teendőt.

Fábry elvtárs azt várja a KlSZ-tagoktól, hogy munkájuk lehető legjobb 
elvégzése mellett vállaljanak áldozatokat azért, hogy előre léphessünk a kö
zösségi élet területén, ebben az objektíve nagyon nehéz Széchényi Könyvtár
beli helyzetben is. A társadalmi munka elvégzését pedig ne tekintse senki az 
anyagi juttatás függvényének.

A kulturális és sporttevékenység támogatására mindenképpen kiharcolandó 
anyagi támogatás helyes és célszerű felhasználása érdekében Fábry elvtárs 
jónak tartaná, ha a működő területek /énekkar, színjátszó csoport, klub, 
sportkör étb./ képviselőiből - más kulturális és oktatási intézményekhez ha
sonlóan - un. kulturális bizottság alakulna.

KA8TALY BEATRIX

Ifjúsági érdekvédelem - konkrétan 

A tanulmányi szerződés szövegének módosítása

Az elmúlt években a különböző fórumokon, vezetőségi üléseken, taggyűléseken, 
vitákon, ifjúsági parlamenteken gyakran felvetődtek az OSZK fiatal dolgozói
nak közös gondjai, problémái /az un. kisközöss&be való beilleszkedés, a szak
mai fejlődés biztosítása, a továbbtanulás és az előmenetel lehetőségei, az 
anyagi és erkölcsi ösztönzés arányai, lakás- és bölcsödegondok stb./. 1974 
óta intézményünk vezetősége hivatalos keretek között foglalkozik a fiatalok 
problémáival. Az Ifjúsági Bizottság munkájában a fiatalok képviselői is részt 
vesznek. Érdekvédelmi munkánk eredményessége azon is múlik, hogy mennyire 
konkrétan foglalkozunk a megoldásra váró kérdésekkel, ill. hogy mennyire ala
pos tájékozódás előzi meg az érdekvédelmi kérdésekben történő állásfoglalást, 
j avaslattevést.

A nemrégiben megválasztott KISZ-vezetőség elhatározta, hogy kartoték- 
rendszert, "információs bázist" hoz létre, melynek segítségével rövid idő a- 
latt éa pontosan lehet tájékozódni a fiatalok helyzetéről, gondjairól.
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A kartotékrendszer mellett igen fontos szerepet játszik az érintett fia
talok megkérdezése. Ez történt meg a továbbtanulási problémák felmérése során 
is. Köztudott, hogy az intézményünkben dolgozó, levelező vagy esti tagozaton 
továbbtanulni szándékozó fiatalok kérelmét csak az OSZK-ban eltöltött egy é- 
ves munkaviszony után fogadták el a Személyzeti Osztályon, csak ekkor döntöt
tek a javaslatot illetően. Azokkal, akiket az intézmény vezetősége továbbta
nulásra javasolt, Írásbeli tanulmányi szerződést kötnek.

Ennek a tanulmányi szerződésnek több pontjával a továbbtanulni szándéko
zók többsége évek óta nem értett egyet, e pontok bírálata már az előző KISZ- 
vezetőség érdekvédelmi tevékenységének középpontjában állt. A legtöbb tilta
kozást a "felmondási tilalom" nagysága váltotta ki /a továbbtanulás alatt és 
után az OSZK-nál kötelező jelleggel eltöltött idő/. Ez az időtartam egyes e- 
setekben elérte a 12 évet. Ráadásul ebbe a 12 évbe nem számított bele a gyer
mekgondozási segélyen vagy a katonai szolgálatban eltöltött idő. Aki például 
18 évesen aláirt egy ilyen szerződést, arra kötelezte megát, hogy még 30-32 
évesen is az OSZK-ban marad, esetleg nem is megszerzett végzettségének megfe
lelő munkakörben. A szerződés ugyanis nem tartalmazott teljesen egyértelmű 
biztosítékot a végzettségnek megfelelő előléptetésre. Ugyancsak sok vitára 
adott okot az a gyakorlat, hogy akit az OSZK nem javasolt továbbtanulásra 
/mert pl.'rövid ideje dolgozik nálunk/, annak a jelentkezési lapját nem Írták 
alá /azzal a megjegyzéssel sem, hogy "nem támogatjuk"/, s igy az illető eleve 
elesett a továbbtanulás lehetőségétől.

Miután egybehívtuk és meghallgattuk az ez évben továbbtanulni szándéko
zó fiatalokat, a KISZ- és a pártvezetőség március 21-i együttes ülésén fel
tártuk a jelenlegi helyzet ellentmondásait, és körvonalaztuk álláspontunkat 
a megoldásra vonatkozóan. A pártvezetőség támogatta elgondolásainkat, s ennek 
alapján elkészítettük a tanulmányi szerződés uj szövegének tervezetét. /A jó
váhagyott szöveget közöljük./ A főigazgató elfogadta a tervezetet, a tovább
tanulók már alá is Írták a szerződést. Az Ifjúsági Bizottság május 26-án meg
tárgyalta a tervezetet, és ujább módosításokat határozott el /a jutalmazásra 
vonatkozó alább ismertetendő kitételt törölték/.

Miben változott meg a szerződés szövege? Ezentúl a tanulmányok befejezé
se után a tanulmányi időnek csak a felét kell az OSZK-ban tölteni,fél évet 
egészre kerekitve, más, hasonló intézmények szerződéseivel összhangban. /Hat 
éves tanulmányi idő esetén itehét az aláírástól számítva 9, ötéves képzés ese
tén 8, hároméves képzés esetén pedig 5 esztendeig tart a "felmondási tila
lom"./ Amennyiben az OSZK nem tudja a dolgozót megszerzett végzettségének 
megfelelő munkakörbe helyezni, a szerződés érvényét veszti. A gyermekgondozá
si segélyre, ill. a katonai szolgálatra vonatkozó - sérelmezett - passzus ki
maradt az uj változatból.

A magunk részéről még azt is javasoltuk, hogy a kiemelkedő tanulmányi e- 
redményt a munkateljesítményhez hasonló módon a jutalmazások során ösztönözze 
az intézmény. Ez nem került bele az érvényes változatba /végül is itt jelent
kezett az említett újabb módosítás/, de a jutalmazási döntéseknél figyelembe 
veszik fent említett kérésünket.

Igen fontos változás - bár szorosan nem függ össze a tanulmányi szerző-



d.Ó8sel -, hogy az intézmény-vezetés ezentúl azoknak a fiataloknak a kérelmét 
is véleményezi és aláírja, akiket egyelőre nem javasol továbbtanulásra.

A tanulmányi szerződés módositásával egy sok vitára okot adó kérdést si
került megnyugtató módon rendezni. Az eredmény nem utolsó sorban a pértveze- 
tőség megértő támogatásának, az Ifjúsági Bizottság intézkedésének, valamint 
az előző KISZ-vezetőség érdekvédelmi tevékenységének köszönhető. Az ifjúsági 
érdekvédelmi munkát ebben az irányban próbáljuk továbbfejleszteni, alaposabbá 
és konkrétabbá tenni, közös gondjaink megoldásának szolgálatába állítani.

NAQY ZOLTÁN

Tanulmányi szerződés

Egyfelől az Országos Széchényi Könyvtár /Budapest, VIII. Muzeum krt. 14/16.,
továbbiakban Munkáltató/, másfelől ...................... . akinek jelenlegi
munkaköre: ..................... . lakcíme: ................................
/továbbiakban Munkavállaló/ a hatályos rendelkezések /15/1967* /XI.18./MŰM sz. 
rendelet, a 3/1968 /V.26./ MüM-MM sz. rendelet stb./ alapján az alábbi felté
telekkel tanulmányi szerződést kötnek.
A MUNKÁLTATÓ
1. kötelezi magát, hogy a javaslatával egyezően a......... ...............
.......................  oktatási intézmény .....................  karának
................  8zakára, a ...............  tagozatra az 19../19** tanévre
felvett és beiratkozott Munkavállalónak az előirt tanulmányi idő tartama a- 
latt a Munka Törvénykönyvében és az annak végrehajtásáról szóló jogszabályok
ban meghatározott kedvezményeket biztosítja /tanulmányi szabadság, foglalko
zásokon való részvétel, szabadnap, munkaidőkedvezmény stb./.
2. Munkáltató figyelemmel kiséri a Munkavállaló tanulmányi eredményét, jó 
tanulmányi teljesítmény esetén /kitűnő, jeles vagy jó átlageredmény/ a tandi
jat félévenként utólag megtéríti. Amennyiben a Munkavállaló tanulmányi köte
lezettségének nem tesz eleget, a Munkáltató a tanulmányi kedvezményeket visz- 
szavonja.
3. A Munkáltató kötelezi magát arra, hogy az 1. pontban meghatározott intéz
mény tanulmányi ideje alatt a Munkavállaló munkaviszonyát fenntartja, felté
ve, hogy a Munkavállaló ezen idő alatt nem követ el olyan fegyelmi vétséget, 
amely miatt őt fegyelmi határozattal el kell bocsátani.
4. A Munkáltató kötelezi magát, hogy a Munkavállalót a tanulmányok befejezté
vel a megszerzett képesítésének megfelelő munkakörbe sorolja. Ha ezt a Mun
káltató nem tudja teljesíteni, akkor a Munkavállalót a tanulmányi szerződés
ben foglalt kötelezettségek alól mentesiti.

kz



A MUNKAVÁLLALÓ
5« kötelezi magát arra, hogy tanulmányi és munkaköri kötelezettségeinek 
egyaránt, legjobb tudása szerint eleget tesz.
6. Kötelezi továbbá magát arra, hogy munkaviszonyát a tanulmányi idő alatt 
egyoldalúan nem szünteti meg. Ugyancsak kötelezi magát arra, hogy nem változ
tat állást a képesítés megszerzését követően a tanulmányi idő felének /fél 
esztendőt felfelé kerekítve, egész évnek véve/ letelte előtt. Ha a Munkavál
laló mégis egyoldalúan megszünteti munkaviszonyát, akkor köteles visszatérí
teni a támogatások pénzben! értékét /az 1. pontban foglaltak/. Amennyiben a 
Munkavállaló szerződésszegése azáltal valósul meg, hogy a meghatározott idő
tartamnak osak egy részét töltötte el az OSZK-nál munkaviszonyban, a megté
rítési kötelezettség időarányosan terheli.
7. Az OSZK a munkaviszony közös megegyezéssel vagy áthelyezéssel történő 
megszüntetése esetén - az állásváltoztatáshoz fűződő esetleges társadalmi 
érdek, a Munkavállaló munkájának, közéleti tevékenységének, az OSZK-nál el
töltött időnek figyelembevételével - a visszatérítési kötelezettség alól 
részbeni vagy teljes mértékű felmentést ad.
8. Az ezen szerződéssel kapcsolatosan felmerült viták esetén a munkaügyi vi
ták elintézésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, egyébként az itt 
nem szabályozott kérdések tekintetében a Munka Törvénykönyve, valamint az 
annak végrehajtása tárgyában megjelent jogszabályok rendelkezései az irány
adók. /Ennek során meg kell hallgatni az OSZK párt- és KISZ-szervezetének 
véleményét is./
A jelen szerződést helybenhagyólag aláírtuk.
Budapest, 19..................

Munkavállaló az OSZK főigazgatója

A Kulturális Minisztérium ágazati parlamentjéről

A Kulturális Minisztérium Ifjúsági Bizottsága 1977. február 19-én rendezte 
meg a kulturális ágazat országos ifjúsági parlamentjét. A parlamenten Pozs- 
gay Imre kulturális miniszter beszámolójában foglalkozott az 1974-es ifjúsá
gi parlamenteken felvetett gondokkal. Egynémelyikük megoldásáról /pl. a 
könyvtári középkáderek felsőfokú továbbképzésének lehetősége/ is szó volt, 
ill. mások megoldására most tett javaslatot az előadó. Ilyen javaslat szüle
tett a filmszakmában dolgozó világosítók, gépészek, vagy a kiadói, ill. a 
közművelődési területhez tartozó könyvesbolti eladók és a múzeumi restaurá



torok un. "szakmásitéséra", a felsőfokú végzettségű levéltárosok, muzeológu
sok, könyvtárosok továbbképzésére.

A beszámoló ezenkívül még több kérdést érintett, Így a közgyűjteményi 
középfokú segéderők gimnáziumi képzését, a külföldi ösztöndijak rendszerét, 
a tárca intézményeiben tapasztalható nagyfokú fluktuáoiót, ezzel kapcsolatban 
a szakmák anyagi és erkölcsi megbecsülésének hiányát, a bérezést és a jutal
mazást, az elvárások és juttatások arányát, a lakás- és bölcsödeellétást..

Ezután a parlament küldöttei szakterületük szerint négy szekció - zár
tabb körű és speciálisabb érdekű - megbeszélésein vettek részt.

Az 08ZK küldöttei a közgyűjteményi szekcióban üléseztek, melynek vezető
je Gönyei Antal minisztériumi főosztályvezető volt. A hozzászólások sok köz
érdekű, sokakat érintő gondolatot, javaslatot tartalmaztak, érintve a munka- 
körülményeket, a bérhelyzetet, az egyetemi oktatás hiányosságait a kutatásra 
való felkészítésben, a nyelvtanulás kérdéseit, az intézmények szűkös anyagi 
helyzetét, az elavult berendezések "lecserélésének" akadályait, a publikáci
ós lehetőségeket, az egyre nyomasztóbb munkaerőhiányt.

Sajnálatos, hogy a szekcióülésen egyik küldöttünk sem kapott szót. /A 
szólásra jelentkezés cédulákon történt, s a szekcióvezető találomra váloga
tott a jelentkezőkből; kifutottunk az időből./ Úgy gondoljuk, hogy ennek el
lenére részvételünk hasznos és tanulságos volt, mert megállapithattuk: álta
lában nemcsak ugyanaz a "cipő" nyom bennünket, mint másokat az ágazaton be
lül, hanem nagyjából ugyanott "szőrit" is. Ez reményt ad az általános és 
koordinált intézkedésekre. Emellett a minisztérium birtokéban van annak az 
összefoglaló anyagnak, amit az OSZK ifjúsági parlamentjéről kapott, s mint 
illetékes, meg kell tegye a lépéseket gondjaink megoldáséra.
KARAKA8 PÉTERNÉ

Három szem sorsa
I

A "Falra hányt borsó"- múlt időben

"...nem az a célunk, hogy újságot csináljunk azért, hogy újságot csináljunk. 
Egy kicsit gyújtogatni szeretnénk - gondolkodásra -, mert az /a közhiedelem
mel ellentétbe!;/ nem mindig tesz boldogtalanná..." Ezeket a sorokat a "Falra 
hányt borsó" c. KISZ-lap beköszöntőjében olvashattuk. Ez a cikk a lap rövid 
életére szeretne visszatekinteni.

A "Borsó" ötletét Beleznay László vetette fel, rajta kivül Nagy Zoltán, 
valamint az OSZK-ból azóta már kilépett Eckstein Tibor "bábáskodott" a la
pocska megszületése körül. Az első - ahogy ők nevezték - "szem" 1976. febru
ár végén született meg. Az irók-szerkesztők legfőbb célja az volt, hogy a 
fiataloknak egy olyan fórumot nyissanak, ahol napirendre kerülhetnének az 
aktuális problémák, vitákat rendezhetnek, és valamiféle kommunikáció jöhet 
létre a munkahelyek szerint elszigetelt csoportok között, és ezáltal "alkotó 
közösséggé szerveződni segitenénk egymást". Ezenkívül egy olyan jellegű tájé
koztatási forrást is akartak biztosítani, amelyen keresztül a tagság értesül-



hét az aktuális KISZ-kérdésekről, rendezvényekről, programokról stb. A lap 
helyt kívánt adni minden olyan cikknek, tanulmánynak is, amely közérdeklődés
re tarthat számot, pl. "eddig még nem közölt zsengékének, "mást is érdekel
het-hirek"-nek, szatirikus hangvételű Írásoknak is.

Az első "szem" közölte a vezetőségi tagok nevét, funkcióját és telefon
számát, hirt jidott a zeneklubról, továbbá egy érdekes képzőművészeti előadás
ról. Fordítási pályázatot is hirdetett /sajnos, a későbbi "2., jav. kiad." 
ellenére is sikertelenül/.

A szerzők izgatottan várták a közvélemény reakcióját, "lelkes fiatalok
ra" számítottak, "olyanokra, akik egyéni céljaik, terveik következetes vég
rehajtásával naponta újat... akarnak nyújtani". A KISZ-taggyülés "törzsgár
dája" érdeklődést mutatott.

Nosza, gyorsan elvetették a második "szemet". A második szám /március 
végén látott napvilágot/ tartalmilag igényesebb és egységesebb volt, több 
kisebb cikk, valamint egy hozzászólás is megjelent, beszámolót közöltek a 
Magyar Könyvtárosok Egyesületéről, továbbá egy összeállítást a következő hó
nap programjaiból. Ebben a számban olvasható a KISZ-szervezet 1976. évi ak
cióprogramja. Az "önkéntes szerkesztők" még mindig hiába várták a remélt se
gítséget, a KISZ-tagság meglehetősen passzív maradt.

Az április 21-i taggyűlés fordulatot Ígért. Önkéntes jelentkezés alap
ján "háromfős un. szerkesztőség" alakult /Greguss Sándor, Mándy Gábor, Neu- 
mayer Katalin/. Tömörségre, információgazdagságra, áttekinthetőségre töreked
tek, alkalmi rovatokkal próbálkoztak: "EMLÉKEZTETŐ a taggyűlésekről; fiatalo
kat érinti DOKUMENTUMOK, ill. fontosabb részleteik közlése; HÍREK; AJÁNLAT az 
olvasni-, nézni- és hallgatnivalókról; VITA; TÁJÉKOZTATÓ a szakmai kérdések
ről; FELHIVÁS-ok, PÁLYÁZAT-ok stb." Ekkor már majdnem minden együtt volt, 
csak éppen a "külső munkatársak köre" és a közérdeklődés hiányzott. Ez az ér
dektelenség és részvétlenség pecsételte meg végül is a lapocska sorsát. Még
sem volt azonban pusztán falra hányt borsó, hiszen tagadhatatlanul keltett 
némi visszhangot, ill. előidézett valamiféle mozgást. Egy év után visszate
kintve is úgy látjuk, hogy a lapban meghirdetett célkitűzések nem voltak ir
reálisak, csak jobban kellett volna élni a lehetőségekkel.

Mint ismeretes, ettől az évtől kezdve uj keretek között folytatódik a 
KISZ-tagok tájékoztatása. A "Falra hányt borsó" szerepét egyrészt az OSZK 
Híradó kibővített ifjúsági rovata, másrészt a vezetőség tájékoztató röplap
jai veszik át. A kezdeményezés értékeinek azonban tovább kell élniük /pl. a
3. számban kialakult rovatszerkezetet az OSZK Híradó ifjúsági rovatában mint 
alrovat-beosztást lehetne folytatni/. Azon is érdemes lenne elgondolkozni, 
hogy az emlitett uj keretek mellett - nagyobb időközökben ill. az igényektől 
függően - nem jelenhetne-e meg a "Falra hányt borsó"-hoz hasonló hangvételű 
kiadvány is, amelyet mi irunk és szerkesztünk.*
HORVÁTH BORBÁLA

*A Hiradó szerkesztői csoportja várja az erre vonatkozó javaslatokat és írá
sokat egy esetleges antológiához - már gyűlik is az anyag. /A szerk./
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Jelentkezik a "Makroszkóp" színjátszó társulat

Ez év elejétől az OSZK fiataljainak amatőr művészeti tevékenysége uj lehető
séggel bővült. A "Makroszkóp" színjátszó társulat, amely egy évvel ezelőtt 
alakult, néhány hónapja próbalehetőséget kapott a Széchényi Könyvtár díszter
mében. Örülnénk, ha a csoport munkájába minél több OSZK-fiatal kapcsolódna 
be /jelenleg a 11 fős társulat harmadát teszik ki az OSZK-sok/. A "Makrosz
kóp" is közemüködik majd rendezvényeinken és segit kialakítani, gazdagítani 
közösségi életünket.

A színjátszó osoport vezetői: Szalontay Árpád /141-270/ és Oreguss Sán
dor /134-400/78-as mellék/. A tőlük kapott információkat az alábbiakban fog
laljuk össze.

A társulat április elejétől három hónapos felkészülési időszakot tart.
A három hónap alatt nem lépnek színpadra. Rendszeresen foglalkoznak a beszéd- 
technika kérdéseivel /légzéstechnika és artikuláció, szövegek értelmes elmon
dása, versek előadása, érzelmek érzékeltetése stb./, a mozgásteohnlkával 
/erő- és ritmikai gyakorlatok/, énekkel és kottaolvasással /népdalok, mozgal
mi dalok, sanzonok előadása, szólmizálás stb./, a szinészmesterség fogásaival 
/színpadi mozgás, lélekrajz, rövid jelenetek, cselekvéssorozatok, "néma mono
lóg", helyzetgyakorlatok stb./.

A "Makroszkóp" tagjai arra törekednek, hogy a foglalkozásokat képzett és 
tapasztalt szakemberek vezessék. A felkészülési időszak végén meghívott ven
dégek jelenlétében "házi vizsgán" mérik fel, mennyiben sikerült megvalósítani 
célkitűzéseiket.

A KISZ-Bzervezet készséggel nyújt segítséget /tagtoborzás, szervezés, 
propaganda stb./ a társulatnak és érdeklődéssel várja eredményeit. Az április 
15-i taggyűlés az akcióprogramban is rögzítette az öntevékeny szinjátszócso
port támogatását. Többen emlékeztettek rá: sok évvel ezelőtt hasonló körülmé
nyek között jött létre az OSZK-kórus is, amely azóta sok elismerést szerzett 
intézményünknek és fiatalságunknak.

MÁNDY GÁBOR
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Earaszthy Gyula levele az OSZK Híradó Szerkesztőségéhez

A Nemzeti Könyvtér ujabbkori történetével foglalkozó historikus - a "régi" 
könyvtárosi nemzedék egyik képviselője - óhajt szólni e sorokban egykori és 
mai munkatársaihoz, általában e folyóirat szerkesztőihez, olvasóihoz.

Köztudott, hogy mindenfajta történeti kutatás mindenekelőtt az Írott 
vagy nyomtatott dokumentumokat tekinti legfontosabb forrásainak /pl. irattá
ri és levéltári anyagok, forráskiadások, életrajzok, tudományos céllal ké
szült monográfiák és tanulmányok, de a memoárok, tudósok, Írók, közéleti sze
mélyiségek egykori levelei, feljegyzései is stb./.

A historikus azonban lépten-nyomon tapasztalja, hogy e többé-kevésbé 
"objektív" források kiegészítésére, élőbbé, színesebbé tételére alapvetően 
fontosak a kortérsak, pályatársak, általában az "emlékezők" múltat idéző, 
igen sokszor személyes hangvételű Írásai, élményeik, véleményeik felidézései, 
közlései. Bizony nem egyszer előfordul, hogy az un. akták és hivatalos iratok 
nem tudnak bennünket az egykori élet és valóság eleven áramába bekapcsolni: 
a sokszor nagyon jellemző részletek, a korhangulat, az élmény ismételhetetlen 
- és sajnos velünk elmúló - tolmácsolásai nagy mértékben segíthetnek bennün
ket az egykor tapasztalt valóság feltárásában.

Ezért fordulok e sorokban idősebb és fiatalabb kortársaimhoz, akik pá
lyájuk, életük hos8zább-rövidebb szakaszaiban kapcsolatba kerültek a Nemzeti 
Könyvtárral: vegyék a fáradságot, hogy segítsenek bennünket ebben a múltúnkat 
idéző, élőbbé tevő munkában. Sajnos az életből eltávozottakat már nem tudjuk 
vallatni. A kegyetlenül múló élet parancsa miatt - hogy csak néhány nevet em
lítsünk - már nem tudunk elbeszélgetni Bélley Pállal, Birkás Endrével, Dezsé- 
nyi Bélával, Qombocz Istvánnal, Hajdú Helgával, Szauder Józsffel, Takács Meny
hérttel, Veredy Gyulával, Varga Sándor Frigyessel, Waldapfel Eszterrel, /Se
bestyén Gézával Bereczky Lászlónak még volt alkalma interjút készítenie/.

E nevek puszta felsorolása is eléggé figyelmeztet bennünket, hogy az 
OSZK nyugalomba vonult, valamilyen pályán ma is működő, vagy jelenleg is ak
tív szolgálatban álló munkatársait megkérdezzük: miféle élményeik és emlékeik 
vannak munkájukról, könyvtárunkról.

Az OSZK Hiradó segítségével valójában milyen feladatok megoldására is 
gondolok?



1*/ Elsőként azokat az eredményeket idézem, amiket folyóiratunk már fel* 
mutatott számunkra: pl. felszabadulásunk 30. évfordulója alkalmából egymás
után jelentek meg lapunk hasábjain D. Szemző Piroska, Ooriupp Alisz, Nagy- 
diósi Gézóné, P, Solymosi Ilona, V. Búsa Margit színes, olvasmányos, élmények
kel teli Írásai. Mennyivel többet, emberi és históriai vonatkozásban is gaz
dagabb ismereteket szereztünk segítségükkel a felszabadulás évének könyvtári 
történetéről.

Kérem és javasolom: folytassuk és műveljük e jó példákat. Egykori mun
katársaink Írjanak az OSZK egykori életéről, folyóiratunk szerkesztősége pe
dig biztosan örömmel fogadja közléseiket, emlékeik leírását.

2. / Kézirattárunk - értesülésem szerint - szívesen iktatja állományába 
/és lehetőségeihez viszonyítva honorálja/ az ilyen memoórrészleteket, föl
jegyzéseket.

3. / Aki viszont valamilyen okból nem akar tollat fogni, a Híradó egy- 
egy szerkesztőségi tagja vagy munkatársa bizonyára szívesen vállalkozik arra, 
hogy interjút készítsen könyvtárunk régebbi munkatársaival, elbeszélgetve ve
lük pólyájukról /az utóbbi időben erre volt mór példa: a Híradó főszerkesztő
je pl. Faragó Lászlóné emlékezését irta le/. De nemcsak a nyugalomba vonult 
nemzedéket lehetne"vallatni": érdemes lenne mai jeles munkatársainkat és 
fiataljainkat is megszólaltatni.

4. / Itt említem meg, - amit sokan tudnak - hogy a mai akadémikusok, e- 
gyetemi tanárok, Írók, tudományos intézeti vezetők és főmunkatórsak is dol
goztak ho8szabb-rövldebb ideig könyvtárunkban. Kit ne érdekelne - ismét csak 
példákkal élve - Hajdú Péter, Jékely Zoltán, Kéki Béla, Keresztury Dezső, La
kó György, Mezey László, Ortutay Gyula, Somfai László, Tolnai Gábor, Varjas 
Béla emlékezése itteni munkájáról? A könyvtár szolgáltatásait, anyagát, ku
tatótermeit igénybevett tudósaink, Íróink is sok tanulságos, fontos dolgot 
tudnának mondani intézetünkről.

Az un. "órai history" művelését könnyebbé lehetne tenni magnófelvételek 
alkalmazásával. Valamikori kiváló munkatársaink idejét bizonyára kevésbé ven
né igénybe, ha számukra megfelelő kérdezőpartner keresné fel őket magnókészü
lékkel.

XXX

E néhány javaslat bizonyára bővíthető lenne. Kérem folyóiratunk szer
kesztőit, olvasóit, segitBék a Nemzeti Könyvtár historikusait ebben a munká
ban ötleteikkel, részvételükkel támogassák ezt a fontos tevékenységet.

Végül kérem, tegye fontolóvá a Szerkesztőség a következő javaslatomat: 
juttassa el ezt a levelet közlő számot valamennyi nyugdíjas munkatársunkhoz.
Ha már a nyugalomba vonultakról beszélünk, gondoljuk meg, milyen sok szó esik 
ma arról, hogy a velük való kapcsolattartásnak milyen eszközeivel lehetne élni. 
Ezt az előbb említett lehetőséget mi is meg tudjuk ragadni: keressék fel őket 
a Híradók számai, hogy tudjanak rólunk, munkánkról - és segítsenek nekünk.
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TÁJÉKOZÓDÁS

Az MKE Társadalomtudományi Könyvtáros Szekciójának első összejövetele

•A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Társadalomtudományi Könyvtáros Szekciója 
1977* április 13-án tartotta megalakulása óta első összejövetelét a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtárban. Először Sz. Nagy Lajos titkár ismertette az újonnan 
alakult 8zekoió tagságával a vezetőség névsorát és a funkciók megoszlását. 
Eszerint:

elnök: Vályi Gábor, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója 
alelnök: Huszár Ernőné /Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 

Könyvtára/
titkár: Sz. Nagy Lajos /Könyvtártudományi és Módszertani Központ/ 
rendezvényielelős: Márffy István /Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/ 
továbbképzési felelős: Győriné Kiss Éva /Országos Széchényi Könyv

tár/
sajtófelelős: Vida Sándor /MSZMP Politikai Főiskola Könyvtára/ 
ágazati együttműködési felelős: Vásárhelyi Judit /KSH Könyvtára/

A szekciónak jelenleg 119 tagja van.
Mivel a tagok előzőleg postán megkapták a szervezeti és működési sza

bályzat, valamint a munkaterv fogalmazványát, az első napirendi pont ezek meg
vitatása volt. A tagság mindkét dokumentumot egyhangúlag elfogadta.

Mint a munkaterv kimondja, "a Szekció fő feladatának tekinti, hogy tár
sadalmi tevékenységével közelebb hozza egymáshoz a társadalomtudományi könyv
tárakban dolgozókat, hogy a társadalomtudományi könyvtárakban folyó munka 
tartalmának, módszereinek megismertetésével elősegítse tudományos és közműve
lődési feladataink teljesítését...". Emellett "a Szekció fontos feladatának 
tekinti a leghaladóbb szakmai ismeretek, külföldi tapasztalatok megismerteté
sét, elterjesztését is. A társadalomtudományi dokumentációs és információs 
munka színvonalának emelésével fejleszteni kívánja e tevékenység társadalmi 
rangját és megbecsülését.”

Ennek szellemében hangzott el az első előadás, melyet Vályi Gábor el
nök tartott "A társadalomtudományi információs rendszer perspektívái" címmel.

Az Országgyűlési Könyvtár kísérletet tett egy információs rendszer lét
rehozására a világpolitikai témában. Ennek előkészítését, nehézségeit és jö
vőjét taglalta az előadás.

Ezután a tagok tettek föl kérdéseket és fűztek magyarázatokat az elő-
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adóshoz. A kérdésekre Vólyi Gábor válaszolt. Több javaslat is elhangzott a 
munkaterv megvalósításával kapcsolatban. A Szekció következő rendezvénye 
május 25-én 14 óra }0 perckor volt. újra a Szabó Ervin Könyvtárban. Az előa
dás cime: A könyvtárak számítástechnikai fejlesztésének irányelvei és a tár
sadalomtudományok. Az előadó: Horváth Tibor.

GYŐR1NÉ KlSS ÉVA
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KÖNYVTÁRUNK 
í LÉTÉRŐL

A PÁRTSZEHVEZET ÉLETÉRŐL

1977. március 5-én pértnapot szerveztünk, amelyen 
a munkahelyi bizottságok és a pártbizalmiak jó 
szervezőmunkájának köszönhetően népes hallgatóság 
vett részt. Tóth László az Országos Tervhivatal 
főosztályvezetője az 1976. évi népgazdasági terv 
teljesítéséről, az V. ötéves terv feladatairól 
és az 1977. évi tervekről tartott nagy érdeklő
déssel kisért előadást.

Alapszervezetünk március 7-én megtartott taggyűlésén a vezetőség nevében 
Oerő Zsoltné, a pártvezetőség tagja számolt be az 1976-ban végzett munkáról 
és a tagság elé terjesztette az alapszervezet 1977* I. félévi munkatervét.
A vita után elfogadott munkaterv alapján vezetőségi üléseken, illetve taggyű
léseken tárgyaljuk meg a februárban lezajlott évenkénti összegező és tervis
mertető fosztály- ill. osztélyértekezletek tapasztalatait, az OSZK főosztá
lyainak összegezett káderfejlesztési tervét, az OSZK-ban és a KMK-ban folyó 
tudományos kutatómunka helyzetét, a szakszervezetben dolgozó kommunisták mun
káját, a munkahelyi demokrácia, a munkafegyelem és a munkaerkölcs aktuális 
helyzetét.

1977 első három hónapjában hét alkalommal ült össze a vezetőség. Megbe
szélésein legfontosabb témái a következők voltak;

- A jutalmazási rendszerre és a törzsgárda tagság központi irányelveire 
vonatkozó tervezet.

- Az MSZMP alapszervezeti vezetősége és a frissen megválasztott KISZ- 
vezetőség együttes ülésen foglalkozott ifjúsági szervezetünk éves mun
katervével és a leginkább időszerű ifjúságpolitikai kérdésekkel. A ki
bővített vezetőségi ülés legfontosabb eredménye a tanulmányi szerződé
sek tartalmának jelentős mértékű változtatása,e fiatalok érdekeinek 
fokozottabb figyelembevétele.
/A témáról bővebben olvashatunk az ifjúsági rovatban*/

- Vezetőségünk ugyancsak kibővített ülésen vitatta meg az OSZK Hiradó 
működésének értékelésére 1976 novemberében létrehozott bizottság je
lentését. A jelentést és a vita nyomán hozott határozatokat ebben a 
számban ismertetjük.

NAGY ATTILA
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rzakszervf;zb;ti tanácsülés

Az OSZK Szakszervezeti Tanácsa 1977. február 3-án 
Illést tartott. Az Illés napirendjének első pontja 
az alapszervezet 1976. évi munkájáról szóló beszá
moló, valamint az 1977. évi munkaterv és költség- 
vetés ismertetése volt.

A beszámoló - rendhagyó formában - két részlet
ben hangzott el: az év tavaszéig eltelt időszak 
munkáját az 1975-ben megválasztott titkár. Bor Kál

mán ismertette, majd az ezt követő hónapok eseményeit a szakszervezet elnöke, 
Ferenczy Endréné vázolta, akit a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti
Bizottsága junius 1-től az uj titkár megválasztásáig átmenetileg bízott meg 
a titkári teendők ellátásával.

A beszámoló kiemelte, hogy az elmúlt év szakszervezeti munkáját két a- 
lapvető célkitűzés határozta meg: egyrészt az intézmény munkájának fokozott 
segítése, a dolgozók érdekvédelmének messzemenő szem előtt tartásával, más
részt az uj szervezeti formának, a munkahelyi bizottságok rendszerének meg
szilárdítása. A két alapfeladat egymással szoros összefüggésben állt, mivel 
a munkahelyi bizottsági rendszer kialakításának célja éppen az volt, hogy a 
kisebb szervezeti egységekben aktivabb mozgalmi élet valósulhasson meg és a 
munkahelyi demokrácia erőteljesebben érvényesüljön.

Ugyanakkor az uj szervezeti forma kereteinek megteremtése és megszilár
dítása nem ment zökkenők nélkül. A megválasztott uj szakszervezeti funkcioná
riusoknak több, mint kétharmada - az SZB-ben és a munkahelyi bizottságokban 
egyaránt - uj feladatként vállalta a mozgalmi munkát, még nem rendelkezett 
elegendő gyakorlattal és tapasztalattal. Az SZB ideiglenes jelleggel összeál
lította a munkahelyi bizottságok működési és hatásköri szabályzat-tervezetét, 
azonban a végleges szabályzat elkészítésére - a SZOT előkészületben lévő, ál
talános érvényű hatásköri szabályzatának megjelenéséig - az év folyamén nem 
kerülhetett sor. Fokozatosan kellett kialakítani a Minisztertanács 12/1976.sz. 
rendeletével összhangban a bizalmiak megnövekedett jogkörének érvényesítési 
rendszerét is, az OSZK szervezeti felépítéséhez és az ehhez kapcsolódó állami 
hatásköri jogokhoz igazítva.

A mozgalmi élet kezdeti szervezeti nehézségei, a "tanulóidő" eltelte ti
tán, az év második felében mér a szakszervezeti munka eredményei az uj szer
vezeti forma létjogosultságét igazolták. A munkahelyi bizottságok felnőttek 
feladatukhoz és munkájuk eredményét nemcsak a jól szervezett ünnepségek /a 
november 7-i ünnepélyek, a Télapó-ünnepségek/ bizonyították, hanem a politi
kai és az érdekvédelmi feladatok ellátáséban is az állami vezetés egyenran
gú, szavukat hallató partnereivé váltak /jutalmazások, bérkorrekció, átsoro
lások, kéderfejlesztési tervek előkészítése, részvétel a politikai oktatás 
megszervezésében/. Jelentős szerepet játszott a szakszervezet az októberben 
megrendezett II. Ifjúsági Parlament előkészítésében és lebonyolításában csak
úgy, mint a folyamatosan működő Ifjúsági Bizottság tevékenységében. A Társada-
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lombiztositési Tanács munkájában az SZB újraválasztásénak és az uj szervezeti 
forma bevezetésének kezdeti nehézségei semmi fennakadást nem okoztak. Válto
zatlanul körültekintő gondossággal folyt a segélyezési Ügyek intézése, a szű
kös beutaló-keret szétosztása, az immár hagyományos balatonbogléri családos 
üdülés megszervezése, az idén kivételesen szerényebb keretek között lebonyo
lított tankönyvosztó-akeió és nyugdíjba vonuló munkatárséink nyugdíj előkészí
tő ügyeinek segítése. A szakszervezet pénzgazdálkodáséban a Számvizsgáló Bi
zottság lelkiismeretes munkájára támaszkodhatott. A Közalkalmazottak Szakszer 
vezetének Budapesti Bizottsága könyvtárunk két aktivistáját: Pintér Antalnét 
a Számvizsgáló Bizottság elnöki teendőinek ellátáséért és dr. Ürögdi György- 
nét bizalmiként végzett jó munkájáért kitüntetésben részesítette.

Az elmúlt év munkájának értékelésében a beszámoló az eredmények mellett 
rámutatott a mozgalmi munka egyes hiányosságaira, a munkaterv néhány pontjá
nak teljesítésében mutatkozó elmaradásokra is. Nem került sor nyugdíjas dol
gozóinkkal való szorosabb, szervesebb kapcsolat kialakítására és anyagi lehe
tőségek hiányában nem tudta az SZB megoldani a kisgyermekes anyák egyre ége
tőbben jelentkező problémáját: a bölcsödéi elhelyezés biztosítását. Az évek 
óta hontalanná vélt szakszervezeti könyvtár megnyitása - előbb elhelyezési 
nehézségek, majd a könyvtár teljes leltározásának szükségessége miatt és 
könyvtárkézelő hiányéban - szintén a következő évre áthúzódó feladat maradt. 
De az elmaradt konkrét munkatervi pontoknál lényegesebb hiányosságként emel
te ki a beszámoló, hogy - éppen az uj szervezeti forma kialakításával össze
függésben - nem volt mindig megfelelő a szakszervezeti tagság és a funkcioná
riusok tájékozottsága és tájékoztatásénak módja. Az SZB munkahelyi bizottsá- 
gok-bizalmiak rendszerében nehézkessé vált az információk továbbjuttatása és 
a dolgozók véleményének közvetlen érvényesítése. Ennek a jelenségnek egyik 
negatívan értékelhető jelképe, hogy 1976 folyamán egyszer sem került sor a 
Szakszervezeti Tanács összehíváséra.

A szakszervezet munkájának elemző értékelésével 1976 őszén foglalkozott 
a könyvtár pártszervezetének vezetősége. A pértvezetőség értékelésére is hi
vatkozva a beszámoló összefoglalóan megállapította, hogy a kezdeti szervezeti 
nehézségek ellenére is az elmúlt év munkája egészében nem tekinthető ered
ménytelennek. Bér az elért eredmények gyakran nem látványos vívmányként Je
lentkeztek, tartalmukban mégis arról tanúskodnak, hogy könyvtárunkban a szak- 
szervezeti munka megerősödött, és a munkahelyi bizottságok rendszere fokoza
tosan a munkahelyi demokrácia kiszélesítéséhez vezet. E folyamat további ki
teljesedésének azonban előfeltétele, hogy szakszervezeti aktivistáink minden 
szinten az érdekvédelmi feladatokon túlmenően, politikai és szakmai felké
szültségük és felelősségtudatuk növelésével váljanak képessé jogaik és köte
lességeik együttes érvényesítésére.

Az 1976-ban megkezdett munka folytatását tűzi ki célul az SZB 1977• évi 
raunkaterve is. A beszámolót és a munkatervet a Szakszervezeti Tanács egyhan
gúlag elfogadta.

Második napirendi pontként került sor a felmentett szakszervezeti titkár 
helyett az uj titkár megválasztására. Ezt megelőzően a jelölőbizottság javas
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latot terjesztett elS 5 uj tanácstag kooptéláséra, mivel az 1975-ben megvá
lasztott 63 tagú Szakszervezeti Tanács tagjainak száma időközben 5 fővel 
csökkent. Az újonnan kooptált tanácstagok: Divényi Pálné, Jánka Józsefné, Ka- 
mondi Antal. Karakas Pétérné, Vajda Kornél.

Az uj titkár személyére vonatkozó javaslatot Tóth Lajos, a jelölőbizott
ság elnöke a bizottság végzett munkájának ismertetésével vezette be. Majd a 
Szakszervezeti Bizottság titkáraként Csoboth Attilára, a KMK munkahelyi bi
zottságának titkára tett javaslatot, ismertetve a Jelölt életrajzát és moz
galmi, valamint szakmai tevékenységét. A Szakszervezeti Tanács jelenlévő 52 
tagja nyilt szavazással döntött a Jelölt személyének elfogadásáról. A titkos 
szavasás| alapján a Tanács a választás eredményeként az érvényes 50 szavazat
ból 28 8aavazattal Csoboth Attilát megválasztotta a Szakszervezeti Bizottság 
titkárául.

A Szakszervezeti Bizottság 1977. évi munkaterve 

Kiemelt feladatok

1. A szakszervezeti munka hatásköri szabályzatának kidolgozása valamennyi a- 
lapszervezeti testületre és tisztségviselőre vonatkozóan /bizalmi, bizal
mi-értekezlet, Munkahelyi Bizottság, Szakszervezeti Bizottság, Szakszerve
zeti Tanács/.

határidő: április JO. 
felelős: SZB titkár

2. A politikai és mozgalmi képzés, valamint továbbképzés megszervezése:
a. / a bizalmiak és munkahelyi bizottsági tagok 2 éves továbbképző tanfo

lyamának keretében;
b. / az 1977/78-a8 oktatási év politikai szemináriumainak keretében, a párt

ós KISZ-szervezettel együttműködve.
határidő: a./ februártól

b./ szeptember }0. felelős: szervező titkár
3. Az OSZK jutalmazási és törzsgárdaszabályzatának véleményezése, a módosító

javaslatok kidolgozása.
határidő: január J>0. 
felelős: bérfelelős

4. Az OSZK Munkavédelmi Szabályzatára vonatkozó Javaslatok kidolgozása.
határidő: április J>0. 
felelős: munkavédelmi felelős

5. A közművelődési törvény által meghatározott feladatok kidolgozása az álla
mi vezetéssel együttműködve
- a könyvtár közművelődési funkcióinak;
- az OSZK-dolgozók művelődési lehetőségeinek
szempontjából.

határidő: szeptember 30. 
felelős: szakmai felelős
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6. Az értelmiség helyzetével és feladataival foglalkozó SZOT határozat alap
szervezeti sajátosságainak kidolgozása
a. / a szakmai munka, a képzés és továbbképzés szempontjából;
b. / az élet- és munkakörülmények)a bérhelyzet szempontjából.

határidő: julius }0. felelős: a,/ szakmai felelős 
b./ bérfelelős

7. A nyugdíjasokkal való kapcsolattartás kiépítése, aktiva-csoport alakítása.
határidő: május )0. felelős: kulturfelelős

8. A szakszervezeti könyvtár működési feltételeinek megteremtése és megnyitá
sa.

határidő: május 30.felelős: kulturfelelős, gdzdasági felelős
9. Az állami és társadalmi ünnepek megszervezése ill. a szervezésben való 

részvétel:
a. / állami ünnepségek
b. / társadalmi ünnepségek: nemzetközi nőnap, télapó ünnepély

felelős: kulturfelelős, TT elnöke
c. / az OSZK 175* évi jubileumi ünnepsége

felelős: szakmai felelős

Folyamatos munkák

10. A szakszervezeti jogok gyakorlása
felelős: SZB titkár

11. A Társadalombiztosítási Tanács munkája keretében
- a szakszervezeti és munkaadói segélykérések elbírálása és ügyintézése
- üdülési lehetőségek biztosítása
- a táppénzes állomány ellenőrzése ill. a táppénzek soronkivüli kifizeté
sének engedélyezése

- az üzemi étkezés ügyeinek gondozása
- a tankönyv-osztó akció megszervezése

felelős: TT elnöke, gazdasági felelős
12. Az alapszerv évi költségvetésének rendeltetésszerű felhasználása, a könyv

tár szociális-kulturális alapja felhasználási módjainak meghatározása és 
ellenőrzése.

felelős: SZB titkár, gazdasági felelős
13. A Munkahelyi Bizottságok munkájának irányítása.

felelős: SZB titkár, reszort-felelősök
14. A KISZ-szervezet munkájának támogatása.

felelős: ifjúsági felelős
15. Az OSZK Hiradó munkájában való irányító részvétel.

felelős: SZB titkár
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HÍREK

Az OSZK történetében első Ízben, 1977* január 28-én névadó Ünnepséget szer
vezett a III. főosztály szakszervezeti munkahelyi bizottsága. A névadó ünnep
ségen résztvevő gyermekek: Barnaföldi Gergely, Békési Dániel, Holtzinger Dá
niel, Augusztinovicz Balázs és Mazula Krisztián voltak. Az ünnepségen a 
VIII. kerületi Tanáos anyakönyvvezetője köszöntötte a gyermekeket, szülőket 
és névadó szülőket, lefolytatta a hivatalos teendőket, a műsort pedig az 
OSZK énekkara, az Apáczai Csere János Gimnázium szavaiéi és négy úttörő paj
tás adta. A kedves, meleghangú összejövetel a szakszervezet szerény ajándé
kainak átadásával és dr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes pohárköszöntőjével 
ért véget.

XXX

Közöljük, hogy 2 db kétszemélyes sátor /uj/ kölcsönözhető a Szakszervezeti 
Bizottságtól. Az igényeket a jelentkezés sorrendjében tudjuk elbírálni. A 
Jelentkezéseket kérjük Pécsi jírpédné SZB gazdasági felelőshöz eljuttatni 
/Zeneműtár: 137-889/.

A szabadságokról

Közeledik a nyár és vele a szabadságok, a pihenés, az utazás, az erőgyűjtés 
ideje. Amikor ez az OSZK Híradó szám eljut az olvasókhoz, bizonyára már min
denki tudja, hány nap szabadság illeti meg s legtöbb dolgozónk már kialakí
totta nyári programját.

Arra a kérdésre szeretnénk most feleletet kapni dr. Hemády Dénes gazda
sági igazgatóhelyettestől, hogyan is intézkednek a jogszabályok a szabadsá
gokról.

Konkrétan:

1. Kikor veheti igénybe a dolgozó a naptári évre meghatározott fizetéses 
szabadságát?

2. A kezdő /nem régen munkába állt/ dolgozók mikor /hány ledolgozott hónap 
után/ kaphatnak szabadságot?

3. Az állami vezetők /az osztály, a tár, az üzem vezetői/ meghatározhat ják- 
e, melyik dolgozójuk, beosztottjuk mikor veheti ki a szabadságot?

4. Az OSZK-ban kötelező-e szabadság-tervet készíteni az egyes részlegeknek, 
vagy mindenki akkor mehet el, amikor jónak látja?

5. Intézkedik-e a Munka Törvénykönyve az évi szabadság átviteléről /a kö
vetkező naptári évre/ ?
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6. Mi a helyzet ebben a vonatkozásban /átvitel/ 
a/ a jutalomszábadság, 
b/ az anyanapok,
o/ a gyermekgondozási napok esetében?

7* Előfordul, hogy valakinek különböző okokbél több nap szabadságra van 
szüksége, mint amennyi jár neki. Van-e mód arra, hogy az ilyen esetben 
a dolgozó fizetés nélküli szabadságot kapjon?

8. A tanulmányi szabadságok igénybevételét hogyan szabályozzák a jogsza
bályok?

Kivén-e Hernády elvtárs mondani még valamit a szabadságokkal /nyilvántar
tásokkal stb./ kapcsolatban?

Hernády elvtárs válasza:

A kérdésre - általában, t.i. "hogyan is intézkednek a jogszabályok a szabad
ságokról" -, nehéz kielégítő választ adni. Nehéz azért, mert annyi speciális 
szempontra kellene kitérni, hogy egy terjedelmesebb OSZK Hiradó szám sem 
volna elegendő a maradéktalan ismertetésre. Egyes általános tételek kiemelé
se természetesen lehetséges, de ennek is megvan a veszélye, hogy félreértés
re vezethet az adott esetben. Egyébként is a részletes tájékoztatást az osz
tályokhoz küldött körlevelekben megadtuk, illetve megadjuk.

Ennek előreboosátásával a lehetőség szerint mégis igyekszem a kérdések
re a választ megadni. Itt ismételten megemlítem, hogy egyes egyéni problémák
ra az érdeklődőknek mindenkor tájékoztatást adunk.

A Hiradó Szerkesztősége által feltett kérdésekre összevontan kell vála
szolnom, minthogy több tekintetben egymáshoz kapcsolódnak.

Irlt .frfrdéseftre:
A Mt.V. 56.5 ./3/ bekezdése értelmében a szabadság kiadásának időpontját a 
vállalat /adott esetben tehát a Könyvtár/ határozza meg. Ennél a dolgozók 
kívánságára a lehetőségekhez képest figyelemmel kell lenni. A dolgozó munka- 
viszonya első hat hónapjában szabadság kiadását nem igényelheti.
A I38/I967./M.K.22./ M.M. számú utasítás 38.$.-a szerint pedig a szabadság a 
dolgozó munkaviszonya első hat hónapjában is kiadható.

Elvileg tehát a hat hónapnál rövidebb ideje foglalkoztatott dolgozónak 
is engedélyezhető szabadság kivétele, - kötelező kiadására azonban igényt 
nem támaszthat.

A szabadság kettőnél több részletben csak a dolgozó kérésére adható ki, 
azonban ilyen esetben is legalább egy alkalommal egybefüggően kell biztosíta
ni hat munkanap szabadságot.

Ha a munkaviszony év közben kezdődött, a szabadság arányos része jár.

kérdésre:
Már az eddig elmondottakból is következik, hogy - bár a dolgozó kívánságára 
a lehetőségekhez képest figyelemmel kell lenni - a szabadság kiadási idejét
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nem maga a dolgozó, hanem a vállalat /tehát a Könyvtár/ határozza meg.
Ennek indokoltsága, sőt szükségessége nyilvánvaló, hiszen ellenkező e- 

setben, ha pl. egy 5 főből álló szervezeti egység dolgozói tetszésük szerint 
valamennyien egy időben "látnák jónak" a szabadságot kivenni, akkor az egység 
müködőképtelenné válna. /Ebben a tekintetben természetesen kivétel: egy-egy - 
tárnak az egybefüggő zárva tartása./

Az elmondottakból az is következik,hogy a szabadságok kiadásának terv
szerűen kell történnie, még ha az érvényes rendelkezések kifejezetten nem is 
szólnak "szabadságolási terv" készítéséről.

A régebben követett gyakorlatunktól, szabadságolási terv központi beké
résétől pár éve eltekintettünk. Különböző részről ugyanis nehezményezték, fe
lesleges adminisztráoiónak minősítették a szabadságolási terV központi beké
rését* Arra hivatkoztak, hogy az esetek jelentős részében a terv úgyis csak 
eszmei jellegű: az érdekelt tervezett üdülésének, utazásának az időpontja 
megváltozhat stb.

Ez igaz, de ilyen körülmények között is szükséges a tervszerűség lehető
leg maximális biztosítása. Ezt szolgálta és szolgálja az a kérésünk - amelyet 
a szabadságigények megállapításakor szoktunk közölni -, hogy a szervezeti 
egységek készítsenek szabadságolási tervet.

5-6, kérdésekre:
A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. Munkatorlódás, betegség 
vagy más .akadály esetén a szabadságot később, az akadályoztatás megszűntétől 
számított }0 napon belül kell kiadni.

Ez a jutalomszabadságra is vonatkozik.
A kérdés szóhasználata szerinti fizetett "anyanapok" és fizetett "gyer

mekgondozási napok" nem két különböző kategória. A vonatkozó rendelet szerint 
a dolgozó nőt és a gyermekét egyedül nevelő apát ilyen elmen a 14 évesnél fi
atalabb egy gyermeke után évenként 2, két gyermeke után 5* három és ennél 
több gyermeke után 9 fizetett szabadnap illeti meg. Ezeket egyébként a dolgo
zó kívánságának figyelembevételével egyben vagy részletekben kell kiadni. Ki
adásuknak nem előfeltétele az évi rendes szabadság előzetes igénybevétele.
A szabadnap kiadásával kapcsolatos érdekösszeütközések esetén az intézményi 
szakszervezeti bizottság, illetve bizalmiak egyeztető közreműködése is szük
séges, mint ezt a 10.292/1974.M.M. szánra közlemény hangsúlyozza.

Nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely az előbb említett fizetett 
szabadnapok átvitelének lehetőségéről szólna.

7. kérdésre:
A Munka Törvénykönyve 43»§./l/ bekezdése szerint a dolgozót - kérelmére - 
közérdekű, okból, valamint személyi és családi körülményeire való tekintettel 
a vállalat fizetésnélküli szabadságban részesítheti. A fizetésnélküli szabad
ság engedélyezése azonban általában nem igényelhető, tehát csak lehetőség 
/kivéve egyes, jogszabályban meghatározott eseteket, amelyek legismertebbje 
a gyermekgondozással kapcsolatos fizetésnélküli szabadság/•
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Fel kell azonban a figyelmet hívni arra, hogy a harminc napot egyhuzam- 
bán meghaladó fizetésnélküli szabadság a rendes szabadságigény mértékét as 
adott évben már megfelelő arányban csökkenti.

6. kérdésre:
A tanulmányi szabadság a dolgozónak az ót megillető rendes szabadságon felül 
jár. Nem adható ki utólag a tanulmányi szabadságnak az a része, amelyet a 
dolgozó a tanévre vonatkozó vizsgái sikeres letételéhez nem vett igénybe.

Ha a dolgozó a tanév vizsgáit előzetes engedély alapján egy tanévnél rö- 
videbb idő alatt teszi le, a rövidített tanulmányi időre is a teljes tanévre 
járó tanulmányi szabadság illeti meg.

A tanulmányi szabadság tanévismétlés esetén nem jár. Ha asonban a dolgo
zó az előző tanévre járó teljes tanulmányi szabadságot nem vette igénybe, - 
kérésére - a fennmaradó részt ki kell adni. Ha a dolgozó huzamosabb betegség, 
katonai szolgálat vagy más hasonló fontos ok miatt ismétel tanévet, a válla
lat az Ismételt tanévre is biztosíthat tanulmányi szabadságot.

Ha a dolgozót egy évnél rövidebb, határozott időre alkalmazták, nem ad
ható ki részére több tanulmányi szabadság, mint amennyi a vállalatnál munka
viszonyban töltött idejével arányos.

XXX

Lehet, ső£ biztosra veszem, hogy a fentiekben igy is igen hosszasan megadott 
válaszok nem elégítenek ki minden érdeklődést. Erre csak a bevezetőül elmon
dottakat ismételhetem: minden problémára készséggel adunk választ, mégha oly
kor, különösen sürgős munka idején, a válasz megadására méltányos határidőt 
is kérünk. - Még csak azt szeretném kérni, hogy mind az egyes szabadságigény
lők, mind az osztályok legyenek segítségünkre a szabadságok nyilvántartásá
ban azzal, hogy az esetleges változásokat mindenkor idejében bejelentik 111. 
közllk, a napi jelentéseket pontosan vezetik és a szükséges esetekben idejé
ben helyesbítik.

A Társadalombiztosítási Tanács munkája I97T. I« negyedév-

Kifizetett szakszerv ez eti

Készletezés-
Szülés 6 
Temetés 4 Nyugdijáé 6 
Gyermekgond. 2 Egyéb. szoc. 1

segélyek: 19 fő 8.^50,-Ft

fő 2.400,- Ft
fő 2.150,- Ft
fő 2.500,- Ft
fő 1.200,- Ft
fő 500,- Ft



Március 8, Nőnap

A Szakszervezeti Tanács 1972. évi határozata alapján minden évben a Nő
napra rendelkezésünkre álló összeget segély formájában á sokgyermekes és 
gyermeküket egyedül nevelő anyák között osztjuk szét. Ez évben a Munkahelyi 
Bizottságok javaslatai alapján 14 fő kapott személyenként 500,- Pt-ot. /12 
fő a szakszervezeti keret terhére,2 fő munkaadói segély formájában./

I. Főoszt.: Muzslay Lászlóné
Szegedy Maszák Mihályné 
Zsigmondy Arpádné

II. Főoszt.: Javaslat nem érkezett
III. Főoszt.: Csillag Ildikó

Klenczner Lászlóné
IV. Főoszt.: Chapó Márkné 

Hajós Csabáné 
H. Izsó Livia

V. Főoszt.: Appel Károlyné 
Hegyi Andrásné

OH.: Rákóczi Csabáné
KMK.: Sövényházi Csilla

Jávori Ferencné
Nyugd.: Fodor Armandné

Kifizetett munkaadói segélyek: 22 fő 8.000,- Ft 

Részletezés:
Januárban 8 fő 2.800,- Ft Februárban 4 fŐ I.3OO,- Ft 
Márciusban 10 fő 3*900,- Ft

Szakszervezeti üdülések:
Kontingens jegyek:

1976. dec. 30- 1977* jan. 12 
1977* jan. 13-19.
1977. jan. 20- febr. 1.
1977. febr. 25- márc. 10.

Kontingensen felüli jegyek:
1977. febr. 3-16.
1977. márc. 15-20.

Gyermekb eut aló:
1977. febr. 3-22.

Bakonybél: Demény Ottóné Leányfalu: Kiszely Olivér és feleségeHévíz: Nagy Zoltán és felesége 
Siófok: Rázga Emma és férje

Mátraháza: Bálint Nagy Tünde 
Bécsi hajóút: Barinkay Bertalanná Belezn^y László, Busás János 

Rónay Éva

Vajta: Kausay Kristóf

Összeáll.: HOFFER REZSŐNÉ TT elnök
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