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A könyvtárügyi megbízottak körlevelei
Központi duplum-raktár

Kpm. 184/919. u.
Szives tudomásvétel végett értesítem, hogy a köz

könyvtárak duplumraktárainak egységesítése tervével 
foglalkozunk és a gyüjtótelepet a volt Központi Zálog
ház épületében fogjuk elhelyezni, ahonnan majd az 
elosztás gazdaságosabban és célszerűbben történhetik. 
Amíg ez megtörténik, a duplum-eladás és cserélés 
beszöntefcbdó.

Budapest, 1919. május 22.

Kpm. 268/919. sz.
F. hó 22.-én kelt 184. sz. körlevelemre hivatkozva 

hogy a Kinizsi-u. 2. sz. a. már üzembe he
lyeztük a Közkönyvtárak Gyűjtő Telepét, ahol a könyv
tárak dupiumanyagát egyesítjük. Felhívom, hogy a könyv
tár birtokában lévő duplumanyag kötetszámát velőnk 
közölni és ha van, annak katalógusát hozzánk bekül
deni szíveskedjék. A ritkaságokból 
külön kimutatást kérek.

Könyvtári kötéseit 
Kpm. 198/919. sz.

Értesítem, hogy a Sajtótermékek Szocializáló otz-

Budapest, 1919. május 22

Kpm. 269,4119. sz.
A közoktatásügyi népbiztosság 23. K. N. sz. ren

deleté értelmében, mint ismeretes, magánkönyvtárak csak 
úgy adhatók d, ha azok débb a könyvtárügyi meg
bízottaknak ^jásftaáak. Ez a rendelet azt a célt la 
szolgálja, hogy értékes magángyűjtemények a felajánlás 
révén abba a közgyűjteménybe kerüljenek, ahová Oasse- 
tételüknél fogva tényleg valók. Fdhivom ezért a Veze
tőidet, hogy ennek a rendeletnek a végrehajtását a 
maga körében is kísérje figydemmd és a maga részéről 
olyan mígánkönyvtárak felajánlásáról is értesítse hiva
talunkat, amelyek ajándékozás vagy végrendelkezés foly
tán hárultak a könyvtárra, mert sok esetben éppen éren 
a módon jutnak a könyvtárak olyan könyvaayaghoc, 
melyek csak ballasztul jelentenek, vagy amdyeket keiben

------ • aem tudnak és puszta kegyeleti okokból
át iMgKKKXM) gyupemenynoL

Kpm. 236/919. az.
Az üzlet megnyitása dött újból fdhivjnk figyelmét 

a Közoktatásügyi Népbiztosság 23. K. N. szánra ren
deletére, amelynek 4. §-a értelmében magánkönyvtárak

ik úgy vásárolhatók, ha s könyvtárügyi------
e ládád szabaddá nyilvánítják.

1919. májat 27.
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A könyvtár Vezetői Tanácsa január 25-én az alábbi előterjesztéseket tárgyalta 
meg:

1* M. Rácz Aranka főosztályvezető: A tároló könyvtár gyűjtőköre*
A Vezetői Tanács legutóbb 1975 november 14-én foglalkozott a Fölöspél

dány Központtal összefüggésben szervezendő tároló könyvtár programjával, A 
mostani tanácskozáson az akkor még részleteiben nem tárgyalt gyűjtőköri kér
dések kerültek megvitatásra,

A Vezetői Tanács elveiben egyetértett a tároló könyvtár gyűjtőkörére vo
natkozó előterjesztéssel és a javasolt gyűjtőköri tervet jóváhagyta, A határo
zat értelmében a tároló könyvtár anyagának gyűjtését az elfogadott elvek alap
ján kell végezni.

Mivel a tároló könyvtár gyűjtőköre jelentős mértékben függ az egyes szak
területek irodalmának gyűjtéséért felelős könyvtárak megőrzési kötelezettségé- 
től, ill. annak teljesítésétől, határozat született arról is, hogy felsőbb 
szintű tárgyalások megkezdését kell kezdeményezni a szóban forgó könyvtárak 
megőrzési kötelezettségéről,

2, dr, Ferenczy Endréné főosztályvezető: Az OSZK gyűjtőköri utasítása,
A gyűjtőköri utasítás átdolgozása már második éve egyik kiemelten fontos 

feladata könyvtárunknak, A Vezetői Tanács már több izb.en foglalkozott a kér
déssel, eldöntve a menet közben felmerült problémákat. Ezúttal a már eddig 
rögzített gyűjtési szempontok alapján kialakuló teljes állománynak az egyes 
részgyüjtömények közötti megoszlásáról volt szó, A szöveg tervezetét a rész- 
gyűjtemények /az illetékes tárak/ munkatársai véleményezték, módosították, 
ill, kiegészítették. Az ezek után fennmaradó és eldöntésre váró vitás kérdé
sekben kellett a Vezetői Tanácsnak állást foglalnia, |

A könyvtár vezetősége a gyűjtőköri utasítás tervezetét elfogadta, dön
tött a még nyitott kérdésekben és megbízta dr. Ferenczy Endrénét, hogy ezek 
figyelembevételével a végleges szöveget készítse elő kiadásra. Döntés szüle
tett arról is, hogy a színháztörténeti tár gyűjtőkörét felül kell vizsgálni.

A Vezetői Tanács február 22-én Zircz Péter főigazgatóhelyettes és Somku- 
ti Gabriella osztályvezető előterjesztésében megtárgyalta a könyvtár 1978, 
évi beszámoló jelentését és 1979, évi munkatervét. A Vezetői Tanács mindkét 
előterjesztést - kisebb módosításokkal - jóváhagyta. A módosítások utáni vál
tozat - melyet a könyvtár vezető beosztású munkatársai és a társadalmi szer
vek vezetői hivatalból megkapnak - rövidesen megjelenik és minden érdeklődő
nek rendelkezésére áll.

Összeáll.: SOMKUTI GABRIELLA
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KITÜNTETÉSEK

Nyugdíjazása alkalmából KIVÁLÓ MUNKÁÉRT-kitüntetésben részesült Iíomomik Zol- 
tánné szakalkalmazott IV., és dr. Szigethy Jolán főmunkatárs II.

Nyugdíjazása alkalmából SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntetésben részesült 
Pintér Antalné ügyintéző IV.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

U.i dolgozóink: Bászler Katalin szakalkalmazott IV/katalogizáló osztály, 
Bellágh Rózsa szakalkalmazott I/katalogizáló osztály, Béres-Deák Lászlóné 
szakalkalmazott III/könyvek központi katalógusa, Borbély Imréné szakalkalma
zott I/KMK hálózatfejlesztési osztály, Csala József betanított munkás I/rak- 
tári osztály, Pazekas Kálmán betanított munkás I/könyvkötészet és sokszorosí
tó, Gál Katalin szakalkalmazott IV/mikrofilmtár, Járdái György szakmunkás 
I/mikrofilmtár, Lőrincz Dezső betanított munkás I/raktári osztály, Riba Ist
ván szakmunkás IV/zárolt kiadványok tára, dr« Szegleti Ildikó főmunkatárs 
II/külföldi folyóiratok központi katalógusa, Szente Péter szakalkalmazott 
I/retrospektiv bibliográfiai szerkesztőség, Szomolányi Elemémé ügyintéző 
IV/gazdasági igazgatóság pénzügyi és számviteli osztály, Ubomyák Katalin 
szakmunkás II/hirlap-állományvédelmi osztály.

U.I szolgálati beosztás: Kasánszky Zsombor szakalkalmazott III/fölöspéldány 
központ.

Átsorolások: Balázs Perencné műhelyvezető, Dr. Barankay Bertalanná szakalkal
mazott II., Gábor Julianna szakalkalmazott I., Horváth Jenő betanított munkás 
I., Ispánki Ferenc szakalkalmazott I., Dr. Kausay Tiboraé szakalkalmazott II., 
Kovács Lászlóné szakalkalmazott II., Mártyán Gyulánó osztályvezetőhelyettes, 
Németh Jánosné műhelyvezető, Dr. Réti Lászlóné szakalkalmazott I., Simon Já- 
nosné szakalkalmazott II., Stroh Tamásné műhelyvezető.

Eltávoztak könyvtárunkból: - Áthelyezéssel: Gazdag Miklósné szakalkalmazott 
III /Kulturális Minisztérium/, Kulcsár-Szabó Ernő szakalkalmazott I /Magvető 
Könyvkiadó/, Stumpf András szakalkalmazott I /Állami Gorkij Könyvtár/. - Nyug
díjazás: Komomik Zoltánná szakalkalmazott IV., Pintér Antalné ügyintéző IV., 
Dr# Szigethy Jolán főmunkatárs II. - Munkaviszonya megszűnt: Csiki-Szász Gábor 
betanitott munkás I,, Horváth József műhelyvezető, Lakatosné Kuczka Heléna 
szakalkalmazott IV., Sóvári Ferenc szakalkalmazott IV., Szuchovszky Zoltán 
szakmunkás I. - Felmondás a dolgozó részéről: Lappié /Ligay/ Éva szakalkalma
zott I., - Kilépett: Kőfalvi Gábor betanitott munkás I.

/Lezárva: 1979. március 15./ Összeáll.: HERNÁDY DÉNES
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GORIUPP ALISZ 
1894-1979

Goriupp Alisz élete a Széchényi Könyvtárban telt el: 1918-ban, 24 évesen lett 
a könyvtár munkatársa, 1962-ben vonult nyugdíjba, de további 9 évig, egészen 
75 éves koráig részt vett a könyvtár munkájában.

Kezdetben az egykori hirlaposztályon dolgozott, majd a 30-as évek dere
kán a könyvfeldolgozó osztály vezetésére kapott megbízást. Munkássága e helyt 
bontakozott ki igazan, nevehez fűződik annak az 1936-os reformnak a megszerve
zése és végrehajtása, amely reform a könyvtári törzsgyüjtemény munkájának 
technológiai és munkaszervezeti alapjait napjainkig ható érvénnyel határozta 
meg. Az 1936-os feldolgozási reformot rendszerint az Adréma cimirógép hazánk
ban első könyvtári alkalmazásaként szokás emlegetni. A technika megváltozta
tása, a kézzel Írott cédulákról a cédulasokszorositásra való áttérés azonban 
nem csupán a cédulaelőállitás technológiájának korszerűsítése volt, hanem 
alapvető változásokat jelentett a katalogizálásban, a szakozásban, a kataló
gusszerkesztésben, sőt a raktározás rendjében is. Az adrómagép üzembeállítá
sakor tért át könyvtárunk a nemzetközi méretű katalóguscédula használatára, 
ezzel egyidejűleg a katalogizálás korszerűbb módszerei és az un. müncheni 
szakrendszer helyett az Egyetemes Tizedes Osztályozási rendszer alkalmazásá
ra is. A katalóguscédulák tetszőleges számban való mechanikus sokszorositha- 
tóságának két alapvető katalógusépitési konzekvenciája volt: mindenek előtt 
lehetővé vált minden leírás esetében az összes szükséges melléklap gyors elő
állítása, tehát a betűrendes katalógus szd&rrendszerü keresztkatalógussá fej
lesztése, a keresés hatékonyabb támogatása, végső soron a gyűjtemény fokozot
tabb feltárása. Az uj technika másik nagy eredményét maguknak a katalógusok
nak a megtöbbszörözése jelentette: az egyetlen katalógus helyébe a katalógu
sok átfogó rendszere lépett, az olvasói betűrendes katalógus mellett kiépült 
a belső szolgálati célú katalógus, a sorozati melléklapokból az un. sorozati 
katalógus, és fokozatosan kiépültek a különgyűjteményi és segédkönyvtári ka
talógusok is. Mivel a könyvek tartalmáról adandó információt az uj szakkata
lógus biztosította, lehetővé vált a szakítás a szakrendi tárolással és megva
lósult a modem nagyságrendi raktározás, a könyvtár már akkor is szűkös férő
helyének ésszerűbb kihasználása.

Goriupp Alisz nemcsak a katalogizálás, a katalógusszerkesztés, a raktáro
zás és a sokszorosítási technika kiváló szakértője volt, hanem nagyszerű szer
vező is. Irányításával alakult ki a feldolgozó munkának az a futószalag szer
vezésű rendje és belső bizonylati rendszere, amely lényegét illetően ma is 
változatlan érvényű.

Goriupp Alisz tevékenységének másik fontos területe a bibliográfiai mun
ka volt. Már a hirlaposztályon dolgozó fiatal könyvtárosként rendszeresen pub
likálta a Magyar Könyvszemlében a külföldi magyar sajtóra vonatkozó bibliográ
fiai adatgyűjtését, majd több éven keresztül a magyar irodalomtörténeti reper
tórium szerkesztője volt. A felszabadulást követően, 1946-ban ő lett az első
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kötelespéldány szolgáltatásra alapozott, teljességre törekvő, kurrens Magyar 
Nemzeti Bibliográfia szerkesztője. Az általa szerkesztett kiadvány volt az 
első olyan magyar nemzeti bibliográfia, amely havi megjelenésével már valóban 
az uj kiadványokról informált, és a hazai bibliográfiai gyakorlatban általá
nos betűrend helyett elsőként tekintette fő rendezési elvnek a szakrendet, 
Goriupp Alisz olyan vezető volt, aki a vezetés legfontosabb módszerének a kö
zös munkát tekintette és osztályának, majd a főosztályának irányítása mellett 
mindvégig részt vett a napi feladatok elvégzésében, mindenek előtt a katalo
gizálás revíziójában is. Széleskörű ismereteinek, gazdag tapasztalatainak 
összegezése az első magyar katalogizálási szabvány kidolgozása volt. Az álta
la szerkesztett "Könyvtári cimleirási szabályok" a magyar katalogizálási gya
korlat első kötelező érvényű egységes szabályzata volt, igy közvetítésével 
Goriupp Alisz ismeretei minden magyar könyvtár katalógusépitésére kihatottak. 

Munkásságának szerves része volt az oktatás. Vezetése alatt a könyvfel
dolgozó osztály a könyvtár belső továbbképzésének műhelyévé vált, a Széchényi 
Könyvtárba kerülő fiatal bölcsészek az ő osztályán tanulták meg a könyvtári 
munka alapjait. Ennek az ismeretátadásnak a kiszélesítését jelentették a 
Könyvtárosok és levéltárosok Egyesületének, majd az Országos Könyvtári Köz
pontnak tanfolyamai, amelyeknek előadója volt, majd az 50-es évek első felé
ben a Varjas Béla szervezte könyvtártudományi tanszék első tanárai közé tar
tozott, Szenvedélyesen szerette szükebb szakterületét, a katalogizálást és 
tanítványaira nemcsak a szabályok ismeretét, hanem e /kellően nem mindig be
csült/ munka szeretetét is továbbörökítette.

Szigorú, elsősorban önmagával szemben szigorú és igényes ember volt. 
Életének kulcsszava volt a kötelességteljesités. Ez a kötelességteljesités, 
a szolgálat vállalása volt erős alapja annak a hűségnek, amely a Nemzeti 
Könyvtárhoz fűzte és közel félévszázadon át a nemzeti kultúra érdekében vég
zett munkáját példává emelte,

/A temetésen elhangzott beszéd./
FÜGEDI PÉTERNÉ

s

"Talán az aprómunka megbecsülése a könyvtárosmesterség titka,"

Úgy érzem, hogy ezekkel a nagyon hétköznapinak tűnő, de sok mindent kife
jező szavaival kell kezdenem emlékezésemet Goriupp Aliszról,

1952-ben, kezdő könyvtárosként kerültem osztályára, az akkori könyvfel
dolgozó osztályra. Általa ismertem meg a könyvtárosi munkának azt a stilusát, 
a nagy cél érdekében kis problémákat is komolyan vevő, állandóan mindenre oda
figyelő munkastílust, amely Goriupp Aliszt jellemezte. Ügyszeretete, fáradha
tatlan munkabírása a körülötte dolgozó fiatalok későbbi könyvtárosi munkáját, 
szemléidét döntő módon befolyásolta,

A "nagy ügy", a nemzeti könyvtár érdeke, a dokumentumok feldolgozásának 
rendbentartása volt a cél, melynek érdekében a leghétköznapibb rutinmunkát is
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fontosnak tartotta, napról napra figyelemmel kisérte elméleti, oktatói, szer
kesztői, vezetői munkái mellett is. Egyik munkáját sem tekintette "alacsonyabb" 
vagy "magasabb" rendűnek. Az aprómunkából felépülő nagy egészet tartotta leg
fontosabbnak, s vallotta, hogy a könyvtárosi munkát ennek kell alárendelni. 
"Szigorú vezető" hirében állott, csak közvetlen munkatársai láthatták, hogy 
elsősorban magához volt a legszigorúbb. Ezt az elsősorban magára kiszabott 
kötelességteljesitésen alapuló feladatvállalást előbb-utóbb átvette környeze
te is. Az osztályán dolgozók látva alázatát, szeretetét mindenfajta - még fi
zikailag is sokszor igénybe vevő - könyvtárosi munka iránt, igyekeztek vele 
lépést tartani, de legalább is megfelelni szorgalomban és alaposságban. Soha 
nem foglalta szavakba a könyvtárosi hivatásról vallott nézeteit, tetteivel, 
munkájával ösztönözte környezetét önvizsgálatra, nagyobb teljesitményre.

Akkor érezte magát jól igazán, ha az osztály napi munkájában tevőlegesen 
részt vehetett; az osztály sok feladatának bármelyikében, bármelyik állomáson 
ő volt az állandó "helyettes", ha a szükség úgy kivánta.

A nemzeti könyvtár érdekében végzett szervező és elméleti munkájáról sa
ját közleményei, a könyvtár történetének krónikásai tesznek majd tanúságot.
De azt csak személyes ismerősei tudják, hogy a nemzeti könyvtár - részére - a 
munkahelynél sokkal többet jelentett, a szó szoros értelmében a családot, az 
otthont is. Budapest ostroma idején az állomány megvédésének érdekében beköl
tözött a muzeum épületébe, 1956-ban az ellenforradalom idején betegágyából 
kelt fel és gyalogosan igyekezett a könyvtárba eljutni. A kétségbeesés és az 
aggódás hajtotta, amikor a rádióból értesült az épületben kitört tűzről.

Hosszú könyvtárosi pályáján mégsem vált csak egy irányba figyelő "könyv
tári tisztviselővé". Ritkán lehet találkozni olyan minden iránt érdeklődő, szé
les látókörű emberrel, mint amilyen ő volt. Nagy örömét lelte a zenében, szen
vedélyes turistaként járta a természetet, kitűnő háziasszonyként sok hasznos 
tanáccsal látta el ilyen téren is közvetlen munkatársait.

Nem szerette a nagy szavakat, soha nem dicsért szembe senkit, de szobá
jának ajtaja mindig nyitva állt, a nap bármely órájában bármilyen problémával 
hozzá lehetett fordulni, mert teljes figyelmével a körülötte dolgozók, a körü
lötte folyó munka felé fordult.

Hinni kell, hogy hosszú és tartalmas életének példája nem enyészik el az 
idővel, mert akik őt ismerték, tőle tanultak, mindezt továbbadják az őket kö
vető könyvtáros-generációnak is.

M. VARRÓ JUDIT
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SALLA.I ISTVÁN 
1911-1979

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ közössége nevében búcsúzom Sallai 
Istvántól. Sallai Istvántól, aki harminc évet töltött ezen a munkahelyen, s 
aki önmagából, életéből építette ezt az intézményt.

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ addig marad az, ami, ameddig
az ő szelleme él benne; ha elhagyja, az már egy másik intézmény lesz, amely 
lehet, hogy jobb, lehet, hogy rosszabb, de semmiképpen sem az, ami kedves ne
künk. Harminc év alatt többször változott névsorunk, jöttek, mentek a munka
társak; Sallai István maradt, s igy vált az állandóság biztosítékává a válto
zásban, miközben mindig képes volt a megújulásra. Könyvtáros generációk jár
tak az ő iskolájába, s ha szólhatunk munkahelyünk jellegzetes légköréről, kö
zösségünk egységes szelleméről, az neki köszönhető. Lett légyen bármilyen be
osztása, házi értékrendünk szerint mindig a hierarchia élén állt.

Munkatársa volt mindenkinek,, s munkatársul kért mindenkit. Mindenkit ta
nított és senkitől sem szégyellt tanulni. A szellemi szabadság, a tényleges 
teljesítmény szerint való megítélés, a szolgálat vállalásának kötelezettsége, 
az igaz értékek tisztelete volt az a közös nevező, amelyet ő állapított meg 
körünkben, és tett a munka és a közösségi élet alapjává.

Személyiségével és müveivel fémjelezte intézményünket, tekintélyének su
garai bennünket is előnyösebb színben tüntettek fel. Megérte, amit kevesen: 
még életében egy ügy, egy eszmény szimbóluma lett, s ezt a nehéz szerepet 
nyájas kedvességgel viselte. Humora, iróniája - amellyel önmagát sem kimélte -, 
emberi gyengéi, közel hozták mindannyiunkhoz, s gyakran elfedtették velünk, 
hogy nagy ember él közöttünk.

Nem volt fukar hozzá a hivatalos elismerés sem; de minden kitüntetése 
közül talán ő is azt becsülte a legtöbbre, amit adományozni nem, csak kiérde
melni lehet: munkatársai tiszteletét és szeretetét. Üres szó minden Ígéret az 
emlékezésről, a méltó követésről. A Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
valamennyi mai és későbbi munkatársának tettekkel kell bizonyítania, hogy 
Sallai István tanítványa a szakmában és az emberségben egyaránt, vállalva azt 
az utat, amelynek első, legnehezebb csapását ő vágta.

Ne hangozzanak el hát most az Ígérgetés szavai. Megrendülésünk Sallai 
István távoztán ébressze és erősítse kötelességtudatunkat, amivel annak a ma
gyar könyvtárügynek tartozunk, amelyet ő is szolgált.

A munkatársak, mint Sallai István tágabb családja vesztesége tudatában 
bánatos szívvel csatlakozik szükebb családja gyászához.

/A temetésen elhangzott beszéd./
PAPP ISTVÁN

»
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"A semmi ágán ül szivem, 
kis teste hangtalan vacog"

A költőnek iszonyú szorongásban és kétségbeesésben fogant sorai vissz
hangzanak bennem, amióta tudjuk, hogy végső búcsút kell vennünk Tőled, aki 
megértő apánk, segitőkész barátunk, okos, életet-világot ismerő tanitómeste- 
rünk és munkatársunk voltál.

Az együtt töltött sok-sok év milyen kevés volt, milyen gyorsan elszállt! 
Mi formálódtunk, javultunk és tán nem is tudjuk, hogy mennyit tanultunk Tőled 
ezalatt. Mert a Te számodra nem volt hosszú az ut lélektől lélekig. Ismertük
gazdag múltadat; anekdotáiddal körünkbe hoztad ifjúkorod barátait, családodat. 
Hűséges voltál mindenhez, ami fontos: a hazához, az emberekhez és az ügyhöz, 
amelyet szolgáltál. Sikereidnek együtt örültünk, büszkék voltunk arra, hogy a 
közeledben élhetünk, Veled dolgozhatunk. Mert szivből dolgoztál, kudarcok is 
értek, és mi ezeket sajátunknak éreztük. Pereltél perlőiddel, és mi együtt pe
reltünk Veled, mert tudtuk, hogy igaz ügyért harcolsz. Mindig tudtál megújul
ni és újat adni, mindannyiunkat tanítani, buzdítani és józanitani, közös tet
teinket emberi hiteleddel megtámasztani.

Szerettél berniünket, és mi szerettünk és tiszteltünk. Körülültünk és 
hallgattunk. Ha távol voltál, hiányoztál, és most már mindig hiányozni fogsz. 
Az ür, amit hagytál, betölthetetlen. Egyetlen vigaszunk az emléked, az örök
ség, amihez hűek leszünk és amit igyekszünk tisztán megőrizni, jól sáfárkod
va továbbvinni és tovább is adni belőle.

/A temetésen elhangzott beszéd./
BERECZKY LÁSZLÓKÉ
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

A könyvtár főbb feladatai 1979-ben 
/Az OSZK 1979-es munkatervének bevezetője/

A küszöbön álló tervidőszak teendőit - néhány áthúzódó, ill. újonnan adódó 
feladat kivételével - a korábbi évek gyakorlatához hiven továbbra is intéze
tünk középtávú feladatterve határozza meg. Következésképpen, csak a nagyobb 
terjedelmű és jelentőségű munkákat említve, folytatnunk kell a hungarika-fel- 
kutatás, -beszerzés és -feldolgozás programjának végrehajtását, a számitógé- 
pesités terén elért-eredmények megszilárdítását és továbbfejlesztését, a kü
lönféle hazai és nemzetközi információs rendszerekben való közreműködési kö
telezettségeink teljesítését, nem utolsó sorban pedig a könyvtár gyűjteményei
nek gondozását, használóinak kiszolgálását. A budavári építkezés közel évti
zedes elhúzódása következtében azonban a könyvtár működési feltételei olyan 
mértékben romlottak, hogy az általános helyhiány és az ebből következő átrako- 
dási, szállítási szükségletek miatt a nemzeti könyvtár egyik leglényegesebb 
funkciójának - a patriotika-anyag megóvásának - a felelősségteljes ellátása 
mai körülményeink között már nem biztosítható. Dokumentum-állományunk jelen
tős részének állaga oly mértékben romlik, hogy a jövő olvasójának érdekében a 
nemzeti könyvtári feladatkör szemszögéből másodlagos jelentőségűnek minősít
hető olvasói igények kielégítését és a kevésbé fontos tájékoztatási, reprog
ráfiai szolgáltatások nyújtását szükségszerűen korlátozni kényszerülünk.

Rendkívüli jellegű intézkedéseket tesznek szükségessé a népgazdaság át
meneti egyensúlyi zavaraiból eredő általános, de könyvtárunkat sajátosan súj
tó következmények. A nemzeti könyvtár felszabadulás utáni történetében 1979- 
ben fordul elő első Ízben, hogy munkatervét mindenfajta létszámnövekedés nél
kül, sőt rendelkezésre álló anyagi eszközeinek számottevő gyarapodása nélkül 
kell végrehajtania. Az extenziv fejlődés lehetőségének megszűnése arra kény
szeríti a könyvtárat, hogy már 1979-ben az egyes szolgáltatások, munkafolya
matok, szervezeti egységek működésének ésszerűsítésében, az intenzív fejlesz
tés egyéb módszereinek kiaknázásában kutassa az intézet munkája továbbfejlesz
tésének lehetőségeit.

A könyvtár budavári uj otthona építkezésének befejezése körül tapasztal
ható teljes bizonytalanság arra készteti a könyvtár vezetőségét, hogy számot 
vessen a realitással: a jelenlegi, egyre mostohább elhelyezési-működési körül
mények gyökeres javulása a 6. ötéves terv előtt aligha várható. A könyvtár ve
zetősége kötelességének tartja felhívni felügyeleti szerveinek figyelmét arra, 
hogy az intézmény rendeltetésszerű további működése csak a megfelelő átmeneti

8



feltételek /újabb helyiségek, riasztóberendezések, a fegyveres őrség kibővi— 
tése stb./ biztositásával oldható meg, ezek hiányában ugyanis nem vállalhat
ja a felelősséget a könyvtárra bízott, rendkívüli értékű dokumentumállomány 
maradéktalan megőrzéséért.

ZIRCZ EÉTER

Vita az MNB Időszaki Kiadványok Repertóriuma fejlesztéséről

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1979. február 22-én az OSZK diszteimében vi
tat rendezett. Az összejövetel témája az MNB Időszaki Kiadványok Repertóriu
ma cimü OSZK-kiadvány fejlesztésének perspektívája volt.

A vitát Vályi Gábor, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója vezette. Az 
eszmecsere alapjául az a lényegre szorítkozó összefoglaló szolgált, amelyet 
"Az MNB Időszaki Kiadványok Repertóriuma fejlesztésének kérdései" címmel Son- 
nevend Péter, a Repertórium Szerkesztőség vezetője állított össze. Ennek szö
vegét és az alternatívákat bemutató táblázatot az alábbiakban teljes terjedel
mében közöljük:

1946 a magyar bibliográfia történetének fordulópontja. Ekkor indult - egyidő- 
ben a kurrens MNB-vel - a Magyar Folyóiratok Repertóriuma, s az első évfolya
mában 57 hetilapot, folyóiratot tárt fel, a regisztrált 1523 tételt 55 szak
csoportba sorolva. A szolgáltatás kinyilvánított alapcélja a tudományos érté
kű közleményekről nyújtandó gyors tájékoztatás volt. Az MER nem dolgozta fel a szépirodalmat, recenziókat, művészeti kritikákat. A visszakérését számonkénti és összesített éves betűrendes mutató volt hivatott biztosítani.
Ma az MER, újabb keletű nevén az MNB Időszaki Kiadványok Repertóriuma /MNB IKR/ 34. évfolyamának idején elmondható, hogy az indító hagyomány lényegében 
változatlanul érvényesül. A jelentős mennyiségi felfutás - a jelenlegi évi 
12 szám az akkori folyóiratbázis tízszereséből válogatva 15-ször több, éven
te megközelítőleg 22 ezer közleményt regisztrál közel 400 szakcsoport bontá
sában - nem párosult a lényeget érintő tartalmi változással /változott a gyűj
tőkör, előbb a vezető napilapokkal, majd újabban a nem folyóirat jellegű pe- riodikumokkal, pl. évkönyvekkel, szigorodtak a cimleirási előírások stb./ 
Változatlan a gyors tájékoztatásra való törekvés /az átfutási idő ma 3-3,5 
hónap/; a csak füzet formájú megjelenés; a szépirodalom, a recenziók /kivéve 
a tanulmány értékűek/ kizárása, a betűrendes mutató tartalma stb.
Jelentősen megváltozott a szolgáltatás értékelése. Amit három évtizede fontos
nak s talán korszerűnek minősítettek, azt ma általában elmarasztalják* Oka en
nek nyilván a szolgáltatás számos belső gyengéje, ám sokkalta inkább a külső környezet, a viszonyítási alap erős módosulása. A fejlődés tendenciája egyér
telmű: a konkrét címzettben és használati értékben "utazó", vagyis felhasználó-centrikus és gyors információs ipar térhódításának idején a csupán egy oiv 
szág egy dokumentumtípusára korlátozódó, s ugyanakkor egy mindenkinek szóló 
szolgáltatásnak - lett légyen az anyagát tekintve báxmily teljes és szakmai
lag feddhetetlen minőségű - törvényszerűen veszítenie kell fontosságából* 
Jelenti-e ez egyben létjogosultságának végérvényes megszűnését, avagy ponto
sabb lenne funkciójának átalakulásáról beszélni? A kérdés nyitott. Ezért talán célszerű azt tovább boncolgatni.
Az egyre több szakterületre kiterjedő, s a világméretű információcserébe be
kapcsoló/dó/ információs ipar nem fogja át a lehetséges felhasználói rétegek 
mindegyikét, bár a legposszibilisebbeket kétségtelenül. Mellettük bizonyára 
nem csekély /lét/számuak azok a felhasználók, akik igénylik a Magyarországon 
megjelent dokumentumok feletti nem túlzottan késedelmes áttekintést, illetve 
akiknek szükségletei esetleg csak ezek körére terjednek ki. A nemzeti szak
bibliográfiák léte - s hozzátehető: gyarapodó száma - mindenesetre megenged
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egy iiyen feltevést. Ha e kurrens szakbibliográfiák egészséges realitásnak 
tarthatok, akkor szakmai hitelük lényeges elemének tekintendő a tartalmi tel
jesség biztositasa. Ez — a közlemények szóródása okán — csak hiánytalan tel— jessegü forrasbázison alapulhat, ami viszont feltételez egy központi helyről 
a nemzeti szakbibliográfiákat előállító szakközpontokba irányuló kliring ti- 
pusu szolgaltatast /az Wffl IKR-t ma gyakorlatilag használják is ily módon/.
Ha e gondolatmenet helytálló, akkor fenti alapkérdésünk átfogalmazható: szük- 
seges-e a kurrens nemzeti szakbibliográfiák teljességének biztosítására egy központi feldolgozás /válogatás/ es kliring jellegű ellátás, valamint az azok 
áltál nem lefedett szakterületeken az MNB IKR folytatása?

A szövegből kiderül, hogy a Repertóriumért felelős osztály vezetése 
tisztában van a fejlesztés szükségességével, s ismeri a kiadvánnyal kapcso
latos szakmai közvélekedést is.

Sonnevend Péter bevezetőként néhány kiegészítést fűzött a vitaanyaghoz, 
fő figyelemmel a nemzetközi kitekintésre, s a felsorolt alternatívák értel
mezésére.

A rendkívüli érdeklődés - amelyet a megjelentek nagy száma is jelzett - 
élénk vitát sejtetett. Érhető, hogy az "alternatívákban" B pont alatt jelzett 
- kissé provokatív - variáció váltotta ki a legnagyobb érdeklődést, s a hoz
zászólások e kérdés köré koncentrálódtak. Néhány felszólaló azt a jövőbeni 
repertorizálást vázolta fel, amely egy igen fejlett anyagi, technikai szer
vezeti bázison valamikor talán meg fog valósulni, de tervezése jelenleg nem 
tűnik időszerűnek. A jelenlegi gyakorlathoz főként a közművelődési területen 
dolgozó könyvtárosok hozzászólásai kötődtek, a kiadvány fontosságát - s amit 
kissé hízelgőnek éreztünk - tökéletességét hangsúlyozták.

A lét-nemlét kérdésén kivül javaslatok hangzottak el a jelnlegi funkciók 
megosztása mellett és ellen; a belső szakmai munka javítására; a technikai 
előállítás megváltoztatására /pl. egyoldalas nyomás, perforált lapok stb./, 
s általában a gyűjtőkör módosítására, a szakmai központokkal való együttmű
ködésre.

A vita nem hozott egyértelmű állásfoglalást, mégis hasznosnak bizonyult. 
Nemcsak azért, mert alkalom nyilt egy országos fontosságú bibliográfiai kiad
vány problémáit megismertetni, megbeszélni, nemcsak azért, mert bennünket, 
összeállítókat is uj szempontokkal gazdagított. Haszna főként az, hogy mérsé
kelt, a gazdasági, szervezeti lehetőségeket is számításba vevő fejlesztési 
elképzeléseinket igazolva láttuk, sőt, a vita során a szakma támogatását is 
érezhettük.

Ez a fejlesztés egyrészt szerkezeti, gyűjtőköri jellegű lehet, másrészt 
törekvéseink arra irányulhatnak, hogy a jelenlegi feltételek mellett olyan 
korszerű, s szabványosított alapokra épülő munkaszervezetet alakítsunk ki, 
amely megbirkózik az egyre növekvő feladatokkal, s a későbbiekben lehetővé 
teheti a gépi előállításra való áttérést is.

Decemberben kétszáz hazai előfizetőnket kerestük meg kérdéseinkkel; 
februárban az Egyesület által biztosított fórumon folytattuk a közös gondol
kodást, - a következőkben a lehetséges partner-intézményekkel kivánjuk el
képzeléseinket megbeszélni.

Összeáll.: SÁNDOR ERNŐ
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Számvetés a tervidőszak záró szakasza előtt
- Összdolgozói értekezlet a KMK-ban -

Két, előre kézhez kapott dokumentum: a KMK 1978-as beszámolója és 1979-es 
munkaterve ismeretében került sor az intézmény dolgozóinak értekezletére 
február 16-án. A Kulturális Minisztériumot Futala Tibor mb. osztályvezető, 
az OSZK vezetőségét Óvári Sándor, a pártbizottság titkára és Zircz Péter fő
igazgatóhelyettes képviselte.

Az összdolgozói értekezletnek - mint korábban mindig - most is a KMK te
vékenységének értékelése, feladatainak mérlegelése volt a célja. Az elmúlt 
év legjelentősebb eredményeiként Papp István igazgató a következőket emelte 
ki beszámolójában: Az intézmény eredményesen segitette a könyvtárpolitikai 
irányitást mind a szakfelügyeleti vizsgálatokban, mind döntéselőkészitő anya
gok készitésével /tudományos könyvtári minősités, statisztikai kérdések/. 
Jelentősen hozzájárult a gyermekek könyvtári* ellátásának fejlesztéséhez a 
törzsanyag-jegyzék és a gyermekkönyvtári kézikönyv elkészítésével. Az olva
sás-szociológiai kutatások egyre láthatóbban segitik a könyvtári gyakorlatot. 
A könyvtárosképzés fejlesztéséhez két fontos kézikönyv kiadásával és az ál
lamvizsgák gondozásával járult hozzá a KMK. Észrevehetően előbbre léptünk a 
könyvtárról kialakult társadalmi kép megváltoztatásában. A könyvtári ügyme
netet technológiai rendszertervek készitésével, épitési tanácsadással támo
gattuk, s két alapvető tanulmánykötet is megjelent ezzel kapcsolatban /Bib
liográfiai tanulmányok, Információs tézauruszok/. Emelkedtek a szakkönyvtár 
használati mutatói, bővültek a szolgáltatások, megjelent a Könyvtári Figyelő 
repertóriuma. Az eredmények közt kell számon tartanunk a KMK kisebb szerve
zeti módositását, amely hozzájárult ahhoz, hogy a könyvtártechnológiai és a 
hálózatfejlesztési osztály profilja is tisztább lett. Az igy befejeződött át
rendeződés a jobb munkamegosztást, az eredményesebb kooperációt teszi lehető
vé az intézményen belül.

A felsorolt eredmények azt is jelzik, hogy az ötéves terv teljesítésé
ben következetesen haladunk, de - mint Papp István mondta - néha vontatot- 
tabb ez a haladás, mint amilyen kivánatos lenne. Nem ritka, hogy régi fela
datok újra és újra ,fvisszaköszönnekn a munkatervekben. 1979-ben tehát feltét
lenül feszesebbé kell tenni a munka ütemét. A terv teljesítése érdekében ket
tős feladatunk van: a régi adósságok mielőbbi rendezése és erőinknek a nagy 
vállalkozásokra történő koncentrálása /az Uj Könyvek válogatott kumulációi, 
a helyismereti kiadványok programja, a két nagy olvasáskutatási témakör, a 
fejlesztési irányelvek kidolgozása/. A KMK közös feladat étiként az alábbiakat 
jelölte meg:

1. A fejlesztési irányok megállapítása /prognózis/ 10-15 évre.
2. Az ötéves kutatási terv kidolgozása.
3. Irányelv a KM számára a könyvtárügy középtávú terveihez.
4. A KMK szervezeti és működési szabályzatának újrafogalmazása.
A munkamódszerekről szólva Papp István a team—munka továbbfejlesztese—

12



nek fontosságát hangsúlyozta.
A kibontakozó eszmecsere három fő kérdés körül zajlott. Többen hangsú

lyozták a team-munka hasznosságát, és az eddigi gyakorlatukból több példát 
is sorakoztattak föl ennek bizonyítására. Sokan foglalkoztak a "visszaköszö
nő" munkatervi témák kérdésével, s fölhívták a figyelmet arra, hogy ezek je
lentős része objektiv tényezők miatt húzódik tovább évről évre. Ilyen ténye
ző többek között a kérdéshez szükséges minisztériumi intézkedés hiánya, a 
KMK jellegéből következő alkalmi feladatok közbejötté, a külső közreműködők 
késése, a személyi változások stb. Ebből az következik, hogy hatékonyan vál
toztatni a jelenlegi állapoton azon témák esetében tud a KMK, amelyeknek so
rozatos áthúzódása az intézmény valamelyik dolgozóján múlik. A harmadik kér
dés a szakmai fórum működtetésének javaslata volt. Ez azt jelentené, hogy 
egy-egy fontos szakmai előterjesztést ne csak az osztályvezetők tanácsa vi
tasson meg, hanem legyenek jelen azon a kérdés intézményen belüli szakértői 
is. Ennek megszervezését az osztályvezetőkre bizta az értekezlet.

Mivel több szakmai részletkérdés is fölvetődött, az a határozat szüle
tett, hogy a KMK süriti az ezek megtárgyalására alkalmas intézeti napokat.
A közeljövőben két témát vitatnak meg ezen a fórumon: a gyermekkönyvtárak 
fejlesztésének problémáit és az uj cimleirási szabvány bevezetéséből adódó 
feladatokat.

SZ. NAGY LAJOS

Intézeti nap a KMK-ban

Az intézeti napok megrendezésével régi szokást elevenitett fel a KMK. A ta
lálkozások célja egymás munkáját, eredményeit megismerni, a hazai és külföldi 
könyvtárakban tett látogatások tapasztalatait kicserélni, a befejezés előtt 
álló, vagy befejezett kutatásokról beszámolót tartani. Ezen felül fórumot kí
vánunk biztosítani a könyvtárügyet leginkább égető kérdések, problémák meg
tárgyalására is.

Az első intézeti nap megrendezésére 1978. december 15-én került sor, 
amikor is Kamarás István az uppsalai szociológiai konferencián szerzett ta
pasztalatairól számolt be; meghallgathattuk Gereben Ferenc és Nagy Attila 
NDK-ban tett látogatásának tapasztalatait, végül pedig Gerő Zsoltné a Könyv
tári Figyelő szerkesztőjeként számolt be gondjaikról, eredményeikről. A ki
alakult beszélgetés során a hallgatóság is elmondhatta véleményét, ötleteit, 
mivel lehetne még színesebbé, gazdagabbá tenni a Könyvtári Figyelő c. lapot.

A második intézeti nap megszervezésére már ebben az évben került sor; 
február 1-én jöttünk össze ismét.

Két tanulmányuti beszámolót hallhattunk: Károlyi Zsigmondné egy hónapot 
töltött az NSZK-ban, s az ottani munka során szerzett élményeiről, gazdag 
tapasztalatairól számolt be.

Urbán László Moszkvában vett részt egy épitészeti konferencián, ezen 
felül Lengyelországban is járt, ottani építészekkel konzultált és megtekin
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tette a legújabb lengyel könyvtárépületeket.
Ezen a napon még egy érdekes előadás hangzott el: Fogarassy Miklós egy 

team munkájáról számolt be, mely a Veszprémben lévő Országos Oktatástechnikai 
Központ Könyv- és Médiatárát vizsgálta felül. A többhónapos munka eredménye
ként szakvélemény és fejlesztési tervjavaslat született, ennek főbb megálla
pításait hallgattuk meg.

A legközelebbi találkozás témája márciusban a nemzetközi gyermekév kap
csán a gyerekkönyvtár lesz. A KMK néhány munkatársának vitaindító, probléma
felvető előadása után a résztvevők elmondhatják véleményüket, javaslataikat, 
problémájukat.

Az elkövetkezendő intézeti napokra az alábbi témák közül válogathatunk 
még: szakrészlegesités, zenei könyvtári normatívák megvitatása, társadalom- 
tudományi információs rendszer, a KUK szerepe az NTMIR-ben, a KMK prospektus
tárának helye és feladatai stb.

ügy gondoljuk, hogy ezek a napok, az itt hallott problémák, vélemények 
hozzájárulnak valamennyiünk szakmai gazdagodásához, egységes álláspont ki
alakításához.

JORDÁN KATALIN

Húsz év múlva

A cim ugyan Vajda Jánost idézi, s kétségkívül 20 éves jubileumról esik itt is 
szó: a tartalom azonban nem poetikus. Mégis úgy érzem, hogy ezt a 20 éves ju
bileumot nem lehet elhallgatni.

1958 tavaszán megrendeltük a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat utján az 
alábbi kiadványt:

Vaughen, Dorothy M.: Europe and the Turk. The 
pattern of alliances 1350-1700* Liverpool, 1954.
Liverpool Univ. Press.

Ez a rendelés tagadhatatlanul kissé megkésett volt, kevés remény lehe
tett kielégítésére, de a gyarapítási osztály külföldi szerzeményezése akkor 
indult be szervezett - lényegében a maival azonos - formában.

Reklamálták először 1961-ben, majd 1963-ban, először az 1960. évi 2nd 
edition-t, majd az 1962* évi 2nd revised edition-t kérve, sikertelenül. Mint
hogy a könyvtáros szívós fajtája az emberiségnek, a könyv meg fontos témát 
tárgyalt: 1968-ban /amikor a Kultúra egyetlen huszárvágással semmisnek minő
sített minden meg nem ujitott korábbi és kielégítetlen rendelést/, újra ren
deltük a tételt, bár némiképp reményvesztetten. 1973-ban ismét megújítottuk
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a rendelést, egy 1974-re jelzett többedik kiadást kérve, természetesen ismét 
hiába. Majd - habent sua fata libelli - nem revised edition-t, hanem az 1954- 
-es kiadás reprintjét hirdette az AMS Press cég. Ezt rendeltük meg 1978 janu
árjában. S ime, nem éltünk hiába: 1978. decemberében megérkezett a könyv!

Hogy kicsit keserű a szánk ize, s nem tudjuk lelkesen ünnepelni a Kultú
ra figyelmességét, amiért éppen a rendelés 20 éves jubileumára szállított? 
Hiába, a könyvtárosok nemcsak szívósak, bogarasak is.

WXX GYÖRGYHÉ

x

Baranyi Olga orosz társalgási tanfolyamot tart. 
Minden érdeklődőt szeretettel vár!
A tanfolyam helye: Diszterem /Pollack M. tér/, 
ideje: csütörtök 1/2 8 - 1/2 9*

x

A szakszervezeti titkár minden pénteken fogadónapot 
tart / 1/2 9-12; 14-16 óráig/ a szakszervezeti 
szobában /Muzeum u. 3* II* em./. A szakszervezeti 
szoba telefonszáma: 134-000/207*
A titkár sürgős esetben a 134-0Ó0/262, vagy a 
339-132 telefonon érhető el.
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A KM könyvtárügyi osztályának válasza az ifjúsági
parlamenten felmerült - minisztériumi hatáskörbe

tartozó - kérdésekre

Az OSZK 1978-ban megtartott munkahelyi ifjúsági parlamentjén felmerült kér
désekkel kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom.
1*/ Már az előző ifjúsági parlamenteken is felmerült a könyvtári munka néhány 

területét érintő szakmásitási igény# A kulturális tárca ezt az igényt
pártolólag - tudomásul vette, és lépéseket tett a szakmásitás érdekében# 

Tekintettel arra, hogy ezt a feladatot egyéb szakmásitási igényekkel ösz- 
szefüggésben kell megoldani, a tárcaközi munkálatok még tartanak# Azt a 
kérésüket, hogy a könyvtári könyvkötők és restaurátorok képzése, ha nincs 
rá más mód, az OSZK keretében valósuljon meg, továbbítottuk# Úgy látjuk, 
hogy ézt a kérést ki is tudjuk majd elégíteni#

2#/ A könyvtári dolgozók pótszabadságával kapcsolatos közlemény /5Ö#178/1978/ 
időközben megjelent# E közlemény értelmében a raktárosok nem kaphatnak 
pótszabadságot# Mivel erre a fizikai állományúak esetében más szakmákban 
sincs mód, nem remélhetjük, hogy ez ügyben érdemi változtatást érjünk el# 

3*/ A vezetők meghatározott időre való kinevezésével foglalkozik a Kulturális 
Minisztérium# Amennyiben e tekintetben döntés születik, nyilvánvalóan köz
lemény jelenik meg róla#

4#/ A két műszakban dolgozók pótlékának biztosítását a KM csak kezdeményezhe
ti# Hogy ezt megtehessük, kérem, szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy az 
Országos Széchényi Könyvtár milyen munkaterületeit és hány embert érintene 
ez a pótlék, illetve, hogy előreláthatóan mekkora bérráforditást jelentene# 
Szíveskedjék végül arra is kitérni, hogy a szükséges összeget saját bér
alapjukból, vagy csak központi támogatás esetén tudnák-e előteremteni#

5#/ A különbözeti államvizsgával kapcsolatos szabadságról a Könyvtáros 1979» 
évi 1# számának 49# lapján jelent meg közlemény.

6#/ A munkaviszonyba beszámítható éveket felsőbb jogszabályok határozzák meg#
A törzsgárda tagság 5 évre való leszállításával elvileg nem értünk egyet#

A többi, nem Kid hatáskörű kérdést /felterjesztésük 3# sz# mellékletének 5-7« 
sz# kérdése/ illető állásfoglalásokról és döntésekről a továbbiakban érdemben 
és időben tájékoztatni fogom a könyvtárat.

Kérem tájékoztatásom szives tudomásulvételét#
Elvtársi üdvözlettel

Futala Tibor s#k# 
tanácsos

mb. osztályvezető

Budapest, 1979# február 12#
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A KISZ-élet hirei

December 14-én taggyűlést tartottunk. A vezetőség beszámolt az ifjúsági par
lament őta eltelt időszak eseményeiről;
megtárgyaltuk a korábban vállalt társadalmi munkák helyzetét 
és megállapítottuk, hogy sokkal nagyobb aktivitásra van szük
ség a vállalások teljesítéséhez;
felhívtuk a figyelmet az óv végi értékelés közelgő időpontjá
ra és az-értékelési normák egységes kialakítására.

Január 13-án látogatást tettünk a Szépművészeti Múzeumban, ahol tárlatvezető 
segítségével ismerkedhettünk meg a moszkvai Puskin Muzeum im
presszionista gyűjteményének néhány értékével.

Január 24-én az ifjúsági érdekvédelmi munkabizottság megtartotta ezévl első 
összejövetelét. Megtárgyalták az érdekvédelmi felelősök háló
zatának és munkájuknak továbbfejlesztési lehetőségeit. A fő
osztályi felelősökön kívül - elsősorban a sok fiatalt foglal
koztató osztályokon - külön érdekvédelmi felelősöket lehet vá
lasztani. aki KISZ-en kívüli fiatal is lehet. így minden mun
katársunk helyi szinten is képviseletet nyer. Egyeztettük a 
közelgő fizetésemeléskor kialakítandó szempontjainkat. Foglal
koztunk az információs rendszerünk frissentartásának kedései
vel. Továbbra is kérjük munkatársainkat, hogy az érdekvédelmi 
adatlapokat haladéktalanul töltsék ki és juttassák el felelő
seiken keresztül Révay Ritához /kötelespéldány szolgálat/, 
ülésünkön meghívott vendégként jelent volt Juhász Lászlóné, 
az OSZK SZB uj titkára.

Február hó folyamán megtörténtek a KISZ-csoportok munkájának értékelő gyűlé
sei. Ezek során értékelték az egyéni vállalások teljesítését, 
minősítették a teljesítményeket. A vezetőség ezek figyelembe
vételével készítette el a mozgalmi év beszámolóját.

Február 22-én vetitettképes utibeszámolót tartottunk az 1978. szeptember-ok
tóber folyamán megtett tanulmányi kirándulásról, amely három 
országot /Csehszlovákia-Lengyelország-Szovjetunió/ érintett, 
s amelyen intézményünk 34 dolgozója vett részt.

A Muzeum-utcai KISZ-csoport vállalta, hogy segit a KMK irattárának rendezésé
ben. E felajánlásukat valóra is váltották.
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Újjáalakult az OSZK,Ifjúsági bizottsága

Az OSZK Ifjúsági bizottsága, amely a kétévenként esedékes Ifjúsági parlament 
közötti időszakban fejti ki tevékenységét az Intézmény haxmincöt éven aluli 
munkatársainak érdekében, az 1978. évi parlamentünkre elkészítette beszámoló
ját. Most, hogy dr. Hasas! Zoltán főigazgatóhelyettes a bizottság elnöki 
tisztét - más irányú elfoglaltsága miatt - nem tudja vállalni, munkáját az 
OSZK ifjúsága nevében megköszönjük. Az intézmény főigazgatója által kineve
zett uj, kibővített ifjúsági bizottságnak - Zircz Péter főigazgatóhelyettes, 
bizottsági elnök vezetése alatt - további sikereket és eredményes tevékeny
séget kívánunk.

az OSZK KISZ szervezetének 
vezetősége

x

A főigazgató által jóváhagyott uj, kibővített ifjúsági bizottság névsora: 
Acél Zsuzsa. Fábry György gazdasági igazgató, Havas Katalin SZB ifjúsági 
felelős, Homor Ferenc. Inotai István KISz titkár, Juhász Lászlóné SZB tit
kár, Kastaly Beatrix. Hagy Attila a pártvezetőség ifjúsági felelőse, Hagy 
Zoltán a bizottság titkára, Hémeth Mária tudományos titkár, Ráduly Márta 
személyzeti osztályvezető, Somkuti Gabriella az igazgatási osztály vezetője, 
és Zircz Péter főigazgatóhelyettes, a bizottság elnöke.

x

Az OSZK ifjúsági bizottsága 1979. február 15-én megtartotta ez évi első ösz- 
szejövetelét.

Az ülés napirendje:
1. Az ifjúsági bizottság 1979. évi munkatervének megvitatása 

előadó: Hagy Zoltán titkár

2. Tanulmányi és továbbtanulási ügyek 
előadó: Ráduly Márta

A bizottság megvitatta és elfogadta az éves,, munkatervet. Az ifjúsági bizott
ság általában másfélhavonta tartja üléseit, az alábbiak szerint:

1. A továbbtanulni kívánók névsorának megvitatása, javaslat a főigazga
tó részére az egyetemre és főiskolákra jelentkezők ajanlásanak elfo
gadására
felelős: Ráduly Márta
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2. Az ifjúsági parlamenten elfogadott intézkedési tervből adódó felada
tok megvitatása /Zircz Péter, KISZ titkár, ifjúsági érdekvédelmi fe
lelős/

3» Az ifjúsági célkitűzésekre forditható összegek és a KISZ 1979/80-as 
akcióprogramjának összehangolása, döntés a pénzeszközök felhasználá
sáról* /Fábry György, KISZ titkár, Nagy Zoltán/

4* A fiatal munkatársak tudományos továbbképzésének helyzete, publikálá
si lehetőségek, nyelvi képzés, intenziv és egyéb nyelvtanfolyamok 
ügye. /Németh Mária, Acél Zsuzsa, Kastaly Beatrix/

5* A fiatal dolgozók ösztöndíjas és egyéb tanulmányuti lehetőségei, /Rá- 
duly Márta, Somkuti Gabriella/
Információs lehetőségek, az OSZK Hiradó tevékenysége /Németh Mária,
Homor Ferenc/

6* Az ifjúság szociális problémáinak megvitatása /bérproblémák, lakáskér
dés, bölcsödé, óvodai férőhelyek/

7* A fiatalok kulturális lehetőségei, a KISZ tevékenysége /KISZ titkár/

A fiatalok testkultúrájának helyzete, az OSZK Sportkör tevékenysége. 
/Fábry György, KISZ titkár/

8. Az ifjúsági érdekvédelmi felelős beszámolója /Nagy Zoltán/
Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának számbavétele, felké
szülés az év végén megrendezendő ifjúsági fórumra /Zircz Péter/

Az ifjúsági bizottság a következő kérdésekben foglalt állást, ill. hozott ha
tározatot:
1* A bizottság elnöke - az intézkedési tervnek megfelelően - levelet ir a 

Kulturális Minisztérium illetékes vezetőihez a lakásszerzési lehetőségek 
bővitése, a bölcsödéi és óvodai férőhelyek vásárlása ügyében.

2. Ugyancsak az intézkedési tervnek megfelelően, az intézmény vezetősége meg
keresi a Kulturális és az Oktatási Minisztérium felelős szerveit, hogy tá
jékozódjék az egyetemi könyvtárosképzés lehetőségeinek kibővitéséről, il
letőleg a levelező tagozat újjászervezésével kapcsolatos igényeink ügyé
ben.

3. Az ifjúsági bizottság elnöke és titkára a közeljövőben felkeresi a Kulturá
lis Minisztérium ifjúsági bizottságának titkárát.

Az ifjúságot érintő ügyekben a bizottság elnökét a 331-104, a titkárt a 337-191 
telefonszámon lehet megkeresni.
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Feljegyzések két - eredményekben hasonló - tevékenységünkről
Kulturális- és sportmunkánk óvvégi összegezése

Bárki elővehet! a KISZ-alapszervezet akcióprogramját, és vizsgálat tárgyává 
teheti, mit sikerült megvalósítani a mozgalmi év elején nagy buzgalommal vál
lalt feladatokból. A program bővelkedett izgalmas elemekkel, lássuk, célkitű
zéseinket hogyan sikerült megvalósítani a gyakorlatban!

Kezdjük a kulturális életteli A KISZ-vezetőség tevékenységünket három 
síkon tervezte.
1. Klubmunka. Ha ragaszkodunk az akcióprogramhoz, azt kell mondanunk, mindent 
teljesítettünk. Hiszen volt filmvetítés, vita, zenés-táncos rendezvény, vetél 
kedő - némelyik nem is kis sikerrel. Mennyiségileg és minőségileg nézve is el 
fogadhatónak tűnik a nyújtott műsor. Az itt folyó munkáért HORVÁTH BORBÁLÁ
NAK tartozunk köszönettel.

2. Szakköri foglalkozások. Ez évben kísérleteztünk szervezett, rendszeresen 
működő kiscsoport beindításával. Az irodalombarátok köre néhány előadást tar
tott, kirándulást szervezett. Órisási erőfeszítéssel kezdte el munkáját a 
színjátszókor, minek eredménye - előadás formájában - objektiv és szubjektív 
okok miatt nem mutatkozott. Reméljük, a fotószakkörről annál elégedettebben 
nyilatkozhatunk, ha a kitűzött céloknak megfelelően dolgozik a most elkészült 
helyiségben.
3. Más művelődési formák. Kiemelendők a tanulmányi- és kutlruális kirándulá
sok /Egerbe illetve a szocialista országokba/; az egyetemi előkészítő, vala
mint a latin tanfolyam, melyek kitnő eredményeiért dicséret illeti ELEKES PÉ
TERT, VÁSÁRHELYI JUDITOT és HELTAI JÁNOST; továbbá a folyóiratkörözés, ame
lyet PUSZTAI ISTVÁNNÉ végzett nagy pontossággal egész éven át.

Sportmunkánkat elsősorban a sportkör szakosztályainak tevékenysége jel
lemzi. Ezen kivül egyetlen akciót említhetünk csak meg, az OMKDK rendezte 
sportnapot, melyen kisszámú delegációnk három első helyet szerezve szép si
kert ért el.

Labdarugócsapatunk eredményeiről illetve eredménytelenségeiről éppen e 
sorok Írója számolt be a közelmúltban. Azóta annyi változás történt, hogy 
tornatermi edzéseinket alkalmanként 12-16 fő látogatja /közülük kettő az OSZK 
a többi a KMK dolgozója/, ami reményekkel kecsegtet a későbbiekre nézve.

Helyt áll BABUCSIK PÉTER csapata a kerületi asztalitenisz bajnokságban.
HORVÁTH TIBORNÉ dicséretes, áldozatokra kész munkája jóvoltából színes 

és gazdag programot mondhatott magáénak a természetbarát szakosztály. Külö
nösen nagy sikere volt az év utolsó rendezvényének: a kétnapos pilisi kirán
dulásnak.

20



Cikkünk nem vállalkozik az események minőségének elemzésére* Csupán azt 
szerettük volna fölsorolni, hogy kulturális- és sportmunkánk rendezvényekben 
milyen gazdag* sokszínű volt* Sajnos, klubhelyiségünk bezárása - hosszan tar
tó átépítése - miatt az elkezdett munkát nem tudtuk folytatni, igy a biztató 
kísérletek csak reménykeltők maradtak a - most még nem tudni, közeli vagy tá
voli - jövőt illetően* Mindenesetre az induló uj szakköri és kulturális lehe
tőségekhez több érdeklődést, 111* folyamatosan részt vevő munkatársakat vá- 
runkl

FREISINGER JENŐ 
134-000/269
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Értekezlet az OSZK-ban a kötelespéldányok
u.i elosztási rendjéről

A sajtótermékek tudományos célú kötelespéldányai 1978* január 1-től uj rend 
szerint kerülnek elosztásra* Az uj elosztási rend a magyar kötelespéldányügy 
történetében először teszi lehetővé, hogy a teljes kötelespéldányanyag az or
szág egész területén hozzáférhető legyen. Ez akként valósul meg, hogy az or
szág öt vidéki tervezési körzete /régiója/ teljes kötelespéldányjogot kapott; 
a könyvek a régiókon belül működő megyei és szakkönyvtárak között kerülnek 
szétosztásra, ahol azokat állományba veszik, feldolgozzák és a használók ren
delkezésére bocsátják. Ez a rendszer azt ‘is lehetővé teszi, hogy az újabb ha
zai kiadványok könyvtárközi kölcsönzése az egyes régiókon belül egyszerűen 
és gyorsan lebonyolódhassék. Az uj elosztási rendszer hatékonysága és ered
ményessége az OSZK kötelespéldány-szolgálata mellett a régiókon belüli köz
ponti könyvtárak tevékenységén múlik, amelyek az OSZK-tól kapott kötelespél— 
dányokat átveszik, a régiók erre kijelölt könyvtárai között szétosztják, to
vábbá épitik a regionális központi katalógust.

Az uj elosztási rend bevezetése óta eltelt több, mint egy év tapaszta
latainak a további munkában történő hasznositására 1979. február 27**ón, az 
OSZK dísztermében megbeszélést tartottak a kötelespéldányok regionális el
osztásában legközvetlenebbül érintett könyvtárak megbízottai, igy a.z OSZK 
mellett az öt regionális központi könyvtár /II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv
tár, Miskolc; Kossuth Lajos Tudományegyetem központi könyvtára, Debrecen; 
József Attila Tudományegyetem központi könyvtára, Szeged; Pécsi Tudományegye
tem Könyvtára; Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely /igazgatói 
és/vagy osztályvezetői. A megbeszélésen a Kulturális Minisztérium könyvtár- 
ügyi. osztálya is képviseltette magát.

Az értekezleten egyértelműen kifejeződött az a vélemény, hogy a régiók 
teljes kötelespéldányjoga nagy jelentőségű változást és javulást hozott a 
vidék könyvellátáséban, és az uj elosztási rendet minden érintett könyvtár 
jónak és hasznosnak Ítélte. Elismerő szavak hangzottak el az OSZK köteles- 
példány-szolgálatának az uj elosztási rendre való áttéréssel és annak megva
lósításával kapcsolatos munkájáról is.

Természetesen sok szó esett az uj rendszer működtetésének nehézségeiről. 
A legjelentősebb problémát az okozza, hogy egyes könyvtárak a regionális köz
ponti könyvtártól kapott kötelespéldányokat nem, vagy nem megfelelő ütemben 
dolgozzák fel, aminek következtében a regionális központi katalógusok építé
sé lassan halad előre, illetve a könyvekhez az olvasók nem férhetnek hozzá.
Az értekezlet résztvevői azt kérték a KM könyvtárügyi osztályától, hogy a
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kötelezettségüket nem teljesítő könyvtárakkal szemben alkalmazzon szankció
kat •

Számos javaslat hangzott el a könyvek régión belüli elosztási rendszeré
nek finomítására, amelyek közül egyeseket a KM könyvtárügyi osztályának meg
bízottja azonnal a magáévá tett, mig más javaslatok esetében a döntéshez a 
probléma további tanulmányozására van szükség#

Az értekezlet során az ember örömmel tapasztalhatta, hogy a kötelespel- 
dányok uj elosztási rendjéből nyerhető előnyöket a regionális központi könyv
tárak vezetői és munkatársai mennyire sziwel-lólekkel akarják maximálisan 
kihasználni és a vidéki könyvhasználók javára fordítani.

TÓTH LAJOS

A könyvtárközi kölcsönzés szakértői értekezlete
/1978. XII. 14./

A könyvtárközi kölcsönzési osztály harmadizben rendezte meg a könyvtárközi 
kölcsönzés szakértőinek országos értekezletét.

1978-ban ez már a második országos tanácskozásunk volt, amelyre az or
szágos szakkönyvtárak és a legjobban érdekelt vidéki egyetemi könyvtárak kép
viselőit hívtuk meg. Értekezletünkön részt vettek: az Országos Műszaki Könyv
tár és Dokumentációs Központ, az Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumen
tációs Központ, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár, a Veszprémi Vegyipari E- 
gyetem könyvtára, a debreceni,,a pécsi, a szegedi tudományegyetemi és orvos- 
tudományi egyetemek képviselői.

Az értekezleten három fontos témakört vitattunk meg.
Először az IFLA uj könyvtárközi kölcsönzési elvek és ajánlások terveze

tének néhány fontosabb megállapítását és a velük kapcsolatos időszerű kérdé
seket, tennivalókat ismertettük. A kérések elintézésének gyorsítása érdeké
ben szorgalmazzuk 1./ a telex használatát, a telex szövegét bizonytalanul 
fogadjuk el, továbbá 2./ az ÁKV nyomtatványboltjában kapható keresőlapok al
kalmazását minden olyan magyar kiadvány esetében, amelyről a hazai központi 
katalógusok tájékoztatást adni nem tudnak. Fontos, hogy a telex-kérések ren
delkezzenek minden szükséges adattal és a szabványos átkérőlap méretével meg
egyezzenek. Az ilyen formában érkező kérésekről megfelelő példányszámú xerox
másolat készíthető nyilvántartási célokra és megtakaríthatjuk az átkérőlap 
postai átfutási idejét.

Ismertettük a könyvtárközi kölcsönzés gazdasági problémáit. A külföldi 
áremelkedések a könyvtárközi szolgáltatásokat is jelentősen érintik. A kül
földi könyvtárak felemelték a másolatok árát, illetve külön postaköltséget, 
csomagolási és számlázási dijat számítanak fel, ez utóbbiak egy-egy külde
ménynél 50-200 forintos plusz költséget jelentenek. Néhány nagy szolgáltató 
központ kölcsönzési dijat számol fel. Az angliai kölcsönző központnak 50 fo
rintot, a hannoveri Műszaki Egyetem könyvtárának 136 Ft-ot, a zürichi Műsza
ki Főiskola könyvtárának a kölcsönzött műtől függően 50-130 forintot fizetünk 
ki egy-egy kölcsönzésért.
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Az év végi pénzügyi mérleg adatainak ismerete nélkül még nem tudtunk 
arra a kérdésre válaszolni, hogy ezeket a plusz költségeket átháritjuk-e a 
kérő könyvtárakra#

A megbeszélés második témája a British Library Lending Division/BLLD/- 
nal folytatott könyvtárközi kölcsönzések ismertetése volt# Anglia kizárólag 
nemzeti központja, a BLLD utján folytatja könyvtárközi kölcsönzési tevékeny
ségét és csak az egyes országok nemzeti könyvtárain, nemzeti központjain ke
resztül kölcsönöz# A BLLD saját állományából adott müvek kölcsönzési határ
ideje 3 hét, nem számitja rá a postai küldés idejét# A lejárati időt tekin
tetbe véve csak egy vagy két heti időtartamra tudjuk a könyveket a hazai 
könyvtáraknak továbbkölcsönözni, de még ez a rövid kölcsönzési idő sem fede
zi a belföldi postai küldés és visszaküldés idejét# A BLLD sorozatos rekla
mációján úgy próbáltunk segíteni, hogy vállaltuk a légipostán történő vissza
küldés költségeit# A továbbiakban szeretnénk megállapodni a BLLD-vel, hogy a 
tőlük kölcsönözhető müveket a vidéki egyetemi könyvtárak részére közvetlenül 
küldjék meg, és az egyetemi könyvtárak szintén közvetlenül küldenek azokat 
vissza# A kéréseket - központi katalógusaink ellenőrzése után - természete
sen továbbra is mi indítanánk# A lengyel Nemzeti Könyvtár a könyveket már 
ebben a rendszerben kölcsönzi a BLLD-től#

Kértük a könyvtáros kollegákat, hogy - amennyiben egyetértenek ezzel a 
megoldással, és intézményük vállalni tudja a postai költségeket - álláspont
jukról mielőbb értesítsenek bennünket, mert természetesen csalt egyetértő vá
laszuk birtokában keressük meg kérésünkkel a BLLD-1. Időközben több könyv
tártár már válaszolt# A szegedi Tudományegyetem, a pécsi Orvostudományi és 
a Veszprémi Vegyipari Egyetem könyvtára vállalni tudja a kölcsönzés illetve 
a postázás feltételeit és költségét, a szegedi Orvostudományi Egyetem könyv
tára számára az eddigi megoldás a megfelelő#

Harmadik témánk volt az un# nemzetközi postai kuponok felhasználása a 
közvetlen nemzetközi kölcsönzésben# A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzések 
teljesülésének meggyorsítása érdekében ebben az évben négy könyvtárnak, ahol 
a könyvtáros ezt vállalni tudta, illetve a könyvtár vezetője ezt kérte, köz
vetlen külföldi kölcsönzéseik lehetővé tételére, a Magyar Nemzeti Bank egyet
értésével, díjtalanul nemzetközi postai kuponokat adtunk át# Ez a négy intéz
mény az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ, a Veszprémi Vegy
ipari Egyetem, a pécsi Orvostudományi és a miskolci Nehézipari Miszaki Egye
tem könyvtára#

Első Ízben 200-200 db kupont bocsátottunk rendelkezésükre, megadtuk a 
felhasználáshoz szükséges tájékoztatást, és folyamatosan segítettük a könyv
tárosokat a külföldi kölcsönzés közvetlen igénybevételében# A veszprémi és 
miskolci egyetemi könyvtárak a kapott kuponokat időközben eredményesen fel
használták, nekik további 200-200 darabot küldtünk# A négy könyvtáros az ér
tekezleten beszámolt a közvetlen kölcsönzésben szerzett tapasztalatairól, ez
zel is kölcsönösen segítve egymás munkáját# Az OMKDK és a pécsi Orvostudomá
nyi Egyetem könyvtára is eredményesen folytatta a közvetlen kölcsönzéseket, 
a külföldi könyvtárak készséges partnereknek bizonyultak# A pécsi Orvostudo
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mányi Egyetem könyvtára a kért másolatokat ingyenesen kapta meg, igy kupont 
nem kellett felhasználnia, a miskolci Műszaki Egyetem könyvtára viszont csak 
a nagyon drágán szolgáltató hannoveri IHszaki Egyetemhez fordul kéréseivel, 
tekintettel arra, hogy ez a leggyorsabban szolgáltató könyvtár, igy a kupono
kat gyorsan "elfogyasztotta".

A megbeszélésen résztvevők elismerésüket fejezték ki azért, hogy az utób
bi időben jelentősen meggyorsult ügyintézésünk, a külföldről kért irodalmat 
zömében jó átfutási idővel kapják meg, sokszor gyorsabban, mint a belföldi 
könyvtáraktól. Megköszönték egész évi segítségünket, amelyet kéréseik irányí
tásában, illetve módszertani kérdésekben nyújtottunk.

Egyöntetű vélemény volt, hogy mielőbb és minél gyakrabban rendezzünk ha
sonló megbeszéléseket a könyvtárközi kölcsönzés problémáiról.

FEJES JÓZSEFNÉ

BIKICKI, Milana - KACANSKI, Ana
Bibliografija novosadske stampe 1824-1918. - 

Az újvidéki sajtó bibliográfiája 1824-1918. 
Növi Sad, 1977* Matica srpska. 159 [8] 1.

/Bibliografije Vojvodine - Vajdasági bib
liográfiák. /

A helytörténet kisértete járja be a világot - s úgy látszik: Középeurópát is. 
E helytörténeti kutatások egyik speciális területe a helyi: egy-egy megye 
vagy egy-egy város sajtótörténetének bibliográfiai összefoglalása.

Ezeknek a kutatásoknak a vonalába esik a Milana Bikiclci és Ana Kacanski 
által összeállított munka, amely az újvidéki sajtó történetéről ad képet 
1824-1918 között. Kolozsi Tibor szabadkai sajtótörténete után ez a második 
ilyen természetű munka, amely az utóbbi évtizedben a Vajdaságban megjelent.

Az összeállítók világosan látták munkájuk célját, amit a sajtó történe
ti- művelődéstörténeti szerepének feltárásában jelöltek meg. "Miután a sajtó 
- Írják az előszóban - mindig követte a politikában, a gazdaságban, a kultú
rában és a társadalom egyéb területén végbemenő változásokat, meggyőződésünk, 
hogy bibliográfiánk nagy segítséget nyújt majd a kutatóknak, könyvtárosoknak 
és más szakembereknek."

Mint ez az idézet is mutatja, bibliográfiai munkájukban a hangsúlyt a 
sajtótermékek tartalmi feltárására - és nem a formai elemek precíz, ám nem 
sok érdemi információt nyújtó felsorakoztatására - helyezték.

Ez a lényegre törő koncepció jut kifejezésre például a gyűjtőkör megha
tározásánál is, amelyben az összeállítók kimondják, hogy csak az Újvidéken 
szerkesztett /tehát szellemileg ott előállított/ termékek leírását vállalják, 
és eltekintenek azoktól, amelyeket ott csak nyomtattak. /Ilyen szempontból 
gyakorlatuk eltér a legtöbb magyarországi megyei bibliográfiától, amelyek fi
gyelme a sajtónak ez utóbbi s nagyon kevés jelentőséggel biró ipartörténeti 
vonatkozására is kiterjed./
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A tartalmi feltárás koncepcióját tükrözik a címleírásokhoz fűzött rész
letes annotációk is, amelyek jellemzik pl. a lap irányzatát, kiemelik törté
netének egy-egy fontosabb momentumát stb., sőt - egy-egy "klasszikus" cim 
esetében még a lapra vonatkozó irodalmat is bőségesen idézik.

A szerkesztők által követett cimleirási gyakorlat megközelitőleg a mar
tini Matica Slovenska által megjelentetett szlovák retrospektív sajtóbiblio
gráfiák példáját követi, s a következő tételekből áll: cim /összes változa
taival/, közreadó, szerkesztők, periodicitás, a kiadás helye, a nyomda^mére
tek, az évfolyamok számonkénti leirása.

Kár, hogy e leírásból hiányoznak az alcímek, hiszen ezek a legtöbb eset
ben "önvallomásos alapon" is meghatározzék a lap jellegét és irányvonalát. 
Kihagyásuk bizonyos mértékig ellentmond a munka információra törő koncepció
jának is.

Kissé szokatlan a méretek megadása, amely centiméterekben történik, pl. 
22 x 14,5 cm. Minthogy a cimek regisztrálása szinte kivétel nélkül könyvtári 
példányok alapján történt, s minthogy a könyvtárak a kötés alkalmával mindig 
körülvágták /és vágják/ a lapokat, a szerkesztők által közölt adatok nem is 
annyira magukat a lapokat, hanem az egyes könyvkötő mesterek gyakorlatát jel
lemzik. Ez végeredményben szintén ellentmond a szerzők koncepciójának.

Végül, kár, hogy az évfolyamok számonkénti részletezésénél az összeállí
tók eltértek a példaképül vett szlovák sajtóbibliográfiától: s nem adták még 
- hacsak hozzávetőlegesen is! - ez egyes számok terjedelmét.

Az összeállitás újszerűsége, hogy a elmeket nem abc-rendben, hanem idő
rendben szerkeszti meg; megvalósítva ezzel a sokak által óhajtott történelmi- 
séget, amely - úgymond - mint struktúra, már eleve lényeges összefüggéseket 
tud felmutatni, szemben az abc véletlenszerűségével.

Az újvidéki sajtó bibliográfiája kitünően példázza ennek a módszernek 
minden előnyét. Mint élő történelem vonul fel előttünk 1824-től 1918-ig a 
Letopis Matice Srpske-től az Srpski List-ift az a 152 cim, amely szines 
sokféleségben idézi fel a város politikai-gazdasági-szellemi-kulturális éle
tét.

Persze az időrend sem mindenható^ különösen a periodikumok esetében nem. 
A könyvek világában az időrendi folyamat egységben képes láttatni a könyv
kiadás történetét. A periodikumoknál ezt az időrend csak részben tudja ellát
ni. Egy-egy elmet ugyanis az indulás événél kell felvenni, még akkor is, ha 
netalán az még hosszú évtizedeken át élt tovább.

így aztán az időrendi szerkezet a periodikumok világában csak az indu
lásokról ad pontos képet. Hogy a folyamatot is látni tudjuk - vagyis azt, 
hogy melyik évben milyen cimek jelentek meg egymással párhuzamosan, hogy egy- 
egy évnek milyenek voltak a sajtó—kapcsolatai stb. - ahhoz ugyanúgy táblá
zatokhoz kell folyamodni, mintha a leirásokat abc rendben adtuk volna.

Mindezzel azonban természetesen nem a két szerzővel kívánunk vitába bo
csátkozni. Csupán jeleztük azokat a nehézségeket, amelyek a folyamatosan meg
jelenő sajtó életszerű feltárása előtt állnak.

E feltárás érdekében a szerzők egyébként szinte minden lehetőt megtet
tek. A legtöbb cimről tetszetős fényképmásolatot készítettek. A cimleirások-
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bán rejlő információkat különféle mutatókkal is felszinre hozták, igy pl. a 
cimek, tulajdonosok és kiadók, szerkesztők és nyomdák betűrendes felsorolá
saival. /A cimmiitatók egyébként azt is feltüntetik, hogy a leirások melyik 
könyvtár példánya alapján készültek,/

A példamutató nyomdatechnikával elkészített bibliográfia hungarika-kuta- 
tásunk szempontjából is jelentős forrásmü. A 152 tétel közül 25 magyar nyel
vű lap vagy folyóirat.

Bikicki Milana és Kacanski Anica bibliográfiai gyűjtőmunkájuk során éve
ken keresztül kedves vendégei voltak könyvtárunknak. Számos - máshol nem ta
lálható - évfolyamot, számokat vettek kézbe a Széchényi Könyvtár gyűjteményé
ből.

Az OSZK Híradó ezúttal, gyakorlatától eltérően, ezért ismerteti megje
lent munkájuknak első kötetét, hogy ha majd újra viszontlátjuk újvidéki kol
légáinkat, már pontosan tudjuk, hogy könyvtárunk anyaga hogyan épül be a 
szimpatikus szerzőpáros bibliográfiai rendszerébe.

LAKATOS ÉVA

VÁC

Tanulmányi kirándulás a -ba. Látogatás a Püspöki Könyvtárban

A mikrofilmtár a közös programok szervezésében már hagyományokra tekinthet 
vissza.

A váci kirádulás elsődleges célja a FORTE gyár megtekintése volt, délu
tán pedig fakultatív könyvtárlátogatás a mikrofilmtár fényképészei és könyv
tárosai számára, hogy saját területükön szakmai ismereteket szerezzenek, a 
másik szakterületre pedig bepillantást nyerjenek.

A gyár megtekintését, a termékek ismertetését, a termékfajták gyártásá
nak bemutatását, az üzemekben való szakszerű vezetést Fazekas Károly üzemve
zető alapos előkészítő munkájának köszönhetjük; ő egyben mikrofilmtárunk szak
tanácsadója. A tár részéről a teljes kirándulás lebonyolítója és ügyes egyen- 
getője Orbán Emőke volt. A gördülékeny programot a pompás idő is emlékezetes- 
sé tette*

Sokan először jártak a FORTE gyár falai közt, mely a fotóipar és tech
nikai fotóanyagok gyártásában a fotópiacon rangos helyet foglal el. 1922—ben
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a KODAK cég Vácra telepítette gyáregységét, hogy Olaszországot, a Balkánt és 
a közel-keleti piacot innen lássa el fotokémiai termékekkel. A Magyar Hitel
bank megvásárolta a gyárat; 1945 után újjászervezték. A PORTÉ sokat tesz dol
gozóiért, akik az emulzió öntését, a papirok kezelését és számtalan munkafo- 
lyaraatos sötétben kell, hogy végezzenek: a felszabadulás óta egyre korszerűbb 
csarnokok ontják a hagyományos és speciális papírokat a hazai és külföldi 
profiknak és amatőröknek. Kiváló tulajdonságú anyagaik 75%-át exportálják.
A jó tárolhatóság, a különleges csomagolás lehetővé teszi a Svédországba, 
Mozambikba, Hong-Kongba, összesen 56 országba való szállítást.

Az üzemi ebéd elköltése és a csoport-fényképek elkészülte után elsétál
tunk Vác hangulatos épületeit és modem kulturházát érintve a centrumba, ahol 
kávé, majd a Püspöki Palota megtekintése következett.

A Váci Egyházmegyei Könyvtárat 1875-ben hozta létre Peitler Antal püspök 
a saját, a székeskáptalani és a püspöki papnevelőintézet könyvtárának egyesí
téséből. A tekintélyes könyvállományt ma mindössze ketten kezelik. Könyvésze- 
tileg jeles példányokat vehettünk kézbe a még Csáky Károly püspök által fel
szereltetett könyvszekrényekből. Megtekinthettük a Hagykátai bibliát /Venitis 
1476/, Morus Tamás Utópiájának 1518. évi kiadását Hans Holbein fametszeteivel. 
A folyóiratgyüjtemény számos darabja tarthatott érdeklődésre számot, igy az 
Acta Eruditorium /Lipsiae 1682/ és a Garten Magazin A/eimar 1804/ sorozat. 
Láthattunk értékes magyarországi és külföldi kötéseket váci könyvkötőmeste
rek műhelyeiből és Althan nápolyi alkirály gyűjteményéből.

Már délutánra járt az idő, amikor ellátogattunk a Székesegyházba, amely
nek homlokzata a klasszicista stílus első képviselője Magyarországon. A temp
lom freskói Maulbertsch Antal és J. M. Schmidt kremsi festők kezemunkáját di
csérik.

Utolsó "feladatként" egy kellemes helyet kellett találni az éhes társa
ságnak. Ez is megtörtént: a hajóállomás mellett egy dunaparti halászcsárdá
ban tetemes mennyiségű paprikás- és rántotthalat és egy rakomány palacsintát 
ettünk. Jelentjük: JÓL EREZTÜK MAGIJUKAT.

BRAKDA GYULÁKÉ
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KÖNYVTARUNK 
1 LETÉRŐI

A pártszervezet életéről

Az OSZK MSZMP alapszervezet 1979. február 19-én meg
tartott taggyűlésén két fontos napirendi pont szere
pelt: 1. az 1978. évben végzett munka felmérése és ér
tékelése, 2. az 1979* I. félév tennivalóinak meghatá
rozása. A vezetőség véleményét Óvári Sándor titkár 
terjesztette a taggyűlés elé. /A beszámoló fontosabb 
megállapitásait az alapszervezet tagjai a taggyűlés 
előtt Írásban kézhez kapták és megismerhették./

1. A vezetőség beszámolójának fontosabb megállapításai. A vezetőség meg
ítélése szerint a pártszervezet az 1978. évi munkaterv gerincét képező fela
datokat teljesítette. Az elmúlt évben hét rendes és egy rendkívüli taggyűlést 
tartott, a vezetőség pedig 22 alkalommal ült össze. Az elért eredmények kö
zött első helyen a tagság létszámának növekedését kell megemlíteni: hét uj 
tagot vettek fel az év folyamán. A pártépitést tudatosan folytatni kell. Po
litikai eredmények: tovább erősödött a munkahelyi demokrácia, a szakszerveze
ti munkahelyi bizottságok egyre jobban megtalálják helyüket és élni is tudnak 
jogaikkal, az érdekvédelmi munka mellett egyre több segítséget kell nyújtani
uk az állami vezetésnek a szakmai munkában. - A KISZ munkáját a vezetőség és 
a tagság sokoldalúan támogatta, különös figyelmet fordított az ifjúsági par
lamentre, az ifjúsági szervezet tevékenységére, rendszeresen részt vett az 
ifjúsági bizottság munkájában, de még sok a tennivaló. A jövőben a pártcso
portoknak is nagyobb erőfeszítéseket kell tenniök a fiatalok segítésében. - 
A pártszervezet az elmúlt év során a fontos szakmai kérdések felvetését kez
deményezte, mint pl. a kötelespéldányok integrált feldolgozása és az állomány 
védelme taggyűlés és vezetőségi ülés napirendjén is szerepelt. Az állami ve
zetők /a főigazgató, a KMK igazgatója és a III.főosztály vezetője/ beszámol
tatása a tervnek megfelelően megtörtént, s nagyon hasznosnak bizonyult. Az 
agitációs és propaganda munka legkiemelkedőbb eredménye a színvonalas előadás 
sorozat megszervezése volt. A MLEE tanfolyamait jelenleg 17 dolgozónk látogat 
ja, az utóbbi három évben 18-an szereztek diplomát. A pártoktatásban 6 cso
portban 140 fő vesz részt, köztük sok a fiatal dolgozó.

A beszámoló az alapszervezet munkájának hiányosságai közül első helyen 
azt említette meg, hogy nem tudta eléggé bevonni a tagságot a feladatok vég
rehajtásába, nem történt meg a határozatok rendszeres és következetes ellen
őrzése. Változtatni kell azon is, hogy az állami munka támogatása területén 
a KMK sajátos problémái nem kerültek napirendre az elmúlt év folyamán. A 
pártcsoportok nem működtek eléggé hatékonyan; a csoportbizalmiak még nem



olyan szintű partnerei az állami vezetőknek, mint ahogy erre szükség lenne.
A pártszervezetnek felépítésében alkalmazkodnia kell - a szakszervezethez ős 
a KISZ-hez hasonlóan - az intézmény szervezeti felépítéséhez. Ezért a vezető
ség - a pártbizalmiakkal egyetértésben - javasolta: a pártcsoportok egy-egy 
főosztály ill. igazgatóság területén dolgozó párttagokból alakuljanak.

A taggyűlés a párt tagjává megválasztotta Stróh Tamásné termelési cso
portvezetőt /mikrofilmtár/, majd elfogadta az 1979. I. félévi munkatervet.

Az 1979. év feladatai
1. / A pártélet fejlesztése, a pártcsoportok aktivizálása.
2. / Pártépités folytatása.
3. / A munkahelyi demokrácia fejlesztése. A szakszervezet és a KISZ támogatá

sa a valódi munkahelyi demokrácia kialakításában. Az érdekvédelem mellett 
a munka támogatása is.

4. / Az integrált feldolgozás és az állományvédelmi feladatok megoldásának to
vábbi segítése.

5. / Takarékosság ésszerű megoldásainak keresése.
6. / Beszámoltatás fokozása.
7. / Sajátos KMK témák tárgyalása.
8. / Szociális kérdések.
9. / Határozatok rendszeres ellenőrzése.
10. / Vár.
11. / Kapcsolat, véleménycsere a KM pártbizottságával.

Az alapszervezet munkaterve /1979. március - augusztus/:

I. Vezetőségi ülések
Március: - A KISZ vezetőség választásának előkészítése

- Az OSZK Hiradó munkája
Április: - A könyvtárosképzés és továbbképzés helyzete /A KMK igazgatójának beszámoltatása/

- A IV. főosztály vezetőjének beszámoltatása 
— A pártépités kérdései

Május : - A gazdasági igazgató beszámoltatása
- Az integrált feldolgozási program helyzete
- Az OSZK ötéves kutatásfejlesztési terve végrehajtásának hely

zeté
Junius : - Az I. főosztály vezetőjének beszámoltatása

- A munkahelyi demokrácia időszerű kérdései 
Juliua : - Az 1978-79. oktatási év értékelése
Augusztus: - Az állományvédelemre vonatkozó taggyűlési határozatok vég

rehajtásának helyzete

II.Taggyűlések
Április: A könyvtárosképzés és továbbképzés helyzete 

/Papp István igazgató beszámolója/
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Május: Fábry György gazdasági igazgató beszámolója
Junius: A munkahelyi demokrácia időszerű kérdései /pártcsoportok, szakszervezet, KISZ/

Szakszervezeti hirek

Az OSZK szakszervezeti tanácsa 1979. január 18-án 
ülést tartott. A tanácsülés napirendjén Zircz Péter 
főigazgatóhelyettes előterjesztésében a könyvtár 1979, 
évi néhány fontosabb feladatának ismertetése szerepelt * 
majd ezt követte az alapszervezet elmúlt évi munkáját 
elemző beszámoló, valamint az 1979. évi költségvetés 
tervezetének előterjesztése. Harmadik napirendi pont
ként került sor a szakszervezeti bizottság titkárának 
megválasztására.

A tanács az elmúlt év során megüresedett két helyre - a jelölőbizottság 
javaslatára - kooptálással Juhász Lászlónét és Szabó Ervint választotta meg 
tagjai sorába. A 63 tanácstag közül az ülésen jelen volt 50 fő, 10 fő igazol
tan, 3 igazolatlanul maradt távol. A tanács tehát határozatképes volt. A tit
kos szavazás során Juhász Lászlóné 48 szavazatot kapott és ezzel a szakszer
vezeti bizottság titkárává választották.

A szakszervezeti munkáról szóló beszámolót dr.Perenczy Endréné, az SZB 
elnöke és megbízott titkára tartotta; a pénzügyi felhasználás, valamint a 
költségvetés adatait Reisenleitner Lajosné, a számvizsgáló bizottság elnöke 
terjesztette elő.

Beszámoló az 1973. évi szakszervezeti munkáról

Minden év kezdetén a szakszervezeti tanács ülésének feladata az elmúlt évben 
végzett szakszervezeti munka eredményeinek, tapasztalatainak, problémáinak 
összegezése és a következő esztendő vagy esztendők számára kitűzendő célok 
meghatározása. Amikor a szakszervezeti bizottság, visszatekintve egy év mun
kájára, számvetést és beszámolót készit, akkor körvonalazódik tulajdonképpen 
összefüggésében is annak a munkának az értéke - eredménye vagy sikertelensé
ge amely az egyes napok kronológiai rendjében haladva, önmagukban sokszor 
lényegtelennek tetsző részletkérdésnek, napi adminisztrációnak, beszélgetések 
és telefonok tömegét igénylő szervezésnek vagy elvi kérdésekben való formális 
állásfoglalásnak tűnnek. Egy év távlatából azonban már e részfeladatok folya
mattá rendeződnek és összességükben értékelhetők, éppen ezért a beszámoló nem 
törekszik az év minden eseményének, tevékenységének részletes ismertetésére,
- számitva arra, hogy az OSZK Hiradóban a szakszervezeti életről adott folya
matos tájékoztatás ezeknek zömét amugyis regisztrálja, - ehelyett inkább a
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munka egészének értékelését kívánja nyújtani, ezen belül is elsősorban a to
vábblépés érdekében megoldást igénylő problémákra világítva rá.

Ha igy, összefoglalóan kívánjuk az elmúlt év legfőbb célkitűzését megfo
galmazni - természetesen nemcsak alapszervünkben, hanem a szakszervezeti élet 
egész területén, országos vonatkozásban is - , ezt a munkahelyi demokrácia 
erősítésében, fejlesztésében, sőt - nyíltan és őszintén bevallva -, bizonyos 
vonatkozásban kialakításában, megteremtésében lehet megjelölni. Az összefog
laló kifejezés ugyanakkor sokrétű, komplex tartalmat takar:
- a dolgozók érdekeinek, törvényes jogainak biztosítását, anyagi kérdésekben 

csakúgy, mint a munkakörülmények, életkörülmények optimalizálása érdekében;
- a könyvtár szakmai tevékenységében, feladatainak, funkcióinak ellátásában 

való vélemény-nyilvánító részvételt;
- valamint, az előbbivel összefüggésben, az intézmény konkrét feladatainak 

megoldásában nyújtott aktivitást; a tervfeladatok közös erővel történő és 
egyéni érdeknek is tekintett teljesítését.

A munkahelyi demokrácia fejlesztése érdekében kitűzött céljaink részle
tezését azért éreztem szükségesnek külön hangsúlyozni, hogy nyomatékossá vál
jék ennek kettős összetevője: az ezzel kapcsolatos jogok és e jogok gyakorlá
sához elengedhetetlen kötelezettségvállalás és kötelességteljesitás követel
ménye. A munkahelyi demokrácia jogot és kötelességet jelent a szakszervezeti 
tagság számára, még fokozottabb mértékben a szakszervezeti tisztségviselők 
számára, de ugyanakkor jogot és kötelezettséget jelent az állami vezetők szá
mára is.

Ennek az elvi célkitűzésnek az érvényesítése határozta meg az elmúlt év
ben az alapszervezet gyakorlati munkáját is. Elérésének eszközeként a poli
tikai és ideológiai nevelőmunkát ugyanolyan súlyúnak igyekeztünk tekinteni, 
mint a szakszervezet érdekképviseleti tevékenységét. Szándékosan hangsúlyoz
tam az "igyekezet" kifejezést, jelezve ezzel a törekvést, amelyet azonban 
megvalósitottnak tekinteni még nemigen lehet. Már szinte közhely-szerüen so
kat hangoztatott ugyan a "partner-kapcsolat" hangsúlyozása: a könyvtár, mint 
állami intézmény és annak közép- és felső vezetése, mint állami vezetés, va
lamint a szakszervezet, mint társadalmi-politikai szerv és annak tisztségvi
selői között. Ez a kapcsolat azonban csak akkor nyeri el igazi értelmét, ha 
e partnerek nem két oldalról, esetleg egymással szemben állva közelitik meg 
a valójában közös célokat, hanem tudatosan vállalják az együttműködést, szak
mai kérdésekben csakúgy, mint politikai és a dolgozók érdekeit érintő problé
mákban. Jelenleg azonban még mindkét fél részéről erőteljesen érvényesül az a 
szemlélet, hogy a szakszervezet kizárólagos feladata az érdekképviselet, jo
gai csak erre vonatkoznak, viszont, ebből következően, kötelezettségei nin
csenek is, kizárólag követelései. A szakszervezeti bizottság feladatának te
kintette az elmúlt évben, de tekinti a jövőben is, hogy aktivál körében fo
lyamatos politikai nevelőmunka segítségével tudatosítsa annak felismerését, 
hogy az érdekek képviselete csak akkor lehet demagógiától mentes és eredményes, 
ha emellett érdeklődésük, tevékenységük kiterjed az intézmény szakmai felada
taira is; ha a bér-, jutalom vagy egyéb elismerés kiharcolását szakmai tekin
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télyük érveivel is alá tudják támasztani; ha reálisan látják a könyvtár lehe
tőségeit és feladatait. Ezt a felismerést még nem sikerült aktíváink körében 
általánossá tenni. Másik oldalról viszont, az állami vezetés számára is gyü
mölcsözőbb lenne a szakszervezet tevékenysége, ha a megindult, kezdeti lépé
sek után fokozottabban támaszkodna a szakszervezet szakmai véleményére, mun
kájára is, nem kizárólag érdekképviseleti kérdésekben vonná be problémáinak 
megoldásába és ilymódon lehetőséget adna a szakszervezeti kötelességek kitel
jesítésére is. Mint mondtam, ennek a folyamatnak kezdeti megnyilvánulásai 
biztatóak: a vezetői tanács elé kerülő előterjesztések megvitatásában az gZB 
titkár már eddig is résztvett; idén elsőizben az egyes részlegek munkatervei
nek összeállításában is a bizalmi,illetve a munkahelyi bizottság, intézménye
sen meghatározott formában is véleményt nyilváníthatott. Kívánatos lenne azon
ban, hogy a szakszervezeti munkának ez az oldala is erőteljesebben érvénye
sülhessen /pl. uj osztályok létrehozatala, egyes szervezeti egységek átalakí
tása, funkcióbővülése, uj feladatok vállalása stb. esetén, hogy csak a közel
múlt évek néhány példáját említsem/, kívánatos lenne, hogy az állami vezetés 
részéről a szakszervezet bevonása az intézmény problémáinak megoldásába ter
mészetes igénnyé váljon, és ne szakszervezeti követelésnek tűnjön. A szakszer
vezet érdekképviseleti jogait csak szakmai kötelezettségeivel párhuzamosan 
érvényesítve láthatja el, ehhez viszont meg kell kapnia a szakmai fejlődés, 
probléma-megismerés, vélemény-nyilvánitás lehetőségét is.

A szakszervezeti bizottság az 1973 elején a tanács által jóváhagyott 
munkaterv alapján végezte munkáját. És bár a tervpontok - néhány, a későbbi
ekben még tárgyalt kivételtől eltekintve - teljesitettnek tekinthetők, e mun
ka, kétségtelen eredményei mellett, nem volt zökkenőmentes. Az eredmények el
sősorban a napi konkrét feladatok - gazdasági ügyek, kulturális rendezvények, 
szociális kérdések - megoldásában realizálódtak. Jelentőségük nem lebecsülen
dő, és főleg megoldásuk sokszor az eredményből talán nem is mindig lemérhető 
munkabefektetést, szervezést, tárgyalást igényelt. Gondolva itt olyan magától 
érthetődének tűnő, de elérésében lényegesen nehezebb kérdésekre, mint pl. a 
szakszervezeti munka ügyintézéséhez nélkülözhetetlen szakszervezeti szoba 
biztosítása, vagy a Balatonbogláron üdülő dolgozóink számára a televizió meg
vétele. E napi feladatok eredményes, vagy kevésbé eredményes megoldását is, de 
főleg a szakszervezet elvi, tartalmi munkáját nagy mértékben nehezítette azon
ban a végleges hatásköri szabályzat hiánya. Az év elején elkészült ugyan az 
OSZK alapszervezet felépítéséhez igazodó hatásköri szabályzat tervezte, ezt 
a szakszervezeti bizottság, a munkahelyi bizottságok, valamint a bizalmiak 
testületé megvitatta, véglegessé azonban - néhány alapkérdés magasabb szintű 
rendezéséig - nem válhatott. A hatáskör részletezéséhez - néhány, a szakszer
vezeti tevékenység egészét meghatározó országos rendelettől eltekintve - csal: 
vállalatokra kidolgozott hatásköri szabályzatok, és vállalatokra vonatkozó 
felsőbb szintű határozatok, rendeletek szolgálhattak alapul. Analóg módon meg
határozható ugyan ezek alapján, hogy egy speciális felépítésű költségvetési 
intézményben melyek azok a kérdések, amelyekben az alapszervezet megfelelő 
fórumainak ás aktiválnak vélemény-nyilvánitási, javaslat-tételi, egyetértési 
vagy ellenőrzési joga és kötelessége lehet, - de ezeknek érvényesitásére, az
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OSZK-ra egyértelműen vonatkoztatható rendeleti szabályozás hiányában nincs 
lehetőség. Mindaddig, arnig a Közalkalmazottak Szakszervezete a Kulturális Mi
nisztériummal - más szakszervezeteknek és a közalkalmazottaknak Í9 más tár
cákkal már rendezett megállapodásához hasonlóan - nem szabályozza rendeleti 
szinten a Kulturális Minisztériumhoz tartozó intézmények szakszervezeti mun
kájának és a munkahelyi demokrácia érvényesitésének kereteit, mindaddig a ha
tásköri szabályzat életképes vezérfonallá nem tud válni. Hiányában pedig a 
munka tervezése és a terv végrehajtása naponta feleslegesen ismétlődő prob
lémákhoz vezet. Bizonytalanságot jelent a szakszervezeti aktivák körében nem
csak azért, hogy milyen kérdésekben meddig terjednek jogaik, hanem - ezzel 
összefüggésben - elmosódik felelősségük súlya is: amiben a szakszervezet ha
tásköri illetékessége - meghatározott /véleményezési stb. / jog formájában és 
meghatározott szinten /bizalmi, MB, SZB/ nincs definiálva, addig a megoldás, 
a feladatteljesítés sikeréért vagy eredménytelenségéért sem érzi bármely szak- 
szervezeti funkcionárius a reá háruló felelősséget. És ugyanígy: a hatáskörök 
szabályozásának hiánya az állami vezetők számára is mindenkor bizonytalansá
got jelent, a szakszervezettel való megfelelő együttműködést veszélyezteti.

A munkaterv 10. pontjában a folyamatos feladatok között összefoglalóan 
a "szakszervezeti jogok gyakorlását” jelöli meg. E jogok intézményre szabott, 
pontos meghatározása nélkül azonban nemcsak ennek a tervpontnak, hanem az 
egész munkatervnek érdemi teljesitése több tekintetben formális marad. For
málisnak Ítélhetjük két szempontból is. Egyrészt, a gyakorlatban kizárólag a 
12/1976 MT sz. rendeletben szabályozott egyetértési jogra vonatkozik, másrészt 
még az egyetértési jog gyakorlása is a legtöbb esetben nem a szakszervezeti 
bizottság egyetértését jelenti, hanem - a megvitatás lehetősége nélkül, - 
a titkár formális aláírására korlátozódik /még olyan egyértelműen az SZB ha
táskörébe tartozó ügyekben is, mint pl. a kormánykitüntetésekre történő fel- 
teljesztés/. Amikor tehát a szakszervezeti bizottság tevékenységét értékel
jük és munkájának további irányát szeretnénk meghatározni, nem hagyható emli- 
tés nélkül ennek, a felsőbb szintű rendezést igénylő kérdésnek a sürgetése, 
amely az állami vezetés és a szakszervezet becsülettel végzett közös munkájá
nak elengedhetetlen előfeltétele.

Az elmúlt évben a szakszervezeti munka legfőbb bázisát - az SZB folyama
tos ügyvitele mellett - az osztálybizottságok alkották. Nyugodtan elmondhat
juk, hogy a néhány éve bevezetett uj szervezeti rendszer kiállta a próbát; a 
munkahelyi bizottságok a "betanulási idő" és a feladatok tisztázása után ma 
már felelősségük tudatában működő, aktív szervekké váltak. A jogok és köteles
ségek pontos meghatározásának hiánya ugyan az ő munkájukban is érezteti oly
kor hatását, de tevékenységi körllk - szervezeti egységenként változó mérték
ben ugyan -, folyamatosan kialakult. Róluk mbndható el leginkább, hogy az ér
dekképviseleti ügyekben az állami vezetés érdemi és nemcsak formális partne
reivé váltak, ünnepségeknél, összintézményi szervezési ügyekben szervező tevé
kenységük mozgósitó erején mérhető le a szakszervezeti élet aktivitása, erő
södése; és - ahol erre lehetőségük nyilik - a könyvtár^illetve saját szerve
zeti egységük szakmai problémáinak, feladatainak megoldásában is részt vállal
nak. A hét munkahelyi bizottság tevékenységének értékét nem Ítélhetjük egyfor

34



ma szintűnek: további rangsorolás nélkUl kiemelendő a beruházási ás könyvtá
ri üzemi igazgatáság talán legaktivabban működő osztálybizottsága.

Amikor az alapszervezet felépítésében az osztálybizottsági rendszer po
zitívumait hangsúlyozzuk, nem hagyható emlités nélkUl a kialakult szervezet
ben észlelhető negativ jelenség sem: a dolgozók informáltsága egyik oldalról, 
véleményének továbbvitele másik oldalról a hierarchián belül áttételesebbé 
vált, a közvetlen kapcsolat olykor elsikkad a szakszervezeti bizottság és a 
bizalmiak, a szakszervezeti bizottság és a tagság, sőt a szakszervezeti bi
zottság és a szakszervezeti tanács, főként pedig a tanács és a tagság között. 
Többnyire nem a jószándékot hiányolhatjuk: az aktivabb együttműködés, kölcsö
nös informálás és informálódás időigényes, megbeszélések, kisebb-nagyóbb ösz- 
szejövetelek tömegét igényli, amelyek - társadalmi munkáról lévén szó - nem 
mehetnek a hivatali munka végzésének rovására. A szakszervezeti bizottság 
kapcsolata a bizalmiakkal - és ezen keresztül a tagsággal - néhány összevont 
bizalmi-értekezlettől eltekintve - jobbára csak az osztálybizottságokon ke
resztül érvényesül. Valószinüleg ez az oka - és remélhetőleg a viszonylag fi
atal bizalmi-gárda mozgalmi tapasztalatainak, valamint az osztálybizottságok 
politikai nevelőtevékenységének fokozódásával kiküszöbölhető jelenség -, hogy 
a bizalmiak többségének munkája még egyeiku, a tagdijbeszedés, "közhirré té
tel" és az egyetértési jog formális gyakorlására korlátozódik, nem mindenütt 
nőtt fel ahhoz a szerephez, amely a szakszervezeti munka megnövekedett hatás
körében éppen a tagsággal közvetlen kapcsolatban álló bizalmiakra hárul a 
leginkább.

Az állami vezetés és a szakszervezet, valamint az aktivók és a tagság 
együttműködését áttekintve érintenünk kell még a munka hatékonyságát befolyá
soló kapcsolatok kérdését az alapszervezet és a budapesti bizottság, a szak- 
szervezet és a pártszervezet, valamint a szakszervezet és a KISZ-szervezet 
között.

A Közalkalmazottak Szakszervezetének budapesti bizottsága elvi iránymu
tatósával, konkrét munkatervi célkitűzéseivel, az egyes reszort-felelősök szá
mára szervezett konzultatív tanfolyamokkal folyamatosan támogatja az alapszer
vezet tevékenységét. Ezt a célt szolgálta az 1973 nyarán központilag szerve
zett vizsgálat is, amely az egyes alapszervezetek - köztük az OSZK - munkájá
nak, az intézményen belül betöltött helyének és szerepének részletes, hely
színi elemzését jelentette. Sajnos a vizsgálat értékeléséről, az abból leszűr
hető tapasztalatokról és következtetésekről a mai napig sincs tudomásunk. Az 
eszmei támogatás mellett anyagi segítséget is nyújtott a budapesti bizottság 
alapszervezetünknek: költségvetésünk mellett kulturális és sport célokra 
1973-ban 6.000 Ft külön hitelkeretet biztositott. Ha az alapszervezet és a 
budapesti bizottság együttműködésének mérlegét kivánjuk megvonni, az elvi és 
anyagi támogatás mellett a mérleg másik serpenyőjébe kívánkozik annak a hi
ányérzetnek az emlitése, amely az SZB egyes konkrét problémáinak /pl. az SZB 
szerepének meghatározása az intézmény életében/ megoldásakor jelentkezik, 
amikoris a szakszervezeti bizottság fokozottabb mértékben igényelné a felet
tes szakszervezeti szerv súlyát és befolyását; valamint olyan visszásságokban 
jelentkezik olykor, amikor az alapszervezet döntését és előterjesztését /pl.
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a szakszervezeti kitüntetésekre vonatkozóan/ a budapesti bizottság a szemé
lyeket illetően módosítja. Munkánk hiányosságainak kiküszöböléséhez nagy se
gítséget jelentene - és ezért igényeljük is - az intenzivebb együttműködés, 
és kérjük a jelentések, felmérések, kimutatások bekérésén túlmenő érdemi se
gítséget továbbra is, sőt fokozottabb mértékben.

Az OSZK pártszervezetének vezetősége a szakszervezet munkájával, problé
máival rendszeresen foglalkozott. Támogatásának jelentőségét - és ezzel egy
ben a pártszervezet súlyát is - nem egy, szakszervezeti hatáskörbe tartozó 
kérdés megoldásának segítésében,és ezáltal sokszor magának a megoldásnak a 
lehetővé válásában is lemérhetjük. Úgy érezzük, hogy az együttműködés formá
ja mindkét szervezet számára gyümölcsöző volt, a szakszervezet is be tudott 
- és remélhetőleg a jövőben még fokozottabb mértékben be tud - kapcsolódna a 
politikai nevelőmunkába, a politikai rendezvények, társadalmi ünnepek szerve
zésébe, amint ezekből az elmúlt két évben már egyre többet magára vállalt.

A KISZ és a szakszervezet szorosabb együttműködésének - megítélésünk sze
rint - még kezdeti szakaszában vagyunk. Munkánk eredményének könyvelhető el 
a szakszervezet aktiv részvétele az elmúlt évi ifjúsági parlament előkészíté
sében és szervezésében, Az ennek érdekében tartott közös KISZ-vezetősógi és 
SZB ülés világított rá arra, hogy az ilyen jellegű együttes megbeszélések, kö
zös feladatvállalások körét a jövőben bővítenünk kell. Szakszervezeti tagsá
gunknak több mint fele 35 éven aluli fiatal. A KISZ és a szakszervezet fela
datai, célkitűzései igen sok tekintetben azonosak, egybeesnek. Elérésükhöz a 
közös munka eredményesebb és hatékonyabb lehet. Ezt bizonyítják az ifjúsági 
parlament intézkedési tervében szereplő olyan kérdések, mint pl. a bérhelyzet 
vizsgálatára, vagy a belső pályázati rendszerre vonatkozó határozatok, amelyek 
nemcsak a fiatalok, de a szakszervezeti tagság egésze számára is értékelen- 
dők.

Az elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy alapszervezetünk 1978. évi mun
katervében egyik kiemelt, fontos feladatnak tartotta a képzés kérdését, poli
tikai, mozgalmi, szakmai és általános művelődési szempontból egyaránt. Egyre 
fokozottabb mértékben ismerjük fel a szakszervezet munkájának és súlyának 
erősítése szempontjából a képzés fontosságát, mint - az előbbiekben vázolt - 
érdemi szakszervezeti munka megfelelő végzésének alapfeltételét. 1978 tava
szán befejeződött a bizalmiak és munkahelyi bizottsági tagok 2 éves képzési 
tanfolyama, amelynek előadásai - az alkalmanként nem túl nagy számú résztve
vő, é3 főleg a KMK munkatársainak rendszeres távolmaradása ellenére - eredmé
nyesnek tekinthető. Úgy Ítéljük, hogy az ideológiai-politikai-mozgalmi előa
dások és megbeszélések aktíváink számára biztosították azt az alapképzettsé
get, amely munkájuk ellátásához nélkülözhetetlen. Sőt, ebből következően, 
gyakran érezhetjük azt az ellentmondást is, amelyre a hatásköri szabályzattal 
kapcsolatban már utaltam, hogy a szakszervezeti funkcionáriusok feladataik és 
jogaik tekintetében tájékozottabbak, mint a partner állami vezetők, ami ugyan 
a képzés értékelése szempontjából pozitívumnak számit, de a mindennapi munká
ban viszont visszásságokat eredményez.

A politikai képzési formák: szemináriumok, előadások, konzultációk szer
vezésében a szakszervezet - az előző évek gyakorlatát követve - a pártszerve
zettel és a KISZ-szervezettel közösen vett részt. Tapasztalataink szerint ez
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a képzési forma színvonalasabb és igy eredményesebb is, mint amit a különbö
ző szervezetekben szétaprózódó rendezvények jelentenének.

Közművelődési feladataink - a közművelődési párthatározat és törvény 
szellemében - már két éve szerepelnek nemcsak a szakszervezet, de a pártszer- 
vez'et és az intézmény munkatervében is. Eredményekről ezúttal sem nagyon szá
molhatunk be. Közművelődési intézményről lévén szó, ezzel kapcsolatos felada
taink kétirányuak: az önképzés, dolgozóink művelődési lehetőségeinek biztosí
tása, valamint a kifelé irányuló közművelődési funkció. Az előbbit tekintve, 
ha szervezett formáról nem is beszélhetünk, de alaplehetőségei biztosítottak: 
a már működő, de nem nagy forgalmú szakszervezeti könyvtár állományának gya
rapítására az intézmény költségvetési támogatást is biztosított, Ugyanúgy, 
ahogy költségvetési keretből lehetővé tette az általános tájékozódás, művelő
dés lehetőségét nyújtó folyóirat-előfizetést is, amelynek adminisztratív le
bonyolításáért a KISZ szervezetnek tartozunk köszönettel. Ami az intézmény ki
felé irányuló közművelődési feladatait illeti, ebben - az eddigi eredményte
len tervezés helyett - nyíltan szembe kell néznünk a való helyzettel. A nem
zeti könyvtár tudatában van ezirányu kötelezettségeinek, de ugyanakkor egyre 
tarthatatlanabbá váló elhelyezési viszonyai és emellett a nemzeti gyűjtemény 
megőrzési felelősségének súlya nem teszi lehetővé e közművelődési tevékenység 
fokozását, sőt, feltehetően, eddigi szolgáltatásainak korlátozására is kény
szerítenek.

A példák között többször esett szó a szakszervezeti munkaterv érdekkép
viseleti vonatkozásairól. Mint már mondottam, az egyetértési jog körébe tar
tozó kérdésekben általában az alapszervezet el tudta látni dolgozóink képvi
seletét. Vonatkozik ez - egyes kivételektől eltekintve - a bérmegállapítások
ra és jutalmazásokra, valamint a besorolások megállapítására. Amikor kivétel
ről beszélünk, akkor a már hivatkozott példákra kell utalnunk: osztályvezetői 
bérmegállapításra, egyes kitüntetési előterjesztésre, valamint az 1977. évi 
besorolásokat követő néhány átsorolásra, majd ismételt visszasorolásra, amely 
esetekben a szakszervezet egyetértési jogát vagy egyáltalán nem^vagy csak utó
lag, formálisan gyakorolhatta. Kivételt jelent továbbá a szerződéses munkák 
után kifizetésre kerülő jutalom összege, amelyekről a szakszervezet illetékes 
fórumának nem minden esetben van tudomása. Az érdekképviselet körébe tarto
zik - éves terveinkben rendszeresen visszatérő feladatként - a könyvtár mun
kavédelmi szabályzatának megvitatása és elfogadása. Bár a szakszervezet a ma
ga részéről ennek előkészítésében az elmúlt évek során igen sokat tett, nem 
hagyható említés nélkül, hogy ennek ellenére a könyvtárnak érvényes munkavé
delmi szabályzata a mai napig sincsen! Az általános bérhelyzettel kapcsolat
ban - ennek könyvtári megoszlását és arányait tekintve - a szakszervezet már 
több ízben folytatott felmérő vizsgálatot. Legutóbb azonban az ifjúsági par
lamenten felmerült ismét, hogy az egyes részlegek között béraránytalanságok 
állnak fenn, és a parlament határozataiban szerepel az évi bérkorrekciót meg
előzően ennek a kérdésnek a vizsgálata és esetleg, szükség szerinti orvoslá
sa. Ebbe a munkába a munkahelyi bizottságok és az SZB egyaránt bekapcsolódik.

A szociális támogatás körébe tartozó szakszervezeti munkában ezúttal is, 
mint eddig minden évben, ki kell emelnem a TT lelkiismeretes, aktiv tevekeny—
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ségét, amelyet a segélyek elbírálásában és lebonyolításában kifejtett. A 
számszerű adatok a költségvetési beszámolóban szerepelnek, igy az egyetlen, 
amit eszel kapcsolatban külön megemlítenék, hogy az elmúlt évben sikerült az 
OSZK valamennyi, kis pyugdijjal rendelkező nyugdíjasa számára segélyt juttat
nunk. Dolgozóink üdülési lehetőségei szintén a gyakran napirenden lévő kérdé
sek közé tartoznak. 1978-ban a 29 szakszervezeti un. kontingens beutaló mel
lett még 17 további beutalási lehetőséget tudtunk biztosítani, ami a TT szá
mára komoly szervezőmunkát jelentett, de ennek ellenére is összességében - 
összintézeti létszámunkhoz viszonyítva - még mindig eléggé csekély. Ezt egé
szítette ki a szociális-kulturális alap terhére bérelt balatonboglári üdülő, 
amely már több éve, igen csekély térítés mellett nyújt nyaralási lehetőséget 
a családosok számára. Legégetőbb és megoldhatatlannak tűnő problémánk a la
kás- és a bölcsőde-óvoda kérdés. Ezzel kapcsolatos terveink az OSZK 3. ifjú
sági parlamentjén elfogadott intézkedési tervben szerepelnek.

A kulturális tevékenység körébe sorolhatjuk az - elsősorban az osztály
bizottságok munkájával kapcsolatban már említett - állami és társadalmi ün
nepségek megrendezését, amelyeket - a nagyobb évfordulóktól eltekintve - most 
már lcialakultan egységenként, decentralizált keretek között tartunk és ezál
tal egyrészt egyéni jellegük, sokszínűségük teszi emlékezetessé ünnepségein
ket, másrészt az osztálybizottságok és a tagság szélesebb körének bevonására 
nyújtanak lehetőséget. Központilag szerveztük az elmúlt évben is a hagyomá
nyos Télapóünnepséget /ahol ezúttal a már megszokott ajándék-könyvek össze
gyűjtése jelentett nehézséget, de végülis megoldást nyert/. És ugyancsak vál
tozatlan formában, a szakszervezeti tanács évekkel ezelőtt hozott határozata 
szellemében emlékeztünk meg a nőnapról, az ajándéktárgyak helyett a rendelke
zésre álló anyagi keretet a többgyermekes édesanyák segélyezésére fordítva. 
Sajnálattal kell azonban megállapítanunk, hogy a költségvetési lehetőségek 
hiánya miatt nem kerülhetett sor 1978-ban az előző év jól sikerült nyugdíjas- 
találkozójának megszervezésére, valamint - a tervek ellenére - névadóünnep- 
ség rendezésére sem tudtuk a megfelelő anyagi bázist előteremteni.

A kulturális munkával kapcsolatban külön ki szeretném emelni - a szak- 
szervezeti bizottság és az OSZK köszönetét kifejezve - az énekkar sikeres sze
repléseit és azt az áldozatkészséget, amellyel rendezvényeinken, ünnepségein
ken mindenkor közreműködik. Mint már utaltam rá, a budapesti bizottság külön 
hitelkeretéből sikerült az énekkar szakszervezeti támogatását az elmúlt évben 
is némileg növelni, és ugyanez a támogatás tette lehetővé a még csak kibonta
kozóban lévő sportköri tevékenység erőteljesebb fejlődésének anyagi segitését.

A szakszervezet költségvetésének felhasználásáról, alakulásáról az SZVB 
elnökének beszámolója tájékoztat. Ehhez előzetesen hozzáfűzném még, hogy - az 
alapszervezet költségvetésén túlmenően - ugyancsak dolgozóink érdekében, szak- 
szervezeti hozzájárulással került felhasználásra a szerződéses munkák bevéte
léből képzett szociális-kulturális alap összege /amelynek nagy része a már em
lített balatoni nyári üdültetés költségeit fedezi/, valamint a tanulmányi ki
rándulásokhoz nyújtott támogatás a fejlesztési alap terhére. Ezek a lehetőse
gek valamennyi dolgozónk számára konkrét formában megnyilvánuló anyagi segít
séget jelentenek, éppen ezért hiányoljuk azonban, - amint ez az ifjúsági par-
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lementen is felmerült - hogy mindezidáig a szakszervezet nem kaphatott pon
tos képet az alapok képzéséről és felhasználásáról, hivatkozva a 201/1971 
MM-PI.I utasitás 16, pontjára, mely szerint a szerződéses munkák "elszámolása 
után fennmaradó összegből a szakszervezettel egyetértésben megállapított el
vek alapján jutalmazási alapot, fejlesztési alapot, kulturális és szociális 
alapot kell képezni".

x

Mint előre jeleztem, nem tértem ki a beszámolóban az elmúlt év valaraeny- 
nyi részletkérdésére. így nem volt lehetőség arra sem, hogy a szakszervezeti 
társadalmi munka valamennyi résztvevőjének a szakszervezeti bizottság nevében 
egyénenként köszönetét mondjak. A társadalmi munka intézményen belüli megbe
csülését fejezi ki - a könyvtár jutalmazási szabályzata értelmében - a minden 
év május l-én kiosztásra kerülő intézményi jutalom, és ugyancsak ennek kife
jezője volt az elmúlt évben, hogy a könyvtár vezetősége a Szovjetunióba két
hetes útra indult Barátság-vonatra - a szabadság és a költségek biztosítása 
mellett - Farkas Ágnest a KI3Z-ben és Hoffer Rezsőnét a szakszervezeti bizott
ságban kifejtett munkája elismeréséül delegálta. A budapesti bizottság az 
alapszervezet előterjesztésére szakszervezeti elismerésben részesítette Pin
tér Antalnét, a számvizsgáló bizottság elnökét. Pintér Antalné 1978-ban - sok 
éves, mindnyájunk által ismert és elismert munkája után - nyugdíjba vonulása 
miatt kérte felmentését szakszervezeti tisztsége alól, és szeretném itt, a 
tanács nyilvánossága előtt ismételten megköszönni azt az áldozatkész munkát, 
amelyet mindannyiunk érdekében kifejtett. Munkáját, a számvizsgáló bizottság 
elnöki tisztét az elmúlt év folyamán kooptált Reisenleitner Lajosné vette át. 
És a személyi változásokhoz érve jutottunk el oda, ahol talán beszámolómat 
kezdenem kellett volna. Csoboth Attila, a szakszervezeti bizottság 1977-ben 
megválasztott titkára 1978. augusztus l-én áthelyezéssel, saját kérésére uj 
munkahelyre került, és ezért titkári megbízatása alól felmentést kapott. Az 
uj titkár megválasztásáig, átmeneti jelleggel én kaptam megbízást a titkári 
teendők ellátására. Hogy a beszámolót mégsem ezzel a bejelentéssel és magya
rázattal kezdtem, annak oka: nem lenne helyes, ha a szakszervezeti munka ér
tékelésekor a problémákra, hiányosságokra az örökös mentséget kizárólag az 
SZB titkár személyének gyakori változásában vagy éppen hiányában keresnénk,
A társadalmi munka kollektív vállalást jelent, amelynek felelőssége egyetlen 
személytől - mégha az a titkár személye is - nem függhet. Ugyanakkor, mégis 
elgondolkoztató és munkánk továbbvitelében feltétlenül megoldandó kérdést je
lent megkeresni annak a magyarázatát, hogy egy alapszervezet egyetlen válasz
tási cuklusa alatt immár harmadizben kerül sor uj titkár megválasztására, A 
szakszervezet súlya és szerepe az évek során megváltozott, megerősödött. Ez 
az erősödés és változás az OSZK alapszervezetében is észlelhető. De e kitel
jesedett szerephez még sok tekintetben fel kell nőni, gyakorlását a mindenna
pi életben meg kell tanulni, állami vezetőknek és szakszervezeti aktiváknak 
egyaránt,

FERENCZY ENDRÉMÉ
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I. Az alapszervezet gazdasági munkájának értékelése

Az alapszervezet éves költségvetésében 108.000 Ft forrást és felhaszná
lást Irányzott elő. A tényleges felhasználás 103.463.- Pt volt.

A bevételek 93»0 %-át természetesen a tagdíjak alaprészesedéséből, míg 
7 %-át egyéb bevételekből, pld. az étkezéssel kapcsolatos ebédelők hetenkén
ti, fejenként l.-Pt-os hozzájárulásából terveztük.

Az eredetileg betervezett összeget 8.000.- Pt-tal a forgóalap felhaszná
lásával kívántuk kiegészíteni.
Ezzel szemben a tagdíjalap részesedés 5»6 %-kal meghaladta a tervezettet.

Az egyéb bevételünknél 1.400.- Ft-os többlet mutatkozott. A Szakszerve
zeti Központ 6.000.- Pt-os támogatást nyújtott. így a bevétel összességében 
18,6 %-kal meghaladta a tervezettet, azaz összesen 118.676 Pt állt rendelke
zésünkre.

A felhasználásoknál az alapszerv általában a kiadott Irányelveknek meg
felelően járt el. A szülési és temetkezési segélyeket soronkivüli ügyintézés
sel, minden esetben az előirt mértékben folyósították. A tervezettnél 6 %-kal 
magasabb, 35»000 Pt összegben került kifizetésre rendkívüli segély.

A szakszervezeti rendkívüli és vállalati ségélyek elbírálásánál figye
lembe vették az Igénylő szociális helyzetét, körülményeit.

A TT előnyben részesítette a nagycsaládosokat, a gyermeküket egyedül ne
velőket, az intézmény rászoruló nyugdíjasait.

Hozzájárult a nagyobb családok gyermekbeiskolázási költségeihez is.
Ha esetenként az igénylő dolgozó hosszabb betegsége, vág egyéb körül

ményeinek rosszabbodása indokolta, az átlagosnál nagyobb összegű segélyek fo
lyósítására is sor került.

A segélyezés alakulására néhány jellemző szám:
A munkaadói segélyek alakulása:

1977. évben 76 fő átlagosan 386.- Pt összegben,
1978. " 68 " " 430.- Pt "

részesült segélyben.
A szakszervezeti rendkívüli segélyek alakulása:

1977. évben 50 fő átlagosan 440.- Pt összegű segélyben részesült.
1978. " 71 " " 490.- Pt " " "

1978* évben a GYES-en lévők 60Ó forint összegű,
a nyugdíjasok 500 " "
a nagycsaládosok 400-tól 600 forintig terjedő összegű segélyt kap

tak.
Kulturális célokra a tervezettnél kevesebbet használtunk fel, összesen 

31.600 forintot.
Negatívumként kell értékelni, hogy szervezési és anyagi okok miatt a 

nyugdíjas találkozóra és a névadó ünnepségre nem került sor.
A kulturális tevékenység elemzése során azonban meg kell említeni az

40



énekkar tevékenységét, amely ebben az évben is elismerésre méltó sikereket 
ért el. - És bizonyára emlékezetes marad sokak számára a nőnapi és a télapó 
ünnepség.

Keretátcsoportositással és 5.000 forintos központi támogatással a terve
zettnél lényegesen nagyobb összeget tudtunk fordítani sport célokra. A sport
kör a szakszervezettől kapott juttatással önállóan; saját költségvetésében 
gazdálkodik. Dolgozóink az intézmény keretein belül, asztalitenisz, kispályás 
labdarúgás és természetjárás sportágakban sportolhatnak.

A cél elsősorban a rendszeres testedzés, de emellett a kerületi versenyek
ben is részt vesznek.

Az anyagi támogatás elsősorban a szükséges sportszerek és felszerelések 
vásárlását biztosította.

A szervezési és ügyviteli felhasználás rovatán 1.000-es megtakarítás mu
tatkozott.

A számadásvezetést és értékcikk kezelést végző két fő részére, a befolyt 
tagdijak százalékos arányában, az előirt mértékben került sor ügykezelési dij 
kifizetésére.

A kifizetés jogosságát indokolja, hogy az alapszervezet pénzkezelése, va
gyon kezelése és megóvása megfelelt az előírásoknak.

Az üdülőjegyekkel való gazdálkodás kifogástalan volt, igy a tagság közös 
pénzalapját károsodás /pl. üdülőjegy fel nem használás/ nem érte.

Az alapszerv tagdijmorálja megfelelő, ez a bizalmiak jó munkáját tükrözi. 
Alapszervezetünknél a szervezett dolgozók száma 482 fő, a szervezettség 95 %- 
-os, a tanulók száma 3 fő, a nyugdíjasok száma 121 fő, 46 jogfenntartónk van, 
ebből a gyermekgondozási segélyt igénybe vevők száma 33.

A Közalkalmazottak Szakszervezete budapesti bizottságától 1978. évben a 
már ismertetett 6.000 Ft-os támogatást kapta az alapszerv, amit az 1977* év
ről fennmaradt 5*000 Ft összegű támogatással együtt az engedélyezett célnak 
megfelelően kulturális és sport célokra fordítottak. Az SZB jóváhagyásával a 
következő megosztásban: az énekkar összesen 6.000 Ft-ot, a sportkör 5*000 
Ft-ot kapott.

II. SZVB munkájával kapcsolatos megállapítások

Az alapszerv munkaterve magába foglalja a számvizsgáló bizottság munka- 
tervét is.

Az SZVB létszáma 3 fő* megfelelő számviteli képzettséggel és gyakorlat
tal rendelkeznek. Ennek megfelelően minden hónapbein felülvizsgálatra kerül 
az alapszerv teljes gazdálkodása.

Az 1978. évi ellenőrzések során szabálytalanságokat egy alkalommal sem 
tapasztaltunk.

A tagdijbélyegek pontos beérkezését és felhasználását, valamint az üdü
lőjegyek pontos vezetését is az SZVB figyelemmel kisérte.

A segélyek megítélésénél az igényjogosultság eldöntésénél a TT tagok kö
rültekintően és felelősségteljesen jártak el.
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Az SZVB elnöke rendszeresen részt vesz a szakszervezeti értekezleteken 
és igy az alapszerv munkájáról megfelelően tájékozott, lehetősége van véle
mény nyilvánításra is.

A számvizsgáló bizottság a± SZB-vel való közvetlen kapcsolatából adódó
an szükség esetén minden segítséget megkapott, ezt ezúton köszönöm meg.

REISENLEITNER LAJOSNÉ

A szakszervezeti bizottság 1979. évi költségvetése

Bevételek
Évi tagdijbevétel /266.120.- Bt. 45 %-a/
Évi egyéb bevétel /étkezési hozzájárulás/ 
Forgóalap 1979. dec. 31-én

1979. évi költségvetés összege:

Felhasználások

Szociális felhasználások:
Szülési segély 25 fő 400.-
Temetési segély 18 fő 500.-
Rendlcivüli segély 
Egyéb szociális felhasználás

Kulturális felhasználások:
Ismeretterjesztés, oktatás, agitáció-propa- 
ganda
Egyéb kulturális felhasználás

Sportfelhasználások:
Sport támogatás

Egyéb felhasználások:
Szervezés és ügyvitel
Számadás vezetés és értékcikk-kezelés költsége /%/

Összesen:

119.754.- Ft
5.246.-
8.000.- ff

133.000.- Ft

10.000.- Ft
9.000.- tt

41.000.- tf
14.900.- tf
74.900.- Ft

5.800.- Ft
29.100.- ti
34.900.- Ft

3.000.- Ft

7.200.- Ft
13.000.- n
20.200.- tt

133.000.- Ft
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Őszinte együttműködési készséggel, sérelmi politika nélkül..,.
/Hozzászólás Ferenczy Endréné beszámolójához/

Mi vés és okos az SZB elnökének beszámolója. Mi az, ami mégis ellentmondásra 
ingerel?

Semmiképpen sem a beszámoló bevezető részének ama kitétele, hogy a mun
kahelyi demokrácia intézményünkben fejlesztésre szorul. Nem először irom le 
s újra megismétlem: a magyar közgyűjteményi intézményeknek - ezeken belül is 
elsősorban a nagykönyvtáraknak - nem a legerősebb oldala a demokratizmus*
Sem a belső, sem a külső /a használók felé irányuló/. Mitől is lenne, hiszen 
hagyományaik erre csak kivételes esetekben sarkallják, kivülről pedig alig 
néhány éve kapnak - mint a beszámolóból is kitűnik - meglehetősen tétova ösz
tönzést?

Van, bőségesen van teendő házunktáján is a munkahelyi demokratizmus fej
lesztése érdekében. Az OSZK viszonylag nagy szervezet, amely épp ennek követ
keztében viszonylag lomhán reagál a fejlődési követelmények "kihívásaira". 
Kétségtelenül, mindannyiunknak azon kell lennünk, hogy a munkahelyi demokrá
cia a reális lehetőségek által megszabott keretben és ütemben tovább fejlőd
jék. E téren nyilvánvalóan sok munka vár az állami vezetésre, de - a beszámo
lóban rejtőzködő Ítélettel szemben - úgy vélem, e tekintetben is van előre
haladás. Egyetértési jogát a szakszervezeti alapszervezet az elmúlt évben kü
lönböző szinteken több száz esetben gyakorolta /a beszámolóban felemlített, 
jószerivel egy kézen megszámlálható negatív "kivétel" oka egyébként - tiszta 
lelkiismerettel állíthatom - igazán nem szándékosság, hanem félreértés vagy 
egyszerűen technikai hiba volt./ Ami a szakszervezet véleményezési, javaslat
tételi stb. jogait illeti, a beszámoló szerintem kishitű: az én véleményem 
szerint /ami tudvalevőleg nem azonos az intézetvezetés döntésével/, nem szük
séges okvetlenül megvárni a vonatkozó jogszabály megszületését, hanem a más 
/lehetőleg rokon működési területű/ költségvetési intézményeknél bevezetett 
gyakorlatból kiindulva, az intézetvezetés és az SZB közös megállapodásával 
átmeneti jelleggel szabályozni lehetne - és kellene - a szakszervezet hatás
körét. Ezzel olyan "tiszta helyzet" keletkeznék, amely eleve kizárja a bi
zonytalankodást, a félreértéseket, mindazt, ami sérelmekre vezethet.

Továbbmenőleg azonban - anélkül, hogy csökkenteni próbálnám az állami 
vezetés feladatait és felelősségét - erőteljesen, a beszámolóban leírtaknál 
nyomatékosabban hangsulyozandónak tartom a szakszervezeti vezetés feladatait 
és felelősségét is. Nem szándékom "a labdát visszadobni", de a munkahelyi de
mokrácia megteremtésének egyik elengedhetetlen előfeltétele a szakszervezeti 
demokrácia fejlesztése is. Márpedig, ha — mint a beszámoló őszintén bevallot
ta — nincs minden rendjén a bizalmi—hálózattal, baj van a szakszervezeti de
mokrácia pilléreivel is. Gyanúm szerint ugyanez vonatkoztatható a Szakszerve
zeti Tanácsra is, amely alighanem még csak most keresi a maga helyét az inté
zet életében.
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Összefoglalva: a munkahelyi demokrácia kibontakoztatása érdekében mind 
az állami, mind a szakszervezeti vezetők sokat tehetnek. Egyetértek a beszá
moló befejező mondatával, amely szerint a szakszervezetek megnövekedett sze
repéhez még "fel kell nőni, gyakorlását a mindennapi életben meg kell tanul
ni, állami es szakszervezeti vezetőknek egyaránt." Úgy gondolom azonban — és 
ez a munkahelyi demokrácia kiteljesítésének nem elhanyagolandó és mellékkö
rülménye -, hogy a demokratikus jogok gyakorlásának a tanulását a lehetőség 
szerint őszinte együttműködés keretében, jó légkörben, sérelmi politika nél
kül kellene megoldani. Állami és szakszervezeti vezetőknek egyaránt.

ZIRCZ PÉTER

A politikai továbbképzés lehetőségeiről...

Az elmúlt időben sokszor és sokat beszélgettünk, vitatkoztunk OSZK-szerte 
arról, milyen továbbképzési lehetőségeket kellene teremtenünk, vitaköröket 
vagy előadássorozatokat kellene szerveznünk, amelyek érdekelnék az intézmény 
fiatal és fiatalosan gondolkodó felnőtt dolgozóinak egy-egy csoportját, il
letve rétegét.

Ugyanakkor, amikor a már meglévők mellett, vagy az elmúlt időben megva
lósult szemináriumi csoportok: mellett észrevétlenül megyünk el, vagy ha be
szélünk is e kérdésekről néhanap, a köztudatba nem épült be, nem váltott ki 
pozitiv hatást, csak azon kevesek számára, akik részesei voltak. Nem is be
szélve az un. informális értékítéletekről. Pedig objektiven értékelve az el
múlt időszakot, el lehet mondani, hogy több olyan, a különböző társadalmi 
szervezetek által létrehozott és ajánlott szeminárium is volt, amely a jelen 
időszak nagy társadalmi, kulturális és történelmi kérdéseivel foglalkozott.

Ilyen volt a két évvel ezelőtti Hazafiság - Nemzetköziség c. sorozat, 
ahol igen jó vitaszellem alakult ki. A csoport tagjai alapos és nagyon elmé
lyült előadásokat, beszámolókat tartottak. Szó volt azokról a történelmi-tár
sadalmi okokról, összefüggésekről, amelyek a századfordulótól kezdve befolyá
solták és alakították a Duna-menti népek politikáját. A beszámolókat élénk 
szóharc követte. Az utóbbi másfél évben az Életmódról szóló szemináriumi cso
port munkáját lehet a legjobbnak Ítélni. A szemináriumot Nagy Attila vezette* 
E sorozat keretében Losonczi Ágnesnek a kulturális közéletben országos érdek
lődést kiváltott Életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben cimü köny
vét elemeztük. Igen érdekes és izgalmas beszélgetések alakultak ki a résztve
vő 10-15 fó között. A két világháború közötti magyar társadalom, történelmi- 
társadalmi, a szociológiai-kulturális gondolati értékrendjéből igyekeztünk 
kiemelni a pozitiv töltéseket, az irányzatok és törekvések szellemi magvait, 
amelyek lényegesen hatottak és hatnak a mai magyar kulturális életben.

Végigvettünk egy-egy felkért csoporttársunk előadása, beszámolója alap
ján a gazdasági, politikai háttértől, a történelmi-társadalmi köztudatot 
irányító csoportok tevékenységéig minden lényeges kérdést. így újszerű és ér
dekes megvilágításban került elénk a talán már sokszor megismert irodalmi és



társadalmi csoportok munkája. A Nyugat c. folyóirat köré csoportosult körök, 
a népiesek az urbánusok törekvéseit; Móricztól a fiatal Illyésig, Babitson 
keresztül József Attiláig, Darvas Józsefen keresztül Déry Tiborig mindenkit 
érintettünk, aki igy vagy úgy társadalomkritikát gyakorolt.
Részletesen beszélhettünk a haladó baloldali értelmiség, történészek, irók, 
szociológusok, művészek közgazdászok balatonszárszói találkozón kialakított 
nézeteiről, helyes, illetve helytelen voltáról. Németh Lászlóról, akinek el
sősorban a két háború közötti történelmi, szociológiai, társadalomtudományi 
munkásságát vettük nagyitó alá. Sorozatunk utolsó összejövetelére vendég vi
tavezetőt hívtunk: Vekerdy Lászlót, aki alapos ismerője Németh Lászlónak. 
Vitavezetőnk nagyon objektiven és igen magas színvonalon tárta föl előttünk 
a "Németh László"-! történelem és társadalom-szemléletet.
Úgy gondolom, hogy akik ezeken az összejöveteleken részt vettünk, együttesen 
elmondhatjuk, hogy a szó igazi és valóságos értelmében tovább képeztük ma
gunkat. Uj és értékes ismeretekkel gazdagodtunk.

Szeretném, ha intézményünkben az ilyen és ehhez hasonló csoportok, vi
takörök folytatnák munkájukat. Ilyenek szerveződnének, és mind több.munka
társunknak nyújtanának lehetőséget gondolkodásuk elmélyítésére, látókörük 
kiszélesítésére.

NAGY ZOLTÁN

A Társadalombiztosítási Tanács munkája
1978. IV. negyedév

Kifizetett szakszervezeti segélyek:
Részletezés: szülés 

temetés 
szociális 
nyugdíjas 
gyerm.gond. 
egyéb

/KISZ jav. + 
beisk./

Kifizetett munkaadói segélyek:
Október
November
December

39 fő 18.850.- Pt
6 fő 2.400.- 11
1 II 450.- tt

26 ti 12.700.- tt
2 ti 1.200.- II

4 II 2.100.- ti

24 fő 10.200.- Pt
12 I! 4.700.- tf
8 tf 3.700.- 1?
4 11 1.800.- 11

mert sem a szakmai vezeEgy kérelmet kénytelenek voltunk elutasítani 
tő, sem a bizalmi nem javasolta.
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Üdülési ügyek
Kontingens beutalások:

XI. 2. Siófok Szabó János nyugd. és felesége
XI. 16. Debrecen Tóbiás Jánosné
XI. 25. Sopron Kaposi Istvánná nyugd.
XII.21. Hajdúszoboszló Táj ti Andrásné nyugd.
XII.21. Mátrafüred Kiss Györgyné nyugd.

Kontingensen felül szerzett beutalások:
XI. 2. Pécs-Mecsek Horváth Magda nyugd.
XI.16. Budapest Horváth Miklósné és gyermeke

Az 1979* évi beutalásokról még december folyamán bizalmijaink utján tájé
koztatást adtunk*

A listát itt is közreadjuk és kérjük a mielőbbi jelentkezéseket: loson
ci Andrásnénál 335 - 331 telefonszámon.

A nyári időszak kivételével /jun. - szept./ a beutalásokat nyugdíjasaink 
is igénybe vehetik.

Összeáll.: HOFFER REZSŐKÉ

Az OSZK 1979.-évre szóló SZOT beutalói

1./ jan. 18-tól 14 nap, Lillafüred, szóló 560.- Ft
2./ jan. 24-től 14 " H.szoboszló " 560.- ti

3./ jan. 24-től 14 " Sopron, .2 + 1/GYES!/ 784.- + 196.- Ft
4./ jan. 25-től 14 " M.tapolca, szóló 308.- Ft
5./ febr.15-től 14 " Hévíz, házasp. 1.120.- tt

6./ febr.l6-tól 14 " B.lelle, szóló 392.- 11

7./ febr.14-től 7 " Aggtelek, szóló 196.- II

8./ febr.21-től 7 " Aggtelek, szóló 196.- tt

9./ máj. 9-től 14 " B.széplap, házasp. 1.120.- tt

10./ máj. 23-tól 14 " Sopron, szóló 392.- tt

11./ máj. 24-től 14 " Siófok, szóló 308.- tt

12./ máj* 30-tól 14 " H.szoboszló, házasp. 1.120.- ti

13./ jul. 5-től 14 " B.boglár, családos 2+3» 
a harmadik gyermekért nem

784.- + 392.- Ft 
kell fizetni!

14./ jul. 5-től 14 " Siófok, szóló 308.- Ft
15./ jul. 5-től 14 " Siófok, családos, 1+1, 308.- + 196.- Ft
16./ jul. 11-től 14 " Héviz, házasp. 6l6.- Ft
17./ jul. 26-tól 14 " Leányfalu, családos, 2+1, 1.120.- + 196.- Ft
18./ aug. 2-től 14 " Siófok, szóló 308.- Ft
19./ aug. 8-tól 14 " Héviz, szóló 308.- tt

20./ szept.14-től 14 " Siófok, házasp. 1.120.- tt

21./ szept.12-től 7 " Aggtelek, szóló, 196.- 11
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22./ szept. 19-től 7 nap, Aggtelek, szóló 196.- Ft
23*/ szept. 5-től 14 " Héviz, szóló 308.- f!
24./ okt. 18-tól 14 " Galyatető, szóló 560.- It
25./ okt. 25-től 14 " Mátraháza, 2+1 784.- If

/téritésmentes gyerekjegy!/
26,/ okt. 17-től 14 11 Héviz, szóló 392.- 11

27,/ hov. 2-től 14 " Pécs-Mecsek, házasp. 784.- rr
28,/ nov. 15-től 14 " Siófok, szóló 392.- ti
29./ nov. 22-től 14 " Héviz, házasp. 1.120.- rí

30,/ dec. 19-től 14 " Mátrafüred, szóló 392.- ti

1979. évi SZOT
gyermekbeutalók:

Iskola-szanatórium, 23 napos

1./ febr. 2-től Vajta, felsős fiú részére 230.- Pt
2./ febr. 26-tól Mikosdpuszta, alsós leány 230.- ii

Nyári beutalók:

10 naposak: !!
i./ jun# 18-tól Mikos dpus z ta, leány 100.- Pt
2./ aug# 23-tól Tóalmás, fiú 100.- "
3./ aug* 23-tól B.szabadi, fiú 100.- "

14 naposak:

1./ jun. 28-tól S.ujhely, fiú 140.- Pt
2./ jul. 26-tól Vajta, fiú 140.- 11
3./ jul. 12-től B.mária, leány 140.- 11
4*/ jul. 26-tól Parádsasvár, leány 140.- 11
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Az Országos Széchényi Könyvtár SE természetjáró szak
osztályának 1979* évi turanaptára

Az OSZK sportköre az alábbiakban közli a természetjáró szakosztály 1979. 
évi tura-tervét. Kérjük, hogy minél többen vegyenek részt túráinkon. A turisz 
tika az egyik legalkalmasabb formája a szabadidő értelmes, kulturált eltölté
sének. A turizmus különböző formája mind a személyiséget, mind a fizikumot 
formálják, gazdagítják. A természet megismerése, a tájak, városok, kultúrák 
tanulmányozása igen értékes része közművelődésünknek. A szabad természettel 
alkotott aktiv kapcsolatunk pedig egyre nélkülözhetetlenebb az urbanizáció 
korában.

Feladataink ellátásához szükség van tura-vezetőkre. Ismételten kérjük 
azok jelentkezését, akik egy-egy túra vezetését elvállalják, sőt olyanok je
lentkezését is, akik hajlandók tura-vezetői tanfolyamot végezni.

Túráinkon szívesen látunk családtagokat és vendégeket!

Ápr. 22. Börzsöny hg. Királyrét - Magas Tax - Csóványos - Királyrét.
Máj. 6. Pilis hg. Pomáz - Jánosforrás - Ságvári th. - Nagycsikóvár -

- Holdvilágárok - Pomáz.
Máj. 20. Pilis hg. Visegrád - Nagyvillám - Dobogókő.
BTSZ találkozó.
Jun. 3* Budai hg. Parkasrét - Irhásárok - Csillebérc - Makkosmária -

- Normafa - Zugliget.
Jun. 23-24. Mecsek hg. Pécs /Baranya/. Közalk. túra!
Jul. 28-29. Nyíregyháza /Szabolcs-Szatmár/. "
Aug. 25-26. Szombathely-Kőszeg "
Szept. 9. Budai hg. Természetkédvelők találkozója!
Szept. 23. Börzsöny hg. Bp. - Drégelyvár - Királyháza - Diósjenő.
Okt. 7. Pilis hg. Pomáz - Mesélő h. - Csikóvári th. - Pomáz.
Okt. 21. Börzsöny hg. Bp. - Verőce - Magyarkut - Nógrádi vár - Bp.
Nov. 4. Pilis hg. Piliscsév - Klastrompuszta - Pilisnyereg - Piliscsév. 
Nov. 7. emléktúra!
Nov. 25. Budai hg. Parkasrét - Kalmárhegy - Prankhegy - Budakeszi.
Az egyes túrákról részletes programot kérhet!
Jelentkezés a túra előtti péntek 12 óráig HORVÁTH Tiboménál KATALOGIZÁLÓ oszt 
141-784.

Természetjáró szakosztály
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