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Augusztus 20., államalapító Szent 
István király ünnepe alkalmából 
Göncz Árpád köztársasági elnök - a 
miniszterelnök javaslatára - életmű
vük, eredményes munkásságuk elis
meréseként a Magyar Köztársasági Ér
demrend Kiskeresztje (polgári tagoza
ta) kitüntetést adományozta Babiczky 
Bélának, Fallenbüchl Zoltánnak, dr. 
Ferenczy Endrénének, dr. Kókay 
Györgynek, dr. Kulcsár Péternek, vala
mint Takács Miklósnak. A művelődési 
és közoktatási miniszter előterjeszté
sére a köztársasági elnök a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkereszt (pol
gári tagozata) kitüntetést adományoz
ta dr. Móra Lászlónak és dr. Tombor 
Tibornak. 

A fenti neveket, a kitüntetést kiér
demlő életműveket, munkásságot - bi
zonyosak vagyunk benne - minden ol
vasónk ismeri. Sokan régi, megbecsült 
szerzői, ̂ őt törzsszerzői lapunknak, 
másokkal, így - nyolcvanadik szüle
tésnapja alkalmából dr. Móra Lász
lóval - csak a minap is találkozhattak 
olvasóink egy hosszú, az egész életutat 
feltérképező interjú keretében {3K, 
1994. júliusi szám). Ismét másokkal, 
reményeink szerint, a közeljövőben 
készíthetünk interjút. Büszkék va
gyunk e magas kitüntetéseket elért 
kollégáinkra, a szerkesztő bizottság, a 
szerkesztőség és - minden bizonnyal -
valamennyi olvasónk nevében szívből 
gratulálunk nekik. 

Röpke nyári szünet után szeptem
ber l-jével ismét megnyitotta kapuit 
az olvasók előtt az Országos Széché
nyi Könyvtár. A megnyitás kapcsán a 
könyvtár főigazgatója sajtótájékozta
tót tartott. No nem azért, mert a nyári 

szünet befejezése ezt önmagában in
dokolta volna. Nem. Amint Poprády 
Géza a nagyszámú érdeklődőnek el
mondotta, az olvasók nem egészen azt 
a könyvtárat találják ősszel, mint amit 
koranyáron elhagytak. Mindenekelőtt 
egy alapvető ellentmondás feloldására 
került sor, vagy történt legalábbis ígé
retes kezdeményezés. Akik emlékez
nek a főigazgató úrral készített nagy 
3K-s interjúra (3K, 1994. júliusi szám), 
nyilván emlékeznek azokra a mélyen 
szántó megkülönböztetésekre is, ame
lyeket Poprády Géza a szolgáltató, a 
működő és a muzeális, a megőrző 
könyvtárról mondott. Nos, a Széché
nyiben, ha lehet, ez az ellentmondás 
még erőteljesebben, pregnánsabban 
jelentkezik, mint egyebütt. A diákok, 
egyetemisták és a kutatók ellentétei 
még csak felszorozzák ezeket az el
lentmondásokat. A könyvtár vezetése 
ezért arra törekszik, hogy az ellent
mondások valamiféle termékeny meg
oldást nyerjenek. Új kutatófülkék vár
ják hát az elsősorban csendre-rendre, 
tudósi magányra vágyó kutatókat, 
olyan fülkék, amelyeknek helyi világí
tása, személyi számítógéphez való 
kapcsolódása, a saját anyagok tárolá
sára való szekrényei stb. vannak. A 
kutatók tehát „rendben lennének", a 
diákoknak viszont néhány szigorítás
hoz kell hozzászokniuk. Ezek a szigo
rítások persze az ő érdekeiket, sőt leg
elsősorban főleg azokat szolgálják. 
Hogy pontosan miről is van szó, leg
hívebben az a néhány szellemes grafi
ka árulhatja el> amelyeket e számunk
ban közlünk és amelyek az új OSZK-s 
KRESZ leglényegesebb mondandóit 
foglalják össze, éppen nem bántó mó
don. A muzeális funkciók hatéko
nyabb betöltését, az állomány védel-
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mét pedig bizonnyal jól fogják szolgál
ni pl. az olvasótermi ellenőrző kame
rák, a könyvtári dokumentumok más 
olvasótermekbe, más szintekre való 
vitelének megtiltása és a hatékonyabb 
olvasótermi felügyelet. Az ország leg
nagyobb „egyetemi könyvtárában" 
(hisz a Széchényi, a maga több mint 
huszonötezer olvasójával, amelyek 
közül több mint a fele egyetemista és 
főiskolás, kétségkívül az), amely 
egyúttal azonban a nemzeti dokumen
tumkincs legfőbb tárolója és őrzője is, 
talán nem túlzás némi állományvéde
lem. 

A sajtótájékoztatón azonban arról 
is szó esett, hogy elkészült a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Adatbá
zisa CD-n. Ez az adatbázis a Magyar
országon 1976-1992 közt megjelent 
több mint 100 000 könyv bibliográfiai 
adatait tartalmazza, rekordjai termé
szetesen a felhasználó saját adatbázi
sába áttölthetők. 

Megnyílt az Orosz Kulturális 
Központ (OKK) felújított könyv
tára. Hosszú szünet után, új helyen, az 
Andrássy út 120. szám alatt adták át 
az OKK könyvtárát, amelynek olvasó
ja lehet minden magyar állampolgár, 
az ideiglenesen Magyarországon élő, 
illetve tartós kiküldetésben itt tartóz
kodó oroszok, valamint különböző 
vállalatok, intézmények és szerveze
tek. A könyvtár felújított és kiegészí
tett állománya 30 ezer nyomtatott 
egységből és 114 darab periodikusan 
megjelenő kiadványból áll. A könyv
tár gazdag állományát szabadpolcon 

prezentálja olvasóinak. A kézikönyv
tár két kényelmes, célszerűen beren
dezett olvasóhelyiségben található. A 
könyvtár újjáalakításához a könyv
tárosok bibliográfiai és szociológiai 
szakmódszertanok fegyverzetében lát
tak hozzá. Kiszámították az átlagos 
könyvforgalmat, elvégezték az állo
mány tartalmi elemzését, pontos in
formációik vannak az állomány tudo
mányágak, kiadási évek és szerzők 
szerinti feltöltődéséről. A szociológiai 
felmérések eredményeképpen pontos 
képük van az olvasók információs igé
nyeiről és ezeknek az igényeknek vi
szonyáról a könyvtári állomány kíná
latához képest. A könyvtár egyik fő 
célja, hogy pontos és sokoldalú infor
mációkat nyújtson Oroszország jelen
legi helyzetéről, politikájáról, gazda
sági viszonyairól, kulturális életéről és 
természetesen történelmi múltjáról is. 

A további tervek közt a könyvtári 
munka korszerűsítése modern számí
tógépes rendszer segítségével, az állo
mány további feltöltése, valamint szín
vonalas rendezvények (irodalmi-zenei 
estek, olvasótalálkozók, olvasókonfe
renciák stb.) szervezése szerepelnek. 
A könyvtár szoros kapcsolatot tart 
magyar könyvtáros partnereivel, kö
zös rendezvényeket, kiállítások közös 
szervezését végzi, és természetesen 
maximálisan törekszik arra, hogy a 
magyar részről hozzá érkező kéré
seket teljesítse. Az OKK könyvtárá
nak információs-tájékoztató szolgá
lata csak most szerveződik, de máris 
igen népszerű a magyar könyvtárak és 
az olvasók körében. (Márhoffer Je-
lena) 
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„KRESZ-táblák az OSZK-ban 
(Rajzolta: Érdi Mariann) 

Híradásunkat lásd a 71. oldalon 






