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HETVENÖT ÉVES A HIRLAPTÁR

Könyvtárunk anyagában is, történetében is hiven tükrözi népünk kultúrá
jának haladó hagyományait. Harmadik, legrégibb és ma is egyik legterjedel
mesebb gyűjteménye, a HIRLAPTÁR létrejöttét elsősorban annak a megkülön
böztetett szeretetnek és figyelemnek köszönheti, mellyel a kiegyezés utáni
időszak polgári baloldala a 48-as hagyományok emlékei felé fordult, A ma
gyar sajtó emlékeinek rendszeres és egységes gyűjtése ID.SZINNYEI JÓZSEF
gondolata volt, aki nemosak megalapozta gyűjteményünket, de fáradtságot
nem ismerő munkájával a fejlesztés útvonalát is kijelölte,
HETVENÖT ÉVVEL EZELŐTT, 1884 júliusában indult meg a munka a Hlrl.aptárban. Háromnegyed század alatt sok nehézséggel küzdött meg, sorsa talán könyv
tárunk minden.más osztályánál viszontagságosabb volt. Évekig hányódott anya
ga melléképületek padlásain, sokáig egy grófi palota istállójában is. Hazánk
felszabadulása előtt nem sokat tettek azért, hogy ezt a gyűjteményt, a ma
gyar nép legujabbkori történetének egyik legfontosabb forrását hozzáférhe
tővé tegyék. Pedig anyaga megérdemelte volna azt a szeretetet és gondosko
dást, amellyel ma kezelik. Itt vannak két és fél század magyar forradalmi
mozgalmainak legharoosabb emlékei} a felvilágosodás korénak, de főleg a
48j49—i forradalom, majd a diadalmas 1919-es Tanácsköztársaság hirlapjai,
A FELSZABADULÁS UTÁN a Hirlaptár is tágabbra nyitotta kapuit a tudomá
nyos kutatók, de a művelődésre vágyó szélesebb rétegek előtt is, 1950-ben
megnyalt a Hirlaptár külön olvasóterme. Megindult az osztály katalógushálozatat a periodikák óiméit tartalmazó négyféle katalógusén kivül betűren
des és szakrendi eikkatalógussal sietett olvasóinak segítségére. Állománya
1934 óta több mint a kétszeresére növekedett, olvasőforgalma pedig a máso
dik világháború előttinek a többszörösét teszi ki. Ma közel 100.000 köte
tet használnak évenkint, vagyis az anyag Hforgalma” majdnem 100 százalékos
és megközelíti (sőt időnként felül is múlja.) a könyvek forgalmát.
MA A HETVENÖTÉVES ÉVFORDULÓN TISZTELETTEL ADÓZUNK AZ ALAPÍTÓ SZINNYEI
JÓZSEF EMLÉKÉNEK, AKI A 48-AS SZABADSÁGHARC LEGVÉRESEBB NAPJAIBAN, A KO
MÁROMI OSTROMZÁR ALATT VETETTE MEG A MAI GYŰJTEMÉNY ALAPJÁT, PÉLDÁT MU
TATVA EZZEL IS ARRA A MEGBECSÜLÉSRE ÉS GONDOSKODÁSRA, MELLYEL KÖNYVTÁRUNK
NAK IS ŐRIZNIE KELL EZT AZ IGEN ÉRTÉKES GYŰJTEMÉNYÉT,
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SZABAD SZÓVAL
[ Az OSZK Híradó vitarovata J
E rovatunkban KÖNYVTARUNK ÉLETÉNEK ÉS MUNKÁJÁNAK ELVI KÉRDÉSEIVEL
kívánunk foglalkozni. Helyet akarunk biztosítani minden olyan kér
dés megtárgyalására, melyre egyébként nem mindig nyílik lehetőség.
Ebbél következőleg a közölt cikkekkel, vagy azoknak egy-egy meg
állapításával^ feltehetően nem mindenki fog egyetérteni. Ezért is
szorulnak vitára, a kérdéseknek más és más szempontbél való meg
világítására,
A KÖZÖLT CIKKEKHEZ VALÓ HOZZÁSZÓLÁS, VAGY MÁS KÉRDÉSEK FELVETÉSÉ
NEK LEHETŐSÉGÉT KÍVÁNJUK BIZTOSÍTANI ELVI SÍKON OLVASÓINK SZÁMÁRA,
AZ ELVI KÉRDÉSEKHEZ MÉLTÓ ESZKÖZÖKKEL,
E rovatunk első kérdése felvetésének lehetőségét egyébként is ak
tuális voltán kívül az a körülmény adja meg, hogy az SZB legutóbbi
ülésén egy, az OSZK megoldandó kérdéseivel kaposolatos könyvtártu
dományi pályázat kiírását határozta el. Bár a cikk más forrásból
indul ki, megállapításai lényegében azonosak azzal, ami a pályázat
kiírásához vezetett. [SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG]
A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI KUTATÁS NEHÁNY ALAPVETŐ KÉRDÉSÉRŐL,
A KMK Könyvtártudományi Osztálya beható vizsgálatokat folytatott a
hazai könyvtártudományi kutatás jelenlegi helyzetéről, A vizsgálatok oélja a könyvtártudományi kutatás fejlesztését akadályozó ős a kutatást ösz
tönző tényezők felderítése, javaslatok kidolgozása a kutatás oéltudatosságának, szervezettségének, tervszerűségének a fejlesztése,
1, Megállapításaink tényekkel igazolták, hogy a KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI KU
TATÁS ESZMEI SZERVEZETTSÉGE NEM KIELE-GITŐ. Nincsen biztosítva a jelenlegi
erősen szubjektív témaválasztás következtében, hogy a kutatók olyan témák
kal foglalkozzanak, amelyek feldolgozása leghathatósabban szolgálná a hazai
könyvtárügy és könyvtártudomány fejlesztését gazdasági és társadalmi fej
lődésünk jelen szakaszában. Ilyen körülmények között nem lehet kielégítő
az elmélet és gyakorlat viszonya, s a kutatás könnyen öncélú tudákossággá
válhat, ha nem tűzi ki pélul a szooialista könyvkultúra és könyvtárügy
fejlesztését,
ELGONDQLKOZTATÓ az, hogy a könyvtárakban folyó kutatásoknak.*áltálában
osaknem a fele nem könyvtártudományi jellegű,
EGÉSZSÉGTELEN JELENSÉG különösen az OSZK-ban a könyvtártudományi ku
tatásokon belül a történeti tárgyú témák tultengése a könyvtárügyi és könyv
tártani témák rovására, továbbá a könyv- és könyvtártörténeti tárgyú ku
tatásoknál a részletkutatások tultengése az összefoglaló jellegű, az ál
talános törvényszerűség kielemzésére vezető kutatások rovására,
2, Nem kevésbé HIÁNYOS A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI KUTATÁS GYAKORLATI SZER
VEZETTSÉGE is, ha ezen a területen lehet szervezettségről egyáltalában
beszélni,
a A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI KUTATÁSOK előrehaladásának és minőségének ELLEN
ŐRZÉSE ninosen kellőképpen megszűrvezvet de ugyanígy ninosen megoldva a
KUTATÓK TÁMOGATÁSA TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÜKBEN tanácsadással,konzultáció
val, irányítással, megbeszélések, viták,’ankétok szervezésével.
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Sürgős tisztázásra szorul, hogy MILYEN JOGOK ILLETIK MEG és MILYEN KÖ
TELESSÉGEK TERHELIK a könyvtárak kutatómunkát végző dolgozóit,
A kutatási tevékenység akkor gyümölcsöző, ha belső kényszerből,elhiva
tottságból fakad és nem a mtmkaidőkedvezmény megszerzésének reményéből. Le
het eredményes kutatást végezni munkaidőkedvezmény nélkül, a napi könyvtá
ri munka után is, amint arra nagyon sok példáit lehetne felsorolni a magyar
és a külföldi tudományos élet területéről és történetéből, AZ IDŐKEDVEZMÉNY
MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIT CÉLSZERŰ VOLNA EGYSÉGESEN SZABÁLYOZNI, mert nem
egyöntetű a könyvtáraink álláspontja ebben a kérdésben. Mindenképpen biz
tosítani kell azonban azt, hogy a munkaidőkedvezményt legalábbis gondosan
kidolgozott kutatási program ás munkaterv benyújtásához, valamint a kuta
tások tervszerű előrehaladásához kössük. Kutatóink rendszeresen számoljanak
be kutatásaik eredményeiről, toosássák megállapításaikat vita alá, öntsék
feldolgozásaikat közzétehető formába,
A felvetett szervezési kérdések megoldásának jelentőségét nem szabad
lebecsülni, A kutatás jelenlegi spontanitásának megszüntetéséhez az eszmei
alapokon kivül a megfelelő szervezeti kereteket is ki kell építeni és biz
tosítani kell a tervszerű könyvtártudományi.kutatás anyagi és szervezeti
előfeltételeit.
Az előzőkben említett hiányosságok áttekintése nyomán önkéntelenül is
felvetődik két döntő kérdés, amely tisztázást igényel a könyvtártudomány
és könyvtárügy fejlesztése érdekében.
Az első a KÖNYVTÁRTUDOMÁNY FOGALMÁNAK ÉS KERETEINEK MEGHATÁROZÁSA, Lé
tezik-e önálló tudományágként könyvtártudomány? Ha igen, akkor osak a könyv
éé könyvtártörténetet ölelje fél, vagy terjedjen—e ki a könyvtárügy és könyv
tártan egész területére is? A könyvtártudomány keretébe tartozik—e például
a dokumentáoió, vagy a könyvráktározás kérdéseinek vizsgálata? Ezek-a kér—•
dések koránt sincsenek tisztázva, a könyvtárosok idevágó véleménye erősen
megoszlik a tudomány arisztokratikus jellegű megfogalmazásától az ellenke
ző végletbe eső vuigarizálásig. Talán nem kell hangsúlyozni, hogy a MARXIS
TA TUDOMÁNYÉLMÉLET ALAPJÁN KORSZERŰ, HALADÓ JELLEGŰ KIALAKÍTOTT MEGHATÁRO
ZÁSA A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYNAK JELENTŐSEN MEGKÖNNYÍTENÉ A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI KU
TATÁS FEJLŐDÉSÉT,
' '
A második az a tapasztalat - amit különben az OSZK*ban lépten-nyomon
megerősíthetünk, hogy MENNYIRE KEVÉS3É TARTJA SOK KÖNYVTÁROS KÖNYVTÁR3ELI
TEVÉKENYSÉGÉT ÉLETHIVATÁSÁNAK! Mi mással magyarázhatnék azt, hogy kutató
inknak osaknem fele könyvtáros, de nem talált magának olyan könyvtártudo
mányi témát, amelyiknek feldolgozása tudományos érdeklődését kielégítené!
Különösen aggasztó, hogy uz a jelenség éppúgy jelentkezik fiatal könyvtá
rosainknál, mint az idősebbeknél. Vajon nincs-o valami alapvető hiba a
könyvtári munka értékelésében, a könyvtárosok kiképzésében, a munkaszerve
zésben, a dolgozókkal való foglalkozásban, a vezetési módszerben? Miért
nem sikerül megszerettetni dolgozóinkkal a gyakorlati könyvtárügy terü
leteit? Miért nem domborodik ki előttük a könyvtári gyarapítás, feldolgo
zás, osztályozás, raktározás, a KC stb, jelentősége, elvi alapjai,tovább
fejlesztésének lehetőségei?
Aligha találhatunk fontosabb problémát, amelyiknek megoldásával áll
vagy bukik nemcsak a könyvtártudományi kutatás, hanem a könyvtári munka
színvonalának biztosítása és emelése, könyvtárügyünk fejlődései
NAGY SEGÍTSÉGET JELENTEPE, HA KÖNYVTÁRUNK DOLGOZÓI KÖZÖLNÉK A FENTI
KÉRDÉSEKKEL KAPCSOLATBAN KIALAKULT VÉLEMÉNYÜK®, NÉZETEIKET és ezzel is
hozzájárulnának a felmerült nem is .egyszerű problémák megnyugtató tisztá
zásához, [lázár péter]

-4-

KÖZLEMÉNYEK
AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSÉBŐL JELENTJÜK:
MÁJUS 28-1 ÜLÉS; - A kollégium a MÜEMIÉEKÖNYVTÁRAK GYŰJTŐKÖRE o. elő
terjesztést és több kisebb kérdést tárgyalt meg* Az előterjesztés megtár
gyalásában a müemlékkönyvtárnk vezetői is részt vettek,
A GYÖNGYÖSI, KESZTHELYI ÉS ZIRCI MÜEMLÉKKÖNYVTÁRAK gyűjtőkörének meg
határozásánál az előterjesztés alapján a kollégium határozata e könyvtárak
eredeti jellegéből indult ki és azokat érvényesítve sfcabta meg további fej
lesztésűk határait* A kollégium határozatáról - müemlékkönyvtáranként ősz—
szekaposolva a gyűjtemények ismertetésével is - lapunk következő számaiban
az "Ismerjük meg könyvtárunk egészének munkáját!" o; rovatunk keretében
adunk tájékoztatást*
Ugyancsak a kollégium keretében, az érdekelt tárak képviselőinek jelen
létében, került ismertetésre a GYŐRI MEGYEI KÖNYVTÁR PATRONÁLÁSÁNAK kérdése,
A győriek dlőterjesztésétf melyben dologi, könyvjuttatási és módszertani
segítséget kérnek' SALLAI István elvtárs, a KMK módszertani osztályának ve
zetője ismertette. A kollégium határozata szerint a patronálási mozgalom
ban résztvevő osztályok javaslatai alapján állítják össze a győri megyei
könyvtárral köttendő szerződés tervezetét*
Végül megtárgyalásra került a Gazdasági Hivatal által összeállított
"A TAKARÉKOSSAGI MOZGALOM ÚJJÁSZERVEZÉSE" o*elŐterjesztés. Az előterjesz
tésben javasolt takarékossági munkaterv összeállítására és a takarékossági
mozgalom kérdéseinek megtárgyalására a kollégium bizottságot küldött ki,
A bizottság elnöke HÁMORI Béla főosztályvezető, tagjai az MSZMP szervezet,
a szakszervezet és a Gazdasági Hivatal kiküldöttei*
SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK:
ÁTHELYEZÉSEK: [zárójelben az uj beosztási hely] - CSEH Lászlótté [Mikro
filmtár], EEHÉR Istvánná [Eőigaigatóság], MÉREY-KASZTNER 'Róbertné [Gyarapí
tási Osztály], SARKADY Erzsébet [bíbli''gráfIái Osztály], SIMON Mária Anna
[KMK - Könyvtártudományi Osztály]
ÁTSOROLÁSOK: [zárójelben az uj besorolás} HERNÁDI Fereno [tud.főmunkatárs], MAGYART Lászlóné [műszaki III*]

KISEBB KÖZLEMÉNYEK:
A MAGYAR KÖZLÖNY május 10-i számában kormányrendelet jelent még, amely
részletesen szabályozza az ÚJÍTÁSOKKAL ÉS TALÁLMÁNYOKKAL kapcsolatos kér
déseket [újítás fogaIma,dijazás„ stb*] Érdeklődők a rendeletet a GH-ban éa
a könyvtár újítási előadójánál [Bereczky László - KMK] megtekinthetik.
MIKROFILMTÁR KÖZLEMÉNYE: 1359* jun, 1-től működik a könyvtár fotóképiakészüléke* E készülék segítségével gyorsabban és olcsóbban tudjuk mind a
különböző osztályok, mind pedig az olvasók igényeit kielégíteni* A fotókó
piák fekete alapon fehér betűkkel készülnek* Az eredeti anyagot kicsinyí
teni is lehet* Fotókópiára fényképezhető legnagyobb méret: 42x60 cm, leg
kisebb méret:' 21x30 cm* A £1x30 om-es fotókópia ára a könyvtár olvasói
részére 3*-'Ftt A különböző méretű anyagról készült fotókópiák mintapéldá
nyai megtekinthetők a mikrofHatárban*
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A TÉRKÉPTÁR GYÜJTEMÉNYfi ÉS MUNKÁJA.
A GYŰJTEMÉNY TÖRTÉNETE visszanyulik a Könyvtár keletkezéséig. Az ala
pitó ajándékával értékes térképanyag került a nemzet tulajdonába. Az idők
folyamán a nagyarányú gyarapodás, a térképek sajátosságaiból adódé külön
leges kezelési méd, az anyag jellege és rendeltetése miatt a térképgyűjte
mény kivált a könyvgyűjteményből. Ez a különválás, helyhiány miatt, szerve
zetileg csak 1939-ben ment yégbe,
ÁLLOMÁNYA, mely kb. 90,000 db,, nagyobbrészt muzeális értékű. A kötelespéldány-beszolgáltatás eredményeként azonban az országban megjelent' újabb
kor! térképek és atlaszok is megtalálhaték, egészen a legmodernebbekig. Az
OSZK Térképtára az ország leggazdagabb polgári térképgyűjteménye.Nemcsak
hungarioa-anyaga beoses, de egyetemes kartografiatörténeti é,rtéke is igen
jelentős. Megtaláljuk benne csaknem mindazokat a régi térkép-dokumentumokat,
melyek az európai térképkészítés tftrténjében számottevő állomást jelentet
tek.
Eddig a következő KATALÓGUSOK állnak'a közönség rendelkezésére* 1, A
kéziratos térképekről betűrendes, szak-és időrendi katalógus, 2. Magyaror
szág térképeiről betűrendes és szakkatalógus, 3, A kataszteri térképekről
betűrendes katalógus. 4. A külföldi térképekről betűrendes Is szakkataló
gus, 5« Nyomda- és kiadói katalógus.
A Tár végzi a gyűjtőkörébe tartozó vételre felajánlott müvek kontrol
lálását és vételi elbírálását, az újonnan n&qgjelent térképek és atlaszok
cimleirását és szakozását a Könyvtárellátó számára, valamint a kötelespéldány-térképek és atlaszok közlését a Magyar Nemzeti Bibliográfiában.Bár a magyar társadalom széles köreinek érdeklődésé a kartográfia s
annak tört'nete, valamint a helytörténet iránt még csak ébredezőben van,
a Térképtárnak mégis aránylagosan sok a látogatója.
Az ezévi u.n, ''tudományos témanapló" feljegyzései szerint — többek kö
zött - AZ ALÁBBI CÉLOKRA VETTÉK IGÉNYBE? A TÉRKÉPTÁR ANYAGÁT: történelmi
forrásokban szereplő régi' helyneveknek a maiakkal való azonosításához,ása
tások előkészítéséhez (pl. a veszprémmegyei Mesteri, vagy a dunántúli kurgán-halmok feltárása esetében), építkezésekhez, területrendezéshez. Fel
használják a térképeket a mezőgazdaság es településtörténet kutatói (pl,
a Néprajzi Muzeum munkatársai). a településformák kialakulásának megállapí
tásához. Ilyen kutató tavaly még külföldről, Lengyelországból is érkezett:
a toruni egyetem földrajz-professzora, ki a háromnyomásos gazdálkodásnak
a településformára gyakorolt hatásait tanulmányozta itt. Az idegenforga
lom gyakorlati szakemberei és a mérnökök legalább annyit használják a Tér
képtár várostérképeit (nemosak Budapest, hanem most már a vidéki városok
esetében is) talajvizszigetelés, útburkolásteohnika, városképi alakítás
szempontjából, mint a helytörténészek. A földmérési hivatalok és bírósá
gok a kataszteri térképeket keresik a községhatárok pontos megállapításá
hoz, statisztikusok kartogrammokat keresnek vagy készítenek a Térképtár
anyagából: kivált az atlaszok szolgáltatnak számukra értékes adatokat,
A szakmai tájékoztatószolgálat további.^tökéletesítése és a tudományos
kutatások elősegítése céljából a Térképtár távolabbi tervében szerepel az
ország térkép — és atlaszállőjjgányának felmérése és egy KÖZPONTI TÉRKÉPNYILVÁNTARTÁS [Térkép-Kc] fellllitáqa is, [PALLENBÜCHL ZOLTÁN]
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KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBŐL
AZ OLVASÓTERMI KÉZIKÖNYVTÁRRÓL
1959, november' 1—re. fejeződik be az ÁLTALÁNOS OLVASÓTEREM UJ KÉZIKÖNYV—
TÁRÁNAK felállítása, újjászervezését az tette szükségessé, hogy a szabad
polcon és az üvegezett szekrényekben elhelyezett könyvanyag összetétele
részben elavult, részben pedig a fejlesztési elvek gyakori változása kö
vetkeztében elvesztette kézikönyvtári jellegét,
A korszerű tudományos kutatás igényeit kielégíteni kívánó uj kézikönyv
tárat az olvasótermi galéria felhasználásával együtt rendelkezésre álló
360 folyóméteren helyezzük el, A 10,000 kötetet meghaladó gyűjtemény ÖSZSZEVÁLOGATÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK SZEMPONTJAIT a Tájékoztató Osztály mun
katársai az Intézetvezetéssel történt megbeszélések alapján állították Öszsze,
A. KÉZIKÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRE valamennyi szakterületre kiterjed, az egyes
tudományágak közötti arányt az OSZK gyűjtési területének jellege szabja
meg. Az egyes szakokon belül helyet kapnak az illető tudományág legfonto
sabb magyar és külföldi segéd- és kézikönyvei: bibliográfiák, szótárak,
lexikonok, enciklopédiák, összefoglaló tudománytörténetek, standard müvek,
a. tudományos igénnyel szerkesztett sorozatok, az irodalom vonatkozásában
pedig az egyes Írók Összes müveinek eredeti nyelvű lehetőleg kritikai ki
adásai,- A tudományágak kézikönyvtári anyagának összeállításához mind kül
ső szakemberek, mind pedig könyvtárunk munkatársainak segítségét is igény
be vettük, ezzel kívánván biztosítani, hogy a könyvtár kutatcSi — a tudomá
nyos munkával most ismerkedő egyetemi hallgatóktól kezdve egészen a szaktudományok speciális problémáival foglalkozó kutatókig - egyaránt megta
lálják a munkájuk során szükségessé váló segédeszközöket;
Az UJ KÉZIKÖNYVTÁR tervezett ÁLLOMÁNYÁNAK JEGYZÉKE julius 1-re elké
szül, A nyári hónapok feladata lesz az olvasóteremben, jelenleg elhelyezett
és már előzetesen átválogatott könyyanyag lecserélése és az uj gyűjtemény
felállítása az ETO rendjében, A piros csikkal jelzett olvasótermi köny
vek raktári jelzetük mellett olvasótermi jelzettel is el lesznek látva,
melyről KÜLÖN BETŰRENDES ÉS SZAKKATALÓGUS fog tájékoztatni.
A kézikönyvtár felállításának nov, 1—i határideje természetesen nem
jelenti az olvasótermi polosörok végleges berendezését. Ugyanis az össze
állított jegyzéknek oáaknem felét külföldi könyvek címei alkotják, ezek
nek beszerzése'hosszabb időt'igényel, így a megadott határidő elsősorban
a magyar anyag és a- könyvtárunk állományában már meglévő külföldi kézi
könyvek összegyűjtésének idejét jelzi, A további gyarapítás alapelve pe
dig részben a jegyzékben szereplő külföldi müvek minél nagyobb számban
történő beszerzése, részben pedig az egyes tudományterületek állandó fej
lődésével lépést tartva, a már felállított kézikönyvtári gyűjtemény állan
dó korszerűsítése, [f.L.J
A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK OSZTÁLYA JELENTI:
T,JU.BURMISZTROVA a történettudományok kandidátusa, a Leningrádi Egye
tem Párttörténeti Tanszékének munkatársa ”P0D ZNAMENEM PROLETARSZKOGO
INTERNACI0NALI2ÍMA" [a proletárintarnacionslizmus zászlaja alatt* ] Leningrad
1958, o. munkájából tiszteletpéldányt küldött könyvtárunknak. Ajándékához
meleghangú levelet csatolt, amelyben rokonszenvének és jókívánságainak
adott kifejezést országunk és népünk iránt. Könyvében méltatja az 1919—es
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magyarországi proletárdiktatúra jelentőségét és a magyar internacionalisták
nak a szovjet polgárháborúban betöltött szerepét.
Dr. BRAGUTIN KNIEWALB zágrábi egyetemi tanár, könyvtárunk régi barátja
jugoszláviai időszaki kiadványokban megjelent két magyarvonatkozásu munká
jának' különlenyomatával ajándékozta meg könyvtárunkat, A két tanulmány el
me: 1. SITNOSLIKAR BUBROVCANIN FELIKS PETANCIC [Félix Petantius, a dubrovniki (raguzai) miniatürfestő], Zagreb 1956. 2. FELIKS PETANCIC 1502 0 PUTEVIMA, KOJIMA VALJA NAPASTI TURKE [Félix Petantius Re itineribus in Turciam c. müvének fordítása és kommentárja]
Ugyancsak a napokban- küldtemeg a JUGOSZLÁV NÉPHABSEREG HARI MÚZEUMA
KÖZLÖNYÉNEK (Vesnik) 1957. 4# számát, amelyben az alábbi magyarvonatkozásu tanulmányok találhatók: 1. RUSAN PRIBAKOVIC: Quelques remarques sur
ITarmement des miniatűrés du codex "História Turcioa", 2, GAVRO SKRIVANIC:
L'expédition turque á Siget 1566. [b.O,]

A Nemzetközi Csereszolgálat május folyamán több értékes külföldi kiad
ványt importált* Ezek között kiemelkedő volt az UPPSALAI EGYETEMI KÖNYVTÁR
küldeménye, A kiadványok között szerepelt az uppsalai könyvtár arab, per
zsa és török kéziratainak katalógusa, a Lengyelországra vonatkozó XIV-XVII.
századi kéziratok többkötetes teljes katalógusa, valamint svéd és finn vo
natkozású kéziratgyüjtemények teljes jegyzékei,
A nemzetközi duplumosere során AUSZTRÁLIAI KÖNYVTÁRAKTÓL nagymennyisé
gű és különböző országokból származó folyóirat érkezett, közöttük több
olyan, amelyek segítségével tudományos folyóirataink múlt századbeli, a
20-as évek és az ellenforradalom időtartama alatti hiányai pótolhatók.
[kolbay ANNA]

Híreink
[MIKROFILMTÁR] - Az ellenforradalom alatt súlyosan megsérült fotokópiagép ismét működik, A gép javítása vár régóta húzódik, mert az illetéke
sek nem érték el a kívánt eredményt, A gépet BERKÓ Pál a mikrofilmtár dol
gozója hozta rendbe és tette lehetővé, hogy egy gyorsan és olcsón dolgozó
készülék álljon rendelkezésre.
MUNKATÁRSAINK ÍRÁSAIBÓL:
Történeti Statisztikai Közlemények 1556. 1—2. számában — BERLÁSZ Jenő:
"Az erdélyi arany- és ezüstjövedék 1770-1790", - — : "Erdély adóköteles
családainak száma közigazgatási egységenként és társadalmi rétegenként
1791-Ben",
Antiquariat [Béos] 1958. U-12. számban CSAPOBI NE GÁRBONYI Klára:
"Emlékkönyv 1848-ból, a béosi udvari körökből". ["Széchenyi Júlia emlék
könyve" Soproni Szemle 1958.4. számban megjelent tanulmány német nyel
vű változata]
Világirodalmi Figyelő 1959. 1, számába** - VIZKELETY András: " A Saabekérdés".
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Naplórészletek
KÜLFÖLDÖN_Jt^RT_KÖNYVTÁROSAINX_IRÁSAIBÓL
A SZABÓ ERVIN KÖR MOSZKVA-LENINGRAD-I TANULMÁNYUTJÁN
RÉSZTVETT DOLGOZÓINK ÍRTÁKJ
Moszkva_1_l$59. május24,
'•Utazásunk kellemes körülmények között, jó hangulatban telt, MÁJ, lá-ÁN
lj2 8—kor érkeztünk Csapra, ahol csoportunk a szovjet Intourist’rendkívü
li gonddal és fényűzéssel berendezett, ragyogó tisztaságú épületének egyik
várótermében várta meg. a vonat továbbindulását. Az éjjeli érákban halad
tunk át a Kárpátokon', majd közel 36 éráig a végtelen orosz síkságon foly
tatódott utunk. Nagy érdeklődéssel szemléltük-az utbaeső szovjet városo
kat s a szép fekvésű Kievben szívesen töltöttünk volna néhány napot, MÁJ.
18-ÁN délelőtt percnyi pontossággal futott be vonatunk MOSZKVÁBA. Innen
autóbusz szállított bennünket a.város középpontjától 45 perore fekvő tu
rista szállóba. A baráti szívélyes fogadtatás után kényelmesen berendez
kedtünk s délután a szovjet nép egyik legnagyszerűbb moszkvai alkotásá
val, a MBTRO—val ismerkedtünk. Megcsodáltuk a város struktúráját követő
s gyakran egymás fölött több emeletben haladó földalatti hálózat rendsze
rét, toohnikai tökéletességét s a több mint 50 állomás változatos és pá
ratlan, pompájú kiképzését,
MÁJ, 19-ÉN autóbuszon körsétát tettünk Moszkvában, Megtekintettük a vá
ros legfontosabb középületeit, a Kreml műemlékeit s gyönyörködtünk a nagy
szerű városképben, TTtunk imponzáns szélességű, hatalmas forgalmú utoákon
vitt át, majd a régi Moszkva apró házai mellett vezetett az egyik hatalmas
uj városnegyedbe, ahol 8 km hosszúságban 7-9 emeletes tömhházak sorakoz
tak egymás mellett. A Kreml régi templomainak napfényben csillogó kupolái
után emelődaruk hosszú sora rajzolódott fel előttünk az égre, annak a ha
talmas lendületű építkezésnek szimbólumaként, amely a város külső negye
deiben folyik s óriási területek arculatát alakítja át szinte évről-évre,
MÁJ. 20—ÁN a LENIN KÖNYVTÁRAT tekintettük meg. A könyvtár vezetőjének
üdvözlő szavai és rövid tájékoztatása után végigjártuk a pompás épületet,
megismertük az olvasótermek sorozatát, á raktárakat s néhány különgyüjtö
ményt, Számunkra, akik uj épületben Való berendezkedésre készülünk, külö
nösen tanulságos volt a pompás könyvtár látványa s a legnagyobb meglepe
téssel hallottuk, hogy a Lenin Könyvtár már is további építkezésekre, bő
vítésre szorul. Másnap a Lenin Könyvtár régi épületének, az egykori RUM
JÁNCEV PALOTÁNAK megtekintése után, munkakörök szerint szakosodva a meg
felelő osztályok technikai berendezését és munkáját tanulmányoztuk. Ez
alkalommal közvetlen beszélgetés firmájában módunk nyilt a munkakörünk
höz legközelebb álló kérdésekben behatóan tájékozódnunk,
Kö^ös kirándulásként tekintettük meg a szinte-Önálló várost alkotó
LOMONOSZOV-EGYETEMET, A pompás park középpontjában emelkedő hatalmas épü
lettömbnek osak néhány részlegét, járhattuk végig. Az előadó- és kultúr
termek, tanszéki könyvtárak, diákszállók, színház — és üszodahely iségek,
sportpályák sorozatának csak egy-egy tipusát ismertük meg, de ez is elég
volt ahhoz, hogy megállapithassuki a Lomonoszov-egyetemen valóban minden
feltétel biztosítva van az eredméiyes tanuláshoz.
Néhány sorban szinte felsorolni sem lehet élményeinket, hiszen a
LENIN-SZTÁLIN MAUZÓLEUMBAN tett látogatásunkról, a TRETYAKOV-KÉPTÁRBAN,
a PUSKIN-MUZEUMBAN, az osztyankinoi jobbágyok művészi munkáit őrző pompás

18, századi nyári palotában [JOBBÁGYI ALKOTÁSOK MÚZEUMA], a DONSZKOJ KO
LOSTORBAN berendezett építészeti múzeumban, a KREML KINCSTÁRÁBAN nyert
benyomásaink mind önálló beszámolót igényelnének,
KÜLÖN KELLENE SZÓLNUNK A SZOVJET EMBEREKRŐL s irántunk tanúsított ba
ráti magatartásukról. Fegyelmezettségükről és rendszeretetükről, ami a
vasúti közlekedés percnyi pontosságában s Moszkva tisztaságában egyaránt
megnyilvánult, S MINDENEKÉ LŐTT ÁRRÓL A LELKES MUNKÁRÓL, AMELLYEL A SZOV
JET NÉP a oári uralom mulasztásait s a háború pusztításait felszámolva
Moszkvában s az egész országban UJ, BOLDOGABB ÉLETET FORMÁL MAGÁNAK,
Utazásunk feléhez érve örömmel rendezgetjük élményeinket s készülünk
Leningrád tervszerű megtekintésére, SZERETETTEL ÜDVÖZÖLJÜK KARTÁRSAINKAT
S ŐSZINTÉN KÍVÁNJUK, HOGY MINÉL TÖBBEN személyes benyomásaik alapján IS
MERHESSÉK MEG A SZOVJET NÉP HATALMAS MÉRETEKBEN FEJLŐDŐ,JOGOS BÜSZKESÉGCSEL EMLEGETETT NAGYSZERŰ FŐVÁROSÁT." [SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ]'
Leningrád f 1?59,. május 25•
" Két napi vonatozás után érkeztünk meg MOSZKVA kievi pályaudvarára.
Az utazás kellemesen telt, csak a magyar vonat tört össze kicsit bennün
ket, A ragyogóan tisztántartott ( az állomások előtt letörlik a lépcső
melletti kapaszkodókat) szovjet hálókocsikban egészen otthonosan berendez
kedtünk. Itt vettük fel az első orosz szokást, a teaivást, Reggel-délben-este ittunk, mint mindenki más is a vonaton. Volt köztünk nem,egy,
aki két-három csészével is lehajtott. ,Azőta is a tea a legkedvesebb ita
lunk, Leningrádban mér fekete helyett is azt kérünk, Lehet, hogy el fog
terjedni a hirünk, hogy a tea á nemzeti italunk, pedig csak a viz és az
azt pótló egyéb italok (gyümölcsszörpök, ásványvizek) rosszak;
Moszkvai tartózkodásunk alatt sokat mérgelődtünk a szállás miatt,. Ugyan
is messze laktunk a város központjából és sok időnk telt el ?tz utazással
(napi.4^5 óra), így azután ki-kihagytunk egy étkezést, hogy töbüet lát
hassunk, Megérte! MOSZKVA LÁTNIVALÓIT MEG SEM KÍSÉRELEM LEÍRNI, Annyit
'Írtak már az uj építkezésekről, a metróról, a műemlékekről, stb, hogy
semmi újat nem mondhatok,' INKÁB3. NÉHÁNY BENYOMÁST PRÓBÁLOK PAPÍRRA'VETNI.
MOSZKVA nagyon kedélyes város. Ezt csak most értékeljük igazán, miu
tán LENINGRÁDBAN vagyunk. Nem mintha az itteniek nem lennének barátságo
sak ( az idegennek.itt is mindenki azonnal segítségére siet); de Lenin
grád sokkal merevebb, komolyabb,mélt<fs.ágtel jesebb mint az uj főváros.
Az emberek fő s?őrakozá§a Moszkvában a "népi séta" [narodnaja guliant^]
Ha osak jó idő van (sajnos csajt az első napokban volt ehhez szerencsénk)
mindenki az utcán sürog-forog. Beszélgetnek, nevetgélnek, tréfálkoznak.
Mintha qiindeiiki ismerné egymást, Eiztos vagyok benne, hogy nagyon szere
tik a városukat* Egy kedves kutiyakölyök, vagy bármi hasonló csekélység
elég ahhoz, hogy összeverődjék egy csoport és közösen derüljenek, szóra
kozzanak,, Könnyen ismerkednek ( nem osak az idegennel ), szívesen barát
koznak, Mintha a nyolc millió Iákos egyetlen család lenne. Ismerik a vá
rost, és büszkék eredményeikre,
AZ'ÉPÍTÉS TEMPÓJA SZÉDÜLETES, Toronydaruk valóságos erdeje mered az
égnek, A házakat gyorsan, vakolás nélkül húzzák fel, TERV SZERINT. A ré
gi Moszkva házainak 75 százaléka fából készült. Ezeket csak akkor bont
hatják le, ha lakóiknak uj lakást ndt ;k* Ezért azután-az uj 10—12 emele
tes tömböket ezeken belül, sz'inte az udvarokon építik^ Mikor készen van
nak, a régi házakat talajgyaluval egyszerűen eltolják ( láttuk a pano
ráma moziban), az utcát burkolják és máris készenáll egy uj "proszpekt".
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Az uj lakótelepek mind szallősek, levegősek. ízlésben nem túl modernek,
dm a óéinak megfelelőek és ami fő, rengeteget építkeznek.

A SZIVES BARÁTSÁGOT, SEGIT<5KÉSZSÉGET tapasztaltuk a LENIN KÖNYVTÁRBAN
is. Két napot töltöttünk itt. Az elsőn végignéztük az egész könyvtárat,
a régi és az uj épületet, a másodikon.pedig ki-ki a megfelelő osztályt.
Én persze csak a MÓDSZERTANI KABINETRŐL irhatok. Százhúsz emberrel dol
goznak, feladataik különböznek a mieinktől. Operatív, irányité munkát
egyáltalán nem végeznek. Nyolc osztálya [szektor] közül részletesebben
a külföld könyvtárügyét tanulmányozót néztük meg, MOST KÉSZÍTENEK EGY
KIADVÁNYT, AMIBEN A MAGYAR KÖNYVTÁRÜGYET ISMERTETIK, (Egy sorozatuk van
a népi demokráciák könyvtárügyéről.) Megható volt látni EFTEEVA kartárs
nőt, ezt a kedves öregasszonyt^ aki megtanult magyárul, mindent elolvas,
amit tőlünk kapnak és nagyon alaposan, részleteiben is ismeri a magyar
könyvtárügyet, A különféle - ellentétes közleményekből származó — félre
értések tisztázására olyan kérdéseket tett fel, hogy alapos utánjárást
igényel megválaszolásuk, A kéziratot egyébként elküldik lektorálásra,
LÁTOGATÁSUNK OLYAN SZEMPONTBÓL’IS NAGYON HASZNOS VOLT, hogy újabb, a
személyes ismeretség rétén közvetlenebb, kapcsolatokat sikerült létesí
teni, amelyek mindkét fél számára hasznosnak Ígérkeznek. Ezt egyébként
szovjet könyvtáros ismerőseink is kifejezték. Semmi szakmai elzárkózást,
vállverégetést nem tapasztaltunk náluk, ŐSZINTE, SZÍVÉLYES BARÁTSÁGGAL
FOGADTAK BENNÜNKET ÉS A KAPCSOLATOKAT IS ÍGY SZERETNÉK ÁPOLNI. VAN MIT
TANULNUNK TŐLÜK,
A hivatalos program felölelte Moszkva legtöbb nevezetességét. Ami mé
gis kimaradt, azt "maszek" útjainkon néztük meg. ( A hét második felében
már mint "ős-moszkvaiak" közlekedtünk. Számtalanszor eligazítottunk tanács
talan idegeneket, és vidékieket.) így láttunk egy csomó régi orosz építé
szeti emléket, egész sor, a programban nem szereplő múzeumot (Puskám,
Dosztojevszkij, Csehov stb.), könyvtárat, stb.
OGROMNÜJ! [Hatalmas!]. Ez'az orosz sző fejezi ki legjobban, hangzásá
val is mindazt, amit láttunk. HATALMAS A VÁROS. HATAIMAS AZ IRAM. AZ ERED
MÉNYEK, A MUNKAKEDV, A LELKESEDÉS, BÉKÉS, MUNKÁS, ALKOTNI VÁGYÓ NÉPÉT ÉS
VÁROST ISMERTÜNK MEG ez alatt a nagyon rövid idő alatt. AZT HISZEM MIND
NYÁJUNK HEVÉBEN ÍRHATOM, HOGY SZÍVESEN JÖNNÉNK VISSZA BÁRMIKOR. [KISS JE
NŐ],
FIGYELŐ SZEMMEL
A "SZABAD SZÓVAL" és a "FIGYELŐ SZEMMEL".rovataink újak.
Reméljük mindkettő olvasóink tetszésével találkozik majd.
Az előbbi elvi kérdésekkel foglalkozik, e rovatunk pedig
mindennapi életünk apró, de nem elhanyagolható visszássá
gaival. FIGYELŐ SZEMŰ "RIPORTEREINK", OLVASÓINK A KÖZÖSSÉG
VÉLEMÉNYÉNEK, VAGY NEM TETSZÉSÉNEK ADNAK HANGOT, FEGYVERÜK
PEDIG A SZATÍRA, AMI NEVETSÉGESSÉ TESZ HIBÁKAQ, FOGYATÉKOS
SÁGOKAT - NEM ÖNCÉLÚAN - HANEM AZÉRT, HOGY SEGÍTSE KIKÜSZÖ
BÖLNI A HIBAKAf, ÉS ELTÜNTESSEN MINDENT AMI ZAVARJA KÖNYV
TÁRUNKBAN A SZOCIALISTA ÉPÍTÉST.
ÁLOM ÉS VALÓSÁG.
Nem tudom, miért szeretem ezt a könyvtárat, mi az ami idehuz immár ti
zedik esztendeje, de tény, hogy naponta gyönyörűséggel nézem e másfélszá
zados műremek-tömböt, ezi; a kövekbe lehelt tökéletességet. Talán a szelle
mek varázsa, a polookon megbújó könyvek titkos hatalma vonz, a tudat,hogy

11a magyar kultúra kinosének ekkora halmazát gyűjtötték itt egybe. Most ér
tem osak, mennyire igaz az a mondás, hogy az ember csak annyit ér, amennyi
re meg tudja érteni a valóság nagy jelképeit, A könyvespolcok előtt nap,
mint nap zavarral megyek el: mennyi kiváló tudús, költő, minő tiszta szán
dékok, erőfeszitések, hogy elmondjanak valamit a korról, amelyben éltek,
S hogy megférnek ma már egymás mellett a legádázabb ellenségek is.
TISZTE HETEMET ÉS CSODÁLKOZÁSOMAT AZONBAN MINDIG MEGZAVARJA VALAMI ISZO
NYAT; nem tartjuk kellő tiszteletben a múltat. Olykor egy álom zavar meg,
máskor egy durva szin, piszkos ablak, festetlen, kopott ajtó, az elhanya
goltság, ápolatlanság visszataszitó#légköre, az itt felhalmozott szellemi
kinosek lenézése, az a tiszteletlenség, nemtörődömség, amelyből persze mind
nyájunkban van valami, hordozzuk magunkban, de ha valahol nagyon rikító, megütközünk ratfta.
Az ember végül is megszokja környezetét, leikével érzi a lényeget s nem
sokat ad arra, hogy HETEK, HÓNAPOK ÓTA BOTRÁNYOSAN PISZKOSAK AZ ABLAKOK,
a rácsapkodott mésztől nem süt be a napfény, ELHANYAGOLTAK AZ OLVASÓTERMEK,
Ha olykor röstelkedünk is egy-egy külföldi vendég előtt, aki hirtelen az
ablakra néz s aztán a szemünkbe, hogy nyakig elvörösödjünk, - hamar elfe
lejtjük, mert arra gondolunk, ÚGYSEM ÉRDEMES SZÓLNI, MERT NEM TÖRTÉNIK
SEMMI, azt gondolják esetleg, hogy az ember a saját érdekében, a saját hasz
nára akarja megszépíteni p könyvtár belső berendezését, azt gondolja az em
ber, hogy a osinositás egyéni érdek és nem közérdekről van szó.
Ezt hordoztam magamban napokig s tegnap éjjel egy álom helyrebillentette
zavaromat, megszokott fásultságomból kilendített az álom; AZT ÁLMODTAM,
hogy visszajött az a hindu tüdős, aki előtt legutóbb szégyenkeztem. Ezút
tal nem kellett lesütni szememet a piszkos ablakok miatt. Álmomban az ol
vasótermek Ízléses, finom dekorációja oly megnyugtató volt hazai és külföl
di szemnek egyaránt, hogy szinte felragyogott az arcom, A tizezerkötetes
kézikönyvtár gyönyörű bőrkötésben csalogatta az olvasót s emelkedett föl*
föl a galéria tetejéig. Öröm volt jtéziii a főfalon lógó fakult piros és nemzetiszinü kelme helyén azt a képzőművészeti remeket, amelyet'az álom a fal
ra varázsolt a Szépművészeti Muzeum pincéjéből. Talán MeRnyánszky vagy
Ferenozy Károly képe volt. Úgy illet ide, mint Petőfi kötete a könyves
polcra, A folyosókon kókuszszőnyegek futottak a sikos kövön s ezen a napon
nem bukott senki orra a könyvtárban s a ragyogó tiszta ablakokon át beömlött a nyári napfény, szinte felragyogott az arca mindenik olvasónknak s
ilyen megjegyzéseket tettek:" - Lám
ma.ya ódonságában is meg tud ujulni
a könyvtár, ha akarják, ilyennek képzeljük a kultúra igazi templomát,Csak
is ez méltó a tudós könyvtárosokhoz, a szocialista hazához, hiszen nem va
gyunk olyan szegények". Mindenki örült a megujhódott könyvtárnak, mert eb
ben az álomban nem a nemtörődömség, a közömbösség uralkodott,nem a mocsok,
amelyben még az arc is eltorzul, *iint haldoklók ajkán az utolsó mosoly.
Most az álomban a tárgyak is nyugodtak voltak, békítőén szépek s az egyik
könyvtáros, aki még sose mosolygott őszintén, most az álomban'kiismerhe
tetlen lelkét megváltoztatta és elkezdett őszintén mosolyogni,
AMIKOR FELÉBREDTEM még élt hennem az álom foszlánya, mint törékeny tün
dér lebegett fölöttem s kisért a könyvtárig, aztán nevetve tovatűnt, mert
a valóság ismét elémtárult a régi piszkos ablakokkal, dísztelen termek
kel, szőnyegtelen osuszős kőfolyosókkal, AZÓTA ÚGY JÁROK MEGINT IDE, MINT
HA HALOTTAKHOZ JÁRNÉK BÉKÜIÉSRE, DE A HALOTTAK NEM AKARNAK MEGBÉKÉLNI VE
LEM, MERT SZELI,EMI KINCSÜKET HOZZÁJUK MÉLTATLAN KÖRNYEZETBEN HAGYJUK TO
VÁBB. [mf]
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az uj fűtéssel kapcsolatban, Összesen állítólag 72 helyen lyukasztják a fö
démet, amit már perforálásnak is lehet nevezni. Időnként a könyvtárosok fi
gyelmeztetik a kőműveseket, hogy nem érdemes a főfalak mentén másfélméteres
réteget áttörni, hanem egyszerűbb csupán a vékonyabb födémen keresztülhatol
ni, Ilyenkor uj lyukak keletkeznek, dong a kalapács, hull a törmelék, mal
ter, tégla és lassan mindent elborít a vastag por. Az eddig Jól működő fűtő
testeket leszerelték, helyettük harmad-vagy negyedakkora testeket fognak
beállítani, Itt-ott ismét bővitettek, miután a "szakembereket" meggyőztük
arról, hogy sok légköbméterhez nem elég egy pioiny fűtőtest. Egyes szobák
ban közel két hete megbénult a munka ős van olyan helyiség, amely bombatá
madásra emlékeztet. Szinte menekülni kellett a törmelékhalmazból, a polcokon
lévő anyag megközelíthetetlen, a hulladék mindent elborit. Pedig sokfelé
eddig még csak felülről törték át a födémet gránátnagyságú lyukakkal, a pad
lózat felszakitása és a továbbfurás lefelé ezután következik. Maguk a munká
sok is gyakran bizonytalankodnak, hogy a nemrég drágán felszerelt .kapcsolótáblát, mosdót, fogast vagyis mindent, ami az uj csövek diadalmas útjába
esik egyszerűen félredobják-e vágy nemV [a régi és uj csövek kusza halmaza
egyébként jól megfér a müemléké»pület udvarán a tisztes múltú, csinos szemét
domb társaságában,]
NE ESSÜNK TÉVEDÉSBE: szükséges és örvendetes beruházás az uj központi
fűtés bevezetése, hisz meleg lesz majd" ott is ahol eddig fáztak-.De vajon
ilyen dulásra volt-e szükség, ennyi tévedéssel éá rombolással? Ennyire be
csüljük a haroi pusztulások után százezrekért rendbehozott szép épületet
és a munkát, mely több helyen haAekrö lehetetlenné vált? [GOMBOCZ ISTVÁN]
hírek szakszervezeti életünkből

A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ífIBSÉNEK ANYAGÁBÓL:
JUN, 1-1 ÜEÉS - A munkabizottságok megalakítása és a szept, 15—ig készí
tendő KIEGÉSZÍTŐ MUNKATERV összeállítása most van folyamatbán.A munkatervet
az SZB jun,18-án ÖSSZAKTIVA ÉRTEKEZLETEN ismerteti, melyen a bizalmiak és
a munkabizottságok tagjai Vesznek részt,
A KMK 2,csoportja a Simon Mária Anna SZB-taggá választásával megüresedett
bizalmi helyre ZÖLD JÁNOSNÉ elvtársnőt választotta-meg,Megválasztását az
SZB j óváhagyta,
H i r e k
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS máj, 20-án megtartotta alakuló ülését, A
munkakörök felosztása a következő: EINÖK - Koffer Rezsőné fsZB tagja] SEGÉ
LYEZÉSI FELELŐS - Deli Györgyné. ÜDÜLÉSI FELELŐS - Féris Anna, BETEGLÁTPGATÁSI'FELELŐS - Haimási Sándorné / EGÉSZSÉGÜGYI FELELŐS - Kovács Mária. MUN
KÁSELLÁTÁSI FELELŐS - Markos Bcláné. MUNKAVÉDELMI FELELŐS: Vizkelety András.
"SOK ÜDVÖZLETÉT KÜLD az élményekben gazdag Moszkva-Leningrad-i útról"
a könyvtár dolgozóinak [Moszkva,1959*máj*23.}: BÁNTAI Vilmosné, BORSA Gedeon,
GERŐ Zsoltné, KISS Jenő, PAPP István, SOLTÉSZ Zoltáné, V.WINDISCH Éva0Az OSZK HÍRADÓ ji_lius és augusztus folyamán havonta csak 1-1 alkalommal
[20-án] jelenik meg.

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA, Szerkeszti
a Szerkesztő Bizottság, [Fel.szerk, Horváth Viktor].Kiadásért az SZ3 titkára
felel,Lapzárta: 1959. máj„30.- Országos Széchényi Könyvtár [Budapest VIII,
Muzeum u.3.] házi sokszorosítása,!íegj, 300 példányban.Nysz, 174,-

