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AMIRŐL BESZÉLNÜNK KELL

Nehány nappal ezelőtt került aor annak a bérkorrekoi ónak tó gr ©ha j tásá— 
ra könyvtárunkban, mellet ez év májusában Jelentettünk*be, mint Pártunk éa 
Kormányunk újabb gondoskodását rólunk, jkönyrtárosokról.

Ez a havonként több százezer forintot Jelentő bérkorrekció, melyet a 
Párt és Kormány intézkedése most országosan a könyvtárosoknak, muzeológu
soknak és^levéltárosoknak juttatott, egyfelől komoly, FELELŐSSÉGTELJES FEL
ADAT ELÉ ÁLLÍTOTTA MINDAZOKAT, AKIK akár hivatali, akár társadalmi funkció
juk révén .RESZTVETTEK ENNEK AZ ÖSSZEGNEK SZÉTOSZTÁSÁBAN? másfelől alkalmat 
adott DOLGOZÓINK KÖZÖSSEGTTJBATÁNAK, ÖNMAGUK ÉS MUNKÁJUK ÉRTÉKELÉSE OBJEKTI
VITÁSÁNAK LEKÉRÉSÉRE is.

Először adjunk számot arról, hogy a hivatali és társadalmi felelősök 
hogyan végezték munkájukat, azután pedig arról, hogy dolgozóink hogyan fo
gadták a végrehajtott bérkorrekoiót? E kettő szorosan összefügg egymással 
s Összetartozásuk éppen annyira nem vitatható, mint annak igazsága, hogy 
ninosen olyan bérkorrekoió, melyben ne lehetnének tévedések éa amellyel 
mindenki egyformán meg lenne elégedve.

MI ÚGY VÉLJÜK ÉS NEM IS ALAPTALANUL, hogy könyvtárunkban ez volt az 
első olyan általánosabb bérkorrekció, melyet valóban a helyzet gondos, a- 
lapos felmérésével készítettek elő s amelyet a hivatali és társadalmi vo
nalon illetékesek bevonásával, minden, részletében, elvileg és gyakorlati
lag megvitatva hajtottak végre.

A BÉRKOBREKCIÓ VÉGREHAJTÁSÁNÁL - alapul véve a főhatósági rendelkezé
seket - A KÖVETKEZŐKET KÍVÁNTUK ÉRVÉNYESÍTENI:

lj A szooialista bérezés elveit tartva szem előtt, az egyes dolgozók 
bérkorrekciójának meghatározásánál az általuk BETÖLTÖTT MUNKAKÖRT, FELADA
TAIKHOZ VALÓ VISZONYOSUKAT, VÉGZETT MUNKÁJUKAT, SZAKMAI TUDÁSUKAT vettük 
alapul. Ebből következőleg nem részesíthettük bérkorrekcióban azokat, akik
nek munkája nem felelt meg a követelményeknek. Meg kell mondani világosan, 
hogy ha nem is sokan, de voltak ilyenek könyvtárunkban.

2| A bérkorrekoiónál arra kellett törekednünk, hogy lehető teljes mér
tékben FELSZÁMOLÁST NYERJENEK azok A BÉRFESZÜLTSÉGEK, melyek mostanig alap
vetően határozták meg bérhelyzetünket. Ebből következőleg többen azért nem 
részesülhettek bérkorrekoiőban, mert eddigi fizetésük is aránytalanul ma
gas volt intézeti viszonylatban, vagy munkakörükhöz viszonyítottan. Ugyan-



osak ebből következett az is, hogy egyesek a hascnl* munkakört betöltő dolgoz ótársaikhoz: viszonyítva, az átlaguál nagyobb vagy kisebb bérkorrekciót 
kaptak annak megfelelően, hogy eddigx fizetésük az átlaghoz és munkájukhoz 
képest nagyobb vagy kisebb volt,

?J Azoknál, AKIK eddig NYELVPÓTLÉKOT élveztek, DE AZT a nyelvpótlékok 
mostani rendezésénél, MINT NEM ILLETÉKEST ELVESZTETTÉK - bár a nyelvpótlé
kot nem voltunk hajlandók elveszíthetetlen fizetéskiegészitősként tekinte
ni — a méltányolhatóság mértékének megfelelően tekintetbe vettük,

4) Végül AZOKNÁL A DOLGOZÓKNÁL, AKIKBE A MOSTANI BÉRKORREKJ,' ^RENDEL
KEZÉS MOST NEM VONATKOZOTT [közgyűjteményi, adminisztráoiós és technikai 
dolgozókj egy kisebb összeg erejéig — bérmegtakarításból - JUTALMAZTUK A 
KIEMELKEDŐEN JÓ MUNKÁT. Az átlagosan jó munka és e dolgozók csoportjánál 
fennálló bérfeszültségek figyelembe vételére most nem nyílott lehetőség. 
Reméljük nem sok idő múltán - országunk teherbíró képességétől függően - 
ennek is elkövetkezik az ideje,

EZEKET A SZEMPONTOKAT KÍVÁNTUK ÉRVÉNYESÍTENI és ÉRVÉNYESÍTETTÜK az 
Intézetvezetéssel éf az MSZMP szervezettel együtt KIVÉTEL NÉLKÜL MINDEN 
ESETBEN.

És ha a bérkorrekció végrehajtásánál VIZSGÁZTAK AZOK, AKIK VÉGREHAJ
TOTTÁK - nyilván VIZSGÁZTAK AZOK lé, AKIKRŐL DÖNTÖTTEK, azok a dolgozók 
is, akik bérkorrekoiót kaptak, vagy nem kaptak.

Ml úgy látjuk, hogy DOLGOZÓINK NAGY TÖBBSÉGE MEGÉRTETTE, HELYESELTE 
SZEMPONTJAINKAT és MEGFELELŐNEK ÍTÉLTE AZT A MÓDOT, AHOGYAN A BÉRKORREK
CIÓT VÉGREHAJTOTTUK, Ennek helytálLóságából mit se von le az, hogy egyesok 
osak önmaguk érdekeit nézve, gyengén vagy elégtelenül szerepeltek önisme
retből és a közösség iránti felelősségből.

Szóljunk most nem osak hozzájuk, de könyvtárunk minden tagjához,HA 
VALAKI úgy véli, hogy ő jól dolgozott, de azt nem méltányolták eléggé, 
cáfolja meg azzal, hogy ezután még jobban dolgozik} a HA VALAKI önmagától 
nem látta meg dolgozó társát, tanulja meg, hogy*legalább annyi illetékes 
a másiknak is, mint amennyit önmagának megkíván., TANULJA MEG,hogy vannak 
esetek, amikor ő még többet - még ha megérdemli is - csak akkor kaphat, 
ha hátrányban levő dolgozótársai is megkapták azt, ami joggal megillet-; 
őket} S NEM UTOLSÓ SORBAN AZT, hogy szooialista építésünk mostani szaka
szában a fizetések nem a szükségletekhez, hanem a ténylegesen végzett mun
kához igazodnak.

összefoglalásul-j így gondolkoztunk és igy tettünk* Ez volt az Intézet- 
vezetés álláspontja. Ezt helyeselte az MSZMP szervezet, ezt támogattuk mi 
is a Szakszervezeti Bizottság részéről, mert úgy véltük, hogy SZAKSZERVE
ZETÜNK AKKOR KÉPVISELI IGAZÁN A DOLGOZÓKAT, nA AZ EGYES DOLGOZÓK ÉRDEKEIT 
A KÖZÖSSÉG ÉRDEKEIVEL EGYEZTETI. .HA VAN BÁTORSÁGA KLÁLLANI AZ EGYES DOLGOZÓK 
JOGOS ÉRDEKEI MELLETT, DB VAN BÁTORSÁGA VISSZAUTASÍTANI A JOGTALAN IGÉNYE
KET IS.-
-------  A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK XQÍ, KONGRESSZUSÁNAK HATÁROZATÁBÓL;

A szakszervezeti szervek "Bérpolitikánkban törekedjenek: arra, 
hogy a dolgozókat jobban érdekeltté tegyék a gazdaságosabb 93 ter
melékenyebb munkában, szakképzettségük növelésében, A rendelkezés
re álló anyagi alapot úgy használják fel, hogy jobban érvényesül
jön a szooialista elosztás elve J#,"



szabad szóval[áz OSZK Híradó vitarovata]

MEGJEGYZÉSEK LÁZÁR PÉTER CIKKÉHEZ "A KÖIIY7TÁBTUDOMÁNyi KUTATÁS NÉHÁNY AMP- 
VETÓ KÉRDÉSÉRŐL,

Lázár Péter gondolat ébre sz tó cikkéhez sok vonatkozásban lehetne hozaá- 
szélni, Én itt mindössze, cikke egy-két pontjához szeretnék néhány megjegyzést
tenni.

A oikk elélj áréban megállapítja? '^Elgondolkoztató az, hogy a könyvtár
■U

sart-
rakhan folyó kutatásoknak általában csaknem a felo nem könyvtártudományi 
jellegű". a ebből azt a megállapítást vonja lo, hogy Hmennyirü kevésac i 
;a sok könyvtáros könyvtárbeli tevékenységét élő thivat áljának” ^Egészség- 
télen.jelenségnek1* tartja továbbá", hogy, különösen az CSZIC-ban !ta könyvtár— 
tudományi kutatctsokon belül a Jtörténeti tárgya témák tu'j.tengÓ3&" mutatkozik® 
"a könyvtárügyi és könyvtártani^ tén^k~rpvasára!l, s ezenfelül is a részlet- 
kutatások publikálása a túlnyomó raz általános törvényszerűség kiolsmzésére 
Vezető' kutatások rovására" „ *" ~ ~

Az elsőnek idézett megállapításhoz Mindenekelőtt azt szeretnem megje
gyezni, hogy véleményem szerint a könyvtáros legfőbb feladata az általa, őr- 
Zött könyvgyűjteményben felhalmozott tudásanyagnak a társadalom felé va,T? 
közvetítése, dokumentálása. Tudományos könyvtárak esetében ez az igény ma
gas szinten jelentkezik: ennek a dokumentációs munkának a tudományos kuta
tás részére kell segítséget nyújtania;.

Nehezen képzelhető el , hogy egy könyvtár'* 6zt a feladatát jól tudja el
látni*, ha dolgozói között nincsenek ott a megfelelő tudományszakok- szakem
berei. Orvosi, műszaki könyvtárak nyilvánvalóan arra törekednek, hogy munka
társaik sorában minél nagyobb számban szerepeljenek mérnökök,orvosok} énei
kül ezek a könyvtárak nem állhatnak hivatásuk magaslatán,

Az OSZK nemzeti könyvtár: feladata az, hogy megőrizze és a kutatás 
számára hozzáférhetővé’ tégyo a magyar kultúra nyomtatott és kéziratos em
lékeit, Ez a feladat az OSZK—mák bizonyos tág-értelemben, vett történeti 
jelleget kölcsönöz. Orvosi, mezőgazdasági vagy műszaki problémák megoldá
sára magyar és nem magyar anyagot egyaránt gyűjtő szakkönyvtárak állanak 
rendelkezésre. Az OSZK rendeltetését azonban egy társadalomtudományi ka
tegória* a magyarnyelvüség határozza meg, Ennek megfelelően elsődleges fel
adata nem lehet más, mint hogy azokat a kutatásokat mozdítsa elő, amelyek” 
a nemzeti kultúra múltjával és jelenével állanak kapcsolatban,,

Fentiekből következik, hogy az OSZK-nak feladatai megoldásához szük
sége van arra, hogy dolgozói egy része Vcállalja azt *a nem könnyű és heti 
egy kutatónap mellett nem kis erőfeszítést igénylő feladatot, hogy könyv- 
tári# munkáján túlmenően a társadalomtudományok valamelyik ágának is szak
embere legyen, a Így megfelelő^ k’eczültsTggol rőndelkezzék a nemzeti kultú
ra fejlődése szempontjából jelentős kérdések dokumentálásáraHogy n fel
készülés e'feladat megoldására nem fejeződhetett be az egyetem padjaiból 
Való kilépés pillanatában,az, gondolom, nem lehet kétséges', - furcsa lenne, 
ha ©z orvosi könyvtár dolgozója nem ismerné a penicillint:, a műszaki könyv
táré az atomfizikát. Csak az uj tudományos eredmények állandó figyelőmmel 
kisérése, s egyben a, szakma életében való alkotó részvétel teszi lehetővé, 
Hogy az ir oda1omtértenesz-könyvtár o s, történés z-könyvtár o s,ny elvé az—könyv
táros, jogász-könyvtáros ne váljék az élettől elszakadt 3Zobatudossá, s 
könyvtárosi hivatását Is maradéktalanul teljesítse, Ecgy emellett a könyv
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tárosnak könyvtári- szakműveltsége is szüksége van, természetesen nem lehet 
kétséges, valamint az sem, hogy a könyvtár nem nélkülözheti azt, hogy munka
társai sorában legyenek olyan kutatók is, akik a könyvtártan, könyvtárügy 
problémáit állítják tudományos munkásságuk középpontjába,

r Ezzel a problémával kapcsolatban még egy szempontot szeretnék fölvet
ni, A könyvtári tudományok - bárhogyan vonjuk is meg határaikat - igen sok
féle tudnivalót foglalnak össze, A gyakorlat azt mutatja, hegy az a tado
mány szak, amit könyvtártudománynak nevezünk, csak specialisták egész sorá- 
nak munkájában valósulhat meg,. A oodiooiógusnak nincsen sok köze például 
a modern könyvkiadás problémáihoz; helyesebben teszi s a tudományt nagyobb 
mértékben viszi előre, ha az általa könyvtári szemponthói feltárt munkákhaja 
mélyed el, - a ez a stúdium szükségképpen fogja őt a középkori filozófia— 
vagy egyháztörténethez vezetnie A hirÍLaptörténésztől sem kívánhatjuk azt, 
hogy tudományos munkáját kiterjessze a katalóguselméletek területére $ könyv
tári munkája is több hasznát fogja látni, ha inkább a hírlapok alapján amúgy 
is ismert pártpolitikai mozgalmakat kíséri figyelemmel, A könyvkiadás tör
ténetével foglalkozó könyvtáros előbb-utőbb eljut a kor irodalmi viszonyai
nak általános vizsgálatához $ a könyvtártörténész útja a tudományos intézmé- 
nyek történetének, tudósok pályájának vizsgálatához vezet, Kár volna elvi 
okokból gátat szabni a fejlődésnek; a tudomány élő organiznrus, megvannak a 
maga fejlődési törvényei* Az a könyvtáros pedig, aki munkaterületén. Ösztön
zést talál ejgyfajta, a könyvészettel összefüggő tudományos munka végzésé
re, bizonyára nem fogja ezt a lehetőséget kihasználatlanul hagyni, s hogy 
ez Így van, erre az OSZK évkönyvében' a dolgozók tudományos munkáinak feiéo- 
rolása valóban meggyőző példát nyújt*

Fentiek alapján talán az is világossá vált, hogy amikor az OSZK dolgo
zói könyv- és könyvtártörténeti témákkalfoglalkoznak, legsajátabb felada- 
taikat oldják meg, nem is tekintve azt, hogy kevés kutató van abban a sze
rencsés helyzetben, hogy olyan szép és gazdag anyag álljon a legközvetle
nebbül rendelkezésére e problémák vizsgálatához, mint az OSZK munkatársai
nak, Hogy ezzel a véleményünkkel nem állunk egyedül, arról meggyőződtünk 
akkor, emikor felütöttük a Szaltükov— Seseclrin-könyvtárnak, a Szovjetunió 
legteljesebb 1917 előtti orosz gyűjteménnyel rendelkező könyvtárának né
hány évkönyvét. Az 1954. évi évkönyv 13 cikkéből 9 történeti jellegűt a 
fennmaradó 4 oikk kéziratgyüjtömények katalógusa, ill, régi könyvanyag fel
dolgozására vonatkozó instrukció Az 1957„ évi évkönyvek —' 3 kötetben ösz- 
szesen 800 lapon jelentek mog - 36 tanulmányt tartalmaznak., Közülük 4 tanul-' 
mány foglalkozik könyvtárügyi, könyvtártani kérdésekkel, mintegy 80 lap - _ 
10 százalék - terjedelemben; a fennmaradó 'JZQ lapon könyvtártörténeti, 
könyvtörténeti tanulmányok, kéziratkatalőgusok foglalnak helyet $ egy egész 
kötet régi keleti és görög kéziratokra vonatkozó kutatásokat publikál,, — 
Csak mellékesen kívánom megjegyezni, hogy ezek a tanulmányok igen nagy rész' 
ben részletkutatásokat rögzítenek^ hiszen azt a körülményt, hogy valamely 
tudományszak részleteredményeket vagy szintéziseket termel—e, az illető tu
dományszak állása, fejlődésének belső törvényszerűsége határozza meg., Bár 
a magyar könyvtártörténeti irodalom igen szép - s nemzetközileg is tekin-- Télyes — múltra-tekinthet vissza, ezen a területen a szintéziseket, úgy 
látszik, még sok részletkutatásnak kell megelőznie; könyvtártörténeti ku
tatásainknak pedig sok régi adósságot kell letorlesztenie, mielőtt össze
foglaló müvek Írására gondolhatna.

Végezetül: mindezek alapján nem szívesen mérném le a könyvtáros hiva
tástudatának fokát könyvtári munkája mellett végzett kutatómunkája irányán- 
A könyvtártan, könyvtári technika kutatói mellett talán nem kisebb értékű 
az a könyvtáros sem,aki könyvtári szakműveltsége mellett valamelyik más tu
dományszak anyagában járatos,hiszen tudományos műveltsége nélkül'a könyvtár legfőbb: dokumentációs feladatai bizonyulnának megoldhatatlannak,,ÍV,.WliíDIS^
Éva]
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KÖZLEMÉNYEK

AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSÉRŐL JELENTJÜK;
JUNIUS 25-1 ÜLÉS; - A kollégium ;'A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁR HELY

ZETE ÉS PROBLÉMÁI" e„ előterjesztést tárgyalta meg és néhány egyel kérdés
ben hezott határozatot* az előterjesztés megtárgyalásában a EMK könyvtár- 
tudományi osztálya részéről LÁZÁR Péter-, a Gyarapítási Osztály részéről 
BORSA Gedeon osztályvezetők vettek riszté

A kollégium az előterjesztést elfogadta* Az előtörjesztésnek megfele
lően: ” A Könyvtártudományi.Szakkönyvtár a KMK Könyvtártudományi Osztályának 
dokumentációs csoportjához tartozik,, föladata, a' köt^rvtártudományi és dokumentációs szakirodalom rendszeres gyűjtése aj a Könyvtártudományi Osztály 
dokume'ntáoiős csoportja, könyvtár tudományi .dokumentációs, tevékenysége megalapozása, bf a módszertani mujika s a továbbképzés elvi és elméleti, alap
jait szolgáló .könyvtártudományi kutatás sogi'tése oóljából-.11 A szakkönyvtár és az OSZK közti viszonyra [függetlenül attól, hogy szervezőtszerűen és 
állományilag az OSZK része] lényegileg azok a később 'kidolgozandó..-elvek ér- 
vőnye3ekj' melyeka szakkönyvtár és a többi ilagy könyvtár kapcsolatát sza
bályozzák^

Elfogadta a kollégium á nyelvtudás! pótlékok kérdésének rendezésére 
kiküldött bizottság " AZ OSZK NYELVPÓTLÉK SZÜKSÉGLÉTÉI'” oc előterjesztését. 
Az elfogadott előterjesztés részletes ismertetését lapunk következő számá
ban közöljük*,

AZ INTÉZETVEZETÉS ÉS A DOLGOZÓK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK, valamint a KOLLÉ
GIUMI HATÁROZATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁSOK megjavítására a kollégium elhatá-- 
rozta) hogy f* évi jUl„ 15—ig főosztályonként,, vagy osztályonként értekez
leteket kell tartani) Az értekezletek feladata e kérdéseknek a dolgozókkal valő ismertetése és megvitatása Az értekezletek ismertetésére visszatérünk,,

A kollégium határozata alapján a következő kérdéseket tárgyalták meg: NYELVTUDÁSI PÓTLÉKOK SZÉTOSZTÁSA [Bizottsági SEBESTYÉN Géza ha főigazgató, 
HÁMORI Béla főosztályvezető, személyügyi előadó* .MILHÖEPER Alajos szakszer
vezeti bérfelelős]J BÉRKORREKCIÓ {Bizottság; Ijitézetvezeiés részérőliHÁMOP.1 
Bélh, PÁLINKÁS Sándor, MSZMP szervezet, részéről? HAZA Y Eá szí C y Szakszervezeti. 
Bizottság részéről: HORVÁTH Viktor', MILIIOFFBR Alá jós,továbbá az illetékes 
főosztályvezetők és osztályvezetők* A bizottság munkájában a szakszervezeti -bizalmiak közvetve, vettek, részt*]$ - KESZTHELYI HELIKON KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRÉ
VEL KAPCSOLATOS KOLLÉGIUMI HATÁROZAT végrehajtáoóval kapcsolatosan jnl.,18- 
19—ón egy bizottság tárgyalja meg Keszthelyen a szükséges .-intézkedéseket [Bizottság: JUHÁSZNÉ HAJDÚ Helga főosztályvezető, BORSA Gedeon [Gyarapítá
si Osztály], HORVÁTH Viktor [Kön-yvelósztdj, ^íöíCAY György [llirlaptárj£.-

ISMERJÜK MEG KÖNYVTÁRUNK EGÉSZEITEK MOKKÁJÁT!

A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL'

Bár'az OSZK—n belül 1952 óta létezik Módszertani Osztály, munkatársaink 
többsége kevéssé ismeri feladatai;!; és munkáját, általában hfelyét, egyrészt 
a könyvtáron belül, másrészt az egész magyar könyvtárügyben* Ezt. a-kettős
séget hangsúlyozni kell, mert az osztály, illetve az év o'leje óva mér fő
osztály az OSZK azon részlegei közé tartózik., amelyek országos, az egész ma
gyar könyvtárügyre ható tevékenységet fejtenek lei. Röviden.: úgy lehetne



megfogalmazni funkcióját, hogy az EGÉSZ MAGYAR KÖNYVTÁRÜGY SZAKMAI KÖZPONT
JA, Feladatait igy jelölték ki, munkáját ezek megoldására kell összpontosí
tania,

A felszabadulás óta eltelt időben létrejött különféle könyvtári közpon
toktól annyiban különbözik, hogy MEGALAKULÁSÁVAL EGY HELYRE - az OSZK-n be
lül egy főosztályba - KERÜLT A KÖNYVTÁRÜGY ELMÉLETI KÉRDÉSEINEK GONDOZÁSA,
A GYAKORLATI KÖNYVTÁRI MUNKA MÓDSZERTANI IRÁNYÍTÁSA, valamint a KÖNYVTÁROD' 
TATÁS SZERVEZÉSE,

A megnövekedett feladatok nagy felelősséget rónak a Központ dolgozóira. Világos, hogy az országban fplyó könyvtártudományi kutatómunka összefogásá
hoz , a könyvtárhálózatok módszertani tevékenységének iráilyitásához. a könyV- 
iÁrosok százainak és ezreinek oktatásához és továbbképzéséhez széleskörű
elméleti ismeretekkel, gyakorlati tapasztalatokkal és szervezőkészséggel"
rendelkező munkatársakra van szükség, akik képesek az országban folyókönyv
tári munka legmagasabb színvonalú irányítására ea ellenőrzésére, A Központ
nak egyre inkább arra kell törekednie, aogy feladatai ellátására alkalmas 
munkatársakat tömörltsen szervezetébe, akik a nemzeti könyvtár gyakorlata-
ből merlie'fei tapasztalatokat, megfelelően feldolgozva gyüraölosözTethetik a
könyviárügy egészének hasznára.

Ez a kaposolat az OSZK könyvtári munkája és a KMK szervező-irányító 
munkájaközött indokolja a szervezeti együvétartozást. Természetesen látni 
kell azonban a tulajdonképpeni könyvtári tevékenység ős módszertani munka 
eltérő jellegét, Mig az előbbi keretében gondoskodni kell a nemzeti könyv
tár állományának színvonalas gyarapításáról és feltárásáról, addig a mód
szertani munka során ki kell dolgozni a gyarapítás, feltárás és egyéb könyv
tári, bibliográfiai és dokumentáoiós munkafolyamat legkorszerűbb, leghaté
konyabb módszereit, mind nagy tudományos könyvtáraink, mind az összes többi 
könyvtártípus számára.

Ezek után nézzük meg kiosit részletesebben, mire terjed ki a KMK tevé
kenysége? Kézenfekvő, hogy a főosztály szervezetének megfelelően tekintsük 
át munkáját,

A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI OSZTÁLY végei az egész országban folyó könyvtártu
dományi kutatómunka szervezését, összehangolását. Az eddig szétszórtanynagy- 
részt ötletszerűen folyó kutatások eredményességének növekedni kell, a kuta
tási terület kibővül e munka eredményéképen. Az osztály nemrégiben készi- 
tétt egy alaposan dokumentált jelentést a kutatómunka jelenlegi helyzeté
ről ős további feladatairól. Az osztály végzi a könyvtártudományi dokumen
tációs feladatokat is, E tevékenysége során feltárja a külföld eseményeit, 
hozzáférhetővé teszi azokat óikkátalógusában, referáló folyóiratában (Könyv
tári Figyelő) az ország minden könyvtárosa számára,

A MÓDSZERTANI OSZTÁLY tevékenysége feltehetően jobban ismert. Az átszer
vezéssel feladatai bővültek. Munkája most is a legjobb, legkorszerűbb könyv
tári munkamódszerek tanulmányozása, kidolgozása és elterjesztése, de ható
sugara szélesebb lett, Mig eddig főként osak a vidéki állami közművelődési 
hálózattal tudott foglalkozni, most az összes közművelődési hálózatok (bu
dapesti, vidéki és szakszervezeti) gondozásán kivül a tudományos és szakkönyv
tári hálózatokkal, valamint az iskolai könyvtárüggyel is foglalkoznia kell. 
Feladatait természetesen az, illető hálózatok módszertani központjaival 
együttműködve végzi.

Néhány példát Most fejezte be a tudományos és szakkönyvtári csoport 
az Országos Mezőgazdasági Könyvtár hálózatának vizsgálatát és tette meg 
javaslatait a munka megjavítására. Jelenleg az egyetemi könyvtárak orszá-
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gos konferenciáját készítik elé. Az osztályon készül a közművelődési könyv
tárhálózatok 15 éves távlati terve'. Most van kidolgozás alatt a közművelődé
si könyvtárak kezelési szabályzata, XJjabb feladat a közművelődési könyvtárak 
gyarapítási munkájának konkrét könyvajánlásokkal valé segitése,

A Módszertani Osztály eddigi tevékenységének nem kis része volt közműve
lődési könyvtáraink jelenlegi színvonalának elérésében-, A megnövekedett lehető
ségek reményt nyújtanak arra, hogy a KMK Módszertani Osztálya eredményesen 
szolgálja, most már a magyar könyvtárügy egészét. Az osztály munkája során 
vizsgálatokat végez, jelentéseket készit, konferenciákat tart, útmutatókat 
és egyéb kiadványokat ad-ki. Ez a felsorolás természetesen csak izelitő sok
rétű tevékenységéből,

AZ OKTATÁSI CSOPORT feladata is többirányú; egyrészt a más munkaterüle
tekről átkerült és könyvtári ismeretekkel nem rendelkező könyvtárosok alap
képzésének biztosítása, másrészt a könyvtári végzettséggel rendelkezők to
vábbképzésének a megoldása, valamint a gyakornokképzés módszereinek kidol
gozása, Feladatát nem osak tanfolyamok adminisztratív megszervezése, de elsősorban programmok, tematikák kidolgozása, vizsgakérdések összeállitása, 
vizsgák lebonyolitása képezi, A képzettségi követelményeknek és a munkakö
röknek megfelelően máris különféle tanfolyamokat indítottak, a társadalmi 
munkás könyvtárosok tanfolyamától egészen az egyetemet nem könyvtárszakon 
végzettek képzését szolgáló tanfolyamig,

■Ez a rövid összefoglalás nem térhetett ki a KMK munkájának minden rész
letkérdésére, Arra talán elegendőnek bizonyul, hogy képet adjan a főosztály 
munkájáról, amelyen nem utolsó sorban múlik a magyar könyvtárügy alakulása,

KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBŐL

UJ SZERZEMÉNYEINK:
[GYARAPÍTÁSI OSZTÁLY] - Molnár Ferenc; Pál utcai fiuk 0, munkájának 

egy eddig ismeretlen örmény nyelvű kiadását ajándékozta KOZOGSA Sándor az 
OSZK-nak,

[könyvtárközi kölcsönzés] - a gyarapítási osztály külföldi csoportja
megállapodást kötött a Könyvtárközi Kölcsönzéssel, hogy az eddig vétel és 
•sere utján beszerezhetetlen'hungarioa disszertáoiékat kölosönzés utján 
kérik be és mikrofilmeztetik, A májusban leadott oimekből eddife a követ
kezők érkeztek be:

WtíST,J6sef: Die Anfánge des Buchdruckes und Pressewesen im Bánát,Wien,1954, 132 p,|Diss,j
HAAS,Edith: Die ungarische Emigration in Deutsohland vöm Jahre 1849 an bis zűr Befreiung Kossuths aus Kleinasien, Wien, 1956, 97 P. |Phil,diss,|
KUNZ,Harald:' Höfisohes Theater in Wien zűr Zeit dér Maria Theresia, Wien, 1954, 288 p, |Phil.Diss,|
KOVÁCS,Emmerich: Das Messiasbild des Judentujns um die Zeitwende naoh 

den Apokriphen und dem Babylonische Talmud, Wien, 1955, 123 p, jKathol.— Theol,Diss,|
RANÁK,Tibor: Die erkenntnístheoretisch&n Anöichten des diaiektAsohen 

Materialismus, Innsbruok, 1954, 77 P, jPhil,Diss,J
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ÁDÁM János: Vöm Vesen dér Familienerziehung, Münohen, 1957, 91 p.s 
jPhil.Diss. |

MITTELSTRASS,Otto: Beitrage zűr SiedlungsgesChichte Siebenbürgens im Mittelalter, Freiburg, 1958, 166 p, Jphil,Diss„|

SAJÓ GÉZA MUNKATÁRSUNK PÁRIZSI KUTATÓMUNKÁJÁNAK EREDMÉNYEIRŐL
SAJÓ Géza az RRT osztályvezetője - mint ismeretes - 1956 augusztus 

1. éta a Művelődésügyi Minisztérium és az OSZK támogatásával; a francia 
"CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE" meghívására és francia ál
lami ösztöndíjjal Párizsban filozófiatörténeti kutatásokat folytat,

MOSTAK^ BÁRIZSI KUTATÓMUNKÁJÁNAK ELŐZMÉNYEI: Több mint tiz évvel ez
előtt az "OSZK egyik névtelen középkori kódexében BOETIUS DACUS XIII., szá
zadi filozófus egyik elveszettnek tartott munkáját ismerte fel s azt 1954- 
ben közreadta, Aza addig alig ismert haladó szellemű középkori böloselo 
filozófiai alapelveit feltáró " De aeternitate mundi" - A világ örökkéva
lóságáról — c, munka megjelenése nagy érdeklődést keltett s döntő fordula
tot idéz'ett elő a Tempier párizsi püspök 1277* évi dekrétuma által eret
neknek nyilvánított Boatius Dacus jelentőségének megítélésében, E mellett 
kiindulópontot teremtett ahhoz', hogy Boetius Dáous müveit, melyeknek hi
teles kéziratait a szerző 1277* évi elitéltetése után valószinüleg megsemmi
sítették, az immár ismertté vált- filozófiai elvek és stiláris jegyek alapján 
névtelen kéziratokban felismerjék,.

SAJÓ GÉZA PÁRIZSI KUTATÁSAI ALATT Boetius Dacus négy ismeretlen újabb 
munkáját fedezte fel: köztük két Aristoteleskommentárt, me3yeknek hiteles
ségét az "Archives d'Histoire Doctrinaío et Littéraire du Mcyen Age" ci- 
mü évkönyvben megjelent tanulmányában részletesen kifejtve bizonyította, 
Meggyőző érveinek közreadása után megbízást kapott a két boetiusi mü szö
vegkiadásának elkészítésére. Ez a nagyszabású munka a dánok által kezde
ményezett "Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevi" cimü kiadványsoro
zatban fog megjelenni,

Hasohlóképpőft SAJÓ Géza gondozásában és bevezeti tanulmányával je
lenik meg az általa felismert nDe aeternitate mundi" oimü boetiusi munká
nak immár hat kézirat összevetése alapján készült kritikai kiadása a 
Kölni Egyetem Filozófiai Intézetének "Quellén und Studien zűr Geschichte 
dér Philosophie" oimü kiadványsorozatában,

A nagyszabású puWikációs tevékenység mellett SAJÓ Géza előadások^ 
formájában is több' Ízben - a Dán Filológiai Társaság felkérésfxe KOPENHÁ- 
GÁBAN, más alkalommal a KÖLNI EGYETEM THOMAS INSTiTUT-jában - összefog
lalta és ismertette Boetius Daous müveinek felkutatásában elért újabb 
eredményeit,

tígy érezzük, jogos büszkeséggel tarthatjuk számon SAJÓ Géza munkás
ságát, mely szinte uj irányba terelte s már eddig is igen jelentős eredményekkel gazdagította a középkori filozófiatörténeti kutatásokat,, [SOL
TÉSZ ZOLTÁNNÉ]

OLVASÓSZOLGÁLATUNK TAPASZTALATAIBÓL:
Tudományos, könyvtáraink közművelődést is szolgáló intézményékkő Vál

tak, Növekvő feladatokat .jelent ez az Olvasószolgálat dolgozói számára.
Mind jobban látjuk, hógy nem' érhetjük be az alkalomszerű kérdezősködés 
kielégítésével. Vitatható azonban, MILYEN MÓDON TÁJÉKOZTATHATJUK OLVASÓIN-



KÁT AZ UJ KIADVÁNYOK MEGJELENÉSÉRŐL, IRÁNYÍTHATTUK-E FIGYELMÜKET,NÉPSZERŰ 
BESTSELLEREKRŐL, PONYVÁIKRÓL - IGAZ IRODALOMRA? A könyvtáros aktivizálódá
sát, nevelő szerepét ma már minden országán- szükségesnek tartjak;Nyugati 
és szovjet szaklapok egyaránt ezt bizonyitjákc

Az olvasószolgálat tapasztalatain is lemérhető olvasóink érdeklődésé
nek szükkörüsége, Növekedik a ponyva iránti igény, sőts egyetemi hallgatók 
nem kis osoportja is féromüveket kér szórakozás, "kikapcsolódás” ürügyénc 
Érthető ha két vizsga közt, nehéz munka után "könnyű" olvasmányt keresnek 
látogatóink. Elgondolkoztató tanulsággal jár kérő céduláink lapozgatása,
A KÉRT MÜVEK 50-35 SZÁZALÉKA SZÉPIRODALOM, Májusban például' 13,21b igényelt 
könyv közül 4#628 könyv tartozott a 3-as főosztályba. EZEK KÖZÜL MINDÖSSZE 
60-70 SZÁZALÉKOT SZÁMÍTHATUNK VALÓBAN IRODALOMNAK, Imo a népszerű müvek? 
Olivér Gray vadnyugati regényei, Leblanc Maurioe. Harminc koporsó sbb.For
ró Pál, Erdős René, Bozzay Margit - a legkeresettebb Szerzik közé tartoznak* 
És nem múlik el nap a Tarzan könyvek igénylése nélkül,

MIT TEHET A KÖNYVTÁROS? Erőszakos ajánigatás nem lehet célravezető,
De többet kell tennünk a jő irodalom ismertetéséért^ Az uj könyvek kiállí
tását ezután is folytatjuk^, Ezenkívül más szemléltető formákkal is kísérle
tezünk, Plakátokat készítettünk - oserélhető szövegekkel, az olvas'terem" 
és a katalógusfolyóson helyezzük el ezeket,, Az egyik, a legújabban megje
lent kiadványok közül emeli ki a legkiválóbbakat, (Ismeretterjesztőt..szép- 
irodalmit vegyesen,) A másik falitáblánk általában ajánl szórakoztató. ke
vés idő alatt is forgatható könyveket, megfelelő annotációkkal, Az olvasó
terem szabadpolcán pedig külön helyet biztosítunk a politikai oktatáshoz 
szükséges szakmunkák számára. így, a katalógusban nehezebben tájékozódók 
is gyorsan hozzájutnak a koresett kiadványokhoz., Segítséget nyújtanak eh
hez a munkánkhoz á Gyarapítási Osztály munkatársai is, akik sorenkívtil szer
zik be és gyorsítva juttatják el hozzánk az oktatás segédanyagát és a KMK ökt. 
Oktatási osoportja, akik az ajánlható müvek összeállításához ígértek segít
séget.

Igazi eredményt az uj iskolaévtől várunk — a nyári holt szakasz kísér
leti ideje után,, Jó ötleteket, használható módszereket addig is gyújtunk, 
örülnénk-, ha más osztályok munkatársai is elmondanék véleményüket, gondo
lataikat. [SÁNDI ERZSÉBETjj

H i r e i n k :
[HÍRLAPTÁR] — A Hirlaptár a közelmúltban nehány dolgozójának ügyessé

ge és áldozatkész munkavállalása révén igen e'onyös arzorj«SnyzzCsi vég
zett.- A NEMZETI ÚJSÁG és az UJ NEMZEDÉK 1520-1944 közötti teljes anya
gát makulatúra áron sikerült megszerezni, Ennek során 320 kötött hirlap- 
kötet.t került'a Hirlaptár állományába, kötetenként kb, 9 forintért 30 
forint helyett. így a megtakarítás kb, 6 7-0 forintot tesz ki, A 10-12 
mázsányi anyagot KATICS Tibor gépkocsivezető és BÖftÖS János, LAKATOS Éva, 
TOMASZ György a Hirlaptár dolgozói szállították be egy liftnélküli Kádár, 
utoai ház harmadik emeletéről a Hirlaptárba,

[MIKROFILMTÁR] - A negyedévi jelentés lezárása után értekezletet tar
tott a Mikrofilmtár és'megbeszélte a tapasztalatokban gazdag 23 negyedév 
munkájának tanulságait, Különösen a laboratórium dolgozóit DEBULAY Imré
mé, KISS Eszter és SZALAY Andorné kartársnőket illeti dicséret.

Munkájukról a statisztikai adatok beszélnek? A mikrofilmtárban az lc 
negyedévben 2, - a 2., negyedévben 3 fényképész készített nagyításokat.
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[Az 1* negyedévi teljesitményeket zárójelben közöljük.,] A 2, negyedév telje
sítményének adatai; Nagyítások száma: 60 448 [5 537] db., - Ebből: a münche
ni katalógus anyaga: 56 976 [2 736], egyéb anyag: 3 472 [3 l6l],

A számok mutatják, hogy a nagyszámú müncheni anyagról készített nagyí
tás ellenére a Mikrofilmtár egyéb feladatait sem hanyagolta el. Dicséretet 
érdemelnek a laboratórium dolgozói, mert a nehézségek ellenére is lelkiis
meretesen és szorgalmasan dolgoztak,,

A MAGYAR-SZOVJET BARÁTI TÁRSASÁG HÍREIBŐL:

<> A MSZBT alakuló ülésén és azóta is többször elhangzott kívánság 
alapján, a MSZBT és a Szakszervezeti Bizottság megállapodtak ab
ban, hogy SZEPTEMBER 1-TŐL kezdődően ELŐTAKARÉKOSSÁGI AKCIÓT kez
deményeznek, hogy jövőre minél több dolgozónk lehessen részt a 
MOSZKVA-LENINGRÁD-I TANULMÁNYÚTON, Az, aki ebben az előtakarékos- 
ságban részt kivan venni minden fizetéskor 50 forintot fizet be 
a KST-be, erre a célra, így, ha júliusra szervezzük meg az utazást, 
már 1000 frt megtakarított pénz van a résztvételi költségekre* No
ha a'költségeket még előre nem ismerjük, bízunk benne, hogy a MSZBT 
VIII, kér, vezetőségének segítségével kedvezményes utazásra számít
hatunk, Kedvezményes utazásra csak az előtakarékosoági akcióban 
résztvevők jöhetnek tekintetbe. Az előtakarékossági mozgalomban való 
részvételi kérdőíveket rövidesen szétküldjük,

O A JÓL SIKERÜLT KLUBDÉLUTÁNT és az elhangzott moszkvai élménybeszá
molót a MOSZKVA ÉTTEREM KERTHELYISÉGÉBEN SZERETNÉNK FOLYTATNI, A 
baráti beszélgetést összekötnénk egy vidám vaosorával, így már elő
re ismerkednénk azokkal az ételekkel, melyek leginkább megnyerték 
a tanulmányút résztvevőinek tetszését és ízlését. Természetesen 
családtagokat is viszünk magunkkal (ha akarunk) erre a találkozó
ra, melyet e hó második felére tervez az MSZBT vezetősége,

O Könyvtárunk jövő évi továbbképzési tervébe a OROSZ NYELVOKTATÁST 
is szeretnénk felvétetni. Kéretik az érdeklődő munkatársakat, kö
zöljék kívánságaikat RUDAS KLÁRÁVAL, hogy a terv tárgyalásánál 
már tudjon azokról és tolmácsolhassa, [rk]

FIGYELŐ SZEMMEL

A BABA 24.NYARÁN
elvégezte az egyetemet és mint magyar vagy történelemszakos tanár bekerült 
az OSZK-ba, Kezdetben boldog mosollyal járkált a Muzeum patinás falai kö
zött, mint "az ország első könyvtárának" dolgozója. Idők folyamán mosolya 
megkopott, majd teljesén eltűnt, A Baba elégedetlen volt, már fél éve itt 
van és még nincsenek mögötte remekművek, csak a feldolgozó munka egyik-má
sik fázisát ismerte meg,Kissé csodálkozva nézte a könyvtári múmiákat", 
akik évtizedeket vagy egy egész életet voltak képesek eltölteni ezzel a 
munkával,

SZINTE EL SEM AKARTA HINNI, HOGY AKADT EGY FÉRFI ,AKI - ahelyett.. hogy 
lovon fel alá száguldozva; akadályokon ugratná át, vagy mint búvár a tenger 
mélyének titkait kutatná, vagy legalábbis erőmüveket tervezne, vagy a vilá
got jelentő deszkákról hódítaná meg a közönséget, esetleg mint labdarugó
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megtanulna fej élni,passzolni, keresztlabdát adni, hogy egy — egy gólja után 
40 000 jpbb sorsra érdemes koponyában elhelyezkedő torokbál olyan ováció1 
törjön ki, amilyen szellemi alkotásoknak sohasem jut, - FELAMTÁMK,ÉLET
CÉLJÁNAK TEKINTETTE, HOGY CÉDULÁKAT OSSZON BE EGYENLETES ÜTEMBEN, tökéletes 
PONTOSSÁGGAL, már fiatal korában is, nem mint Casanova, aki csak öreg korá
ban lett könyvtáros,

PERSZE fiatal ember a korlátlan lehetőségek urának érzi magát és azt 
hiszi, hogy dudásának határai tetszés szerint tágithaták, hajlamos a kisebb— 
nek latsző feladatok lebecsülésére. Bevallom bennem is volt ilyen érzés, 
amikor ide kerültem. Azután túl a Sturm und Drangon, lehiggadt korszakában 
belátja, hogy egy látszólag kisebb jelentőségű feladat tökéletes elvégzése 
értékesebb, mint egy nagyobbnak látszó feladat tökéletlen teljesítése, A 
helytálló közkatona többet ér mint a fejvesztetten visszavonuló, vagy embe
reit nem kimélő tábornok,

HASONLÍTSÁK ÖSSZE egyszer az olvasótermi katalógust a számos többnyire 
türelmetlen kéz által összedobott kísérőlap-katalógussal és akkor nagyobb 
tisztelettel fogják nézni a feladatot és a oédulákat beosztó kezet,

A KEZDŐ KÖNYVTÁROS FIZETÉSE NEM SOK, az -előmeneteli lehetőség sokszor 
lassú, szívós munkával kell megküzdenie a nagyobb darab kenyérért, DE VOLT 
IDŐ MIKOR EZT A PÁLYÁT NEM IS TEKINTETTÉK FOGLALKOZÁSNAK, Diderot-ról je
gyezték fel "Nem vállalt állást, hogy egészen az irodalomnak élhessen, órá
kat adott, könyvtároskodott, sokat nyomorgott",

És persze NEM CSAK AZT KELL NÉZNI mindig, HOGY MIT KAPUNK, HANEM ARRA 
KELL TÖREKEDNI, HOGY A KÖNYVTÁRI MUNKA TERÜLETÉN HASZNOSSÁ LEGYÜNK, AMIT 
AZUTÁN MEGFELELŐEN MEG IS FOGNAK BECSÜLNI.

A BABÁT PERSZE* SEGÍTENI KELL. HOGY MEGTALÁLJA HELYÉT AZ ÉLETBEN ÉS A 
KÖNYVTÁRBAN, MERT TEHETSÉGES ÉS TÖREKVŐ és épen azért mert kételyeinek ki
fejezést ad BECSÜLETES EMBER, AKI EZT A SEGÍTSÉGET MEGÉRDEMLI, [HZ]

VITAINDÍTÓ VOLTAM ...

Gyorsan megnyugtatok mindenkit, hogy nem a szabadpolcrendszer, nem is 
a lyukazott'katalóguskártyák kérdésében jutottam ehhez a kitüntető 
tisztséghez. Nem,a könyvtár szakmában még id{£ig nem jutottam. Az én 
vitainditdsom egész más vonalon történt.
És pedig Így: AMERIKÁBA DISSZIDÁLT ATYAFIAK sorsuk szerenosés fordu

latának és az itthon rekedt "peches" hozzátartozók iránti részvét igazi amerikai nagylelkűséggel való dokumentálására CSOMAGGAL LEPTEK MEG BENNÜN
KET. Nagy izgalommal asszisztált a család minden tagja a szerenosét 
Ígérő csomag kibontásánál. Végre mi.is gondtalan emberek leszünk - gon
doltuk. Részesülünk az amerikai életszínvonal áldásaiban. Kevés a sző
nyegünk, jó márkás órát is használhatnánk, valamiféle finom italok és 
más csemegék is jól jönnének, Idáig jutottunk gondolatainkban,midőn 
a osómag tartalma feltárult. No lám, az atyafiak nem ilyen közönséges 
hétköznapi dolgokat szántak nekünk! ŐK SOKKAL JOBBAN TUDTÁK,HOGY MIK 
AZ IGAZI MAGAS ÉLETSZÍNVONAL KELLÉKEI és azt is, hogy miben lehetnek 
legjobban segítségünkre. CSUÍA NŐI ESTÉLYI RUHÁT KÜLDTEK. Sárgát, zöl
döt^ lilát, pezsgőszintit meg más pompásnál pompásabb színűeket. Mind
egyiken csipke-, fodor-, szalag-, vagy tülldiszités. Kár, hogy úgy 
össze Voltak gyűrve,mintha Amerikából idáig valaki állandóan ült volna
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rajtuk, különben rögtön fel lehetne venni* Úszott a boldogságban az 
egész család. Már tervezgettük is, hogy milyen programmbkat kell ösz- 
szeállitani, hogy a ruhák kellő nyilvánosságot kapjanak,
MÁSNAP HEGGEL azonban fordulat állott bec Feleségein - bizonyára rosszul 
aludt szegény — váratlanul egészen más sorsot agyait ki a pompás hol
mik számára. Hivatalba indulván, az előszobában feleségemet komoly 
tárgyalás közepette találtam' — egy észeressel* Bár - mint ilyenkor 
rendszerint - nagyon sietős volt az utam, egy pillanatra felfigyeltem 
a tárgyalásra,- HAT MIT TETSZIK'ÉRTÜK KÉRNI? - Fogalmam sincs, mondja 
meg maga, hogy mit ad é*tük,- NÁLUNK SZABÁLY-, HOGY MI NEM MONDUNK ÁRAT, 
AZ ELADÓNAK KELL MEGMONDANI, HOGY MIT KÉR A FELKÍNÁLT ÁRUÉRT, - így vi
táztak néhány peroig", anélkül, hogy egy cseppet is változtattak volna 
merev álláspontjukon. Nem jutott sehogy előre a dolog". Nézem a’í érá
mat", el fogok késni, (El is késtem) Mégis közbeléptem, 100 FORINT.MON
DOM, Mindketten fellélegzettek. A vita megindult* ÍGY LETTEM HÉT EN 
VITAINDÍTÓ.
A végét sajnos már nem várhattam meg. REMÉLEM AZONBAN, HOGY A'VÁSÁR

ÍÉVÉN VISSZAKAPOM A PÉNZEIi/ET, AMIT A VÁMNAK ÉS A POSTÁNAK KIFIZETTEM. 3ECK OSZKÁR]

H i r e k
MÁS KÖNYVTÁRAK ÉLETÉRŐL_ÉS MUNKÁJÁRÓL

[a kmk könyvtártudományi osztályának közleménye]:
Beszámolónkat annak az érdekes cikknek az ismertetésével kezdjük, ami 

a Szolnokmegyei Hirlap jun„ 199-i számában jelent meg "A JÁSZSÁGI tLŐ KÖNYV
TÁR BUDAPESTEN" oimmel. Megtudjuk, hogy a Jászságban már komoly hagyomá
nyai vannak ennek a módszernek, melynek léayego az, hogy valamely szépiro
dalmi müvet vagy annak egy-egy részletét felolvassák, iőmertetik és alkal
masint a témába vágó diafilmek, vagy egyéb képek bemutatásával teszik 
élénkebbé a felolvasást, Ezenkivül ami a cikk szerint is a módszer leg~ 
▼onzóbb sajátossága, hogy úttörők, KISZ tagok irodalmi-müvekből dramati
zált, párbeszédes részeket mutatnak be. Az Élő Könyvtár 1957 tavaszán a 
Jászsági Kinoses Hónap alkalmából mutatkozott be először. Most a Hazafias 
Népfront központjában Budapesten rendeztek bemutatót, rEzen számos művelő
désügyi szakember vett részt" Írja a lap. Sajnos azt nem sikerült megállapítanunk — . hogy a közmüveiődési könyvtárügy irányitói és"munkásai jelen 
voltak—o a bemutatón?

Ugyancsak figyelemreméltó az a néhány jelentős oikk is, arai az OLVA
SÁS-ELEMZÉS kérdésével foglalkozik. Az Élet és Irodalom-ban két ilyen 
irányú Írással is találkoztunk. Az egyik - igen érdekes és gondolatéb
resztő oikk'- GYŐRY DEZSŐ BESZÁMOLÓJA a Kecskeméti Könyvhét kapcsán tar
tott alikétról ("Szemtől szemben az olvasókkal* Mire tanitott a könyvhét?" 
jun.l9,-i az.) A másik cikket FÜLÖP JÁNOS irta, cime: MIT OLVASOK,MIVEL 
TÖLTÖM SZABADIDŐMET, MIRE KÖLTÖM KERESETEMET? HATVAN MUNKÁS ÉS ÉRTELMISÉGI 
VÁLASZOL,"Az Autó Alkatrész Gyárban végzett közvéleménykutatás adatait 
használja*fel a szerző abból a óéiból, hogy a ..oimben jelzett kérdésre vá
laszoljon, Ha ez nem is siketült'neki, mindenesetre a cikk értékes kezde
ményezés. A Népszabadság jun, 27.—i számában KŐMŰVES Imre{"TALÁLKOZÁS AZ 
OLVASÓVAL" cim alatt arról a közvéleménykutatásról számöl be, amit a Szép- 
irodalmi' Könyvkiadó a Ganz-MÁVAG Gyárban végzett idén májusban. Az emlí
tetteken kivül egyre több vidéki lap közöl hasonló jellegű, de általában
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kisebb területen és mélységben mozgó olvasáselemzési cikkeket. (Pl,i"Kik 
és milyen könyveket olvasnak Kiskunmajsán? Petőfi Népe jun,12e)Mindezek 
— az emlitett cikkek erényei és hibái egyaránt - arra hívják fel figyel
münket, hogy az olvasáselemzés kérdésével elsősorban módszertani osztás* 
lyunknak részletesebben kell foglalkoznia.

Mint az eddigi beszámolókban, úgy itt is különösen kiemeljük azokat 
a híradásokat, melyek arról számolnak be, hogy A TANÁCSOK HOGYAN FOGLAL
KOZNAK A KÖNYVTÁROKKAL. A Zalai Hirlap jun, 25-i oikke szerint a ZALA- 
MEGYEI TANÁCS legutóbbi ülésén megvitatta a Párt művelődéspolitikai alap- 
elveit és ezzel kapcsolatban sok szó esett a megye könyvtárügyéről is,
A megyei tanács egyébként már előző ülésén is foglalkozott külön a megyei 
könyvtár problémájával is és fontos határozatokat hozott a könyvtárosok 
képzésével és az olvasószolgálati munka mégjavitásával. Elhatározták a 
többi között, hogy minden 1000 lakosnál többet számláló tsz községben 
a falusi könyvtár állományát rövid időn belül 500 kötet fölé emelik.

A PESTMEGYEI TANÁCS kibővitett ülésén ugyancsak a művelődéspolitikai 
irányelvek alapján tárgyalták a megye művelődésügyének hároméves tervéi,
A határozat a többi között kimondja*” A hároméves terv idején a könyv- 
állomány növelése, javítása, a könyvtárak politikai munkájának megjaví
tása a főfeladat. Szaporítanunk kell tékát a népszerű politikai könyvek 
és mezőgazdasági szakkönyvek számát. Bevonjuk a könyvtárak vezetőit az 
ideológiai továbbképzésbe. ” Ugyancsak kimondja a határozat, hogy a Pest
megyei Könyvtárnak még ez évben megfelelő épületet kell juttatni és min
den újonnan épülő művelődési házban a'könyvtár számára külön helyiséget 
kell tervezni. (Pestmegyei Hirlap jun,14.)

A 3ÉKÉSMBGYEI TANÁCS szintén egy a közelmúltban megtartott ülésén 
foglalkozott a könyvtári kérdésekkel, most (Békésmegyei Népújság jun,
26,)hivatkozva a tanács ülésére "Friss levegőt!” oimti glosszájában os
torozza a megyei könyvtárat.

Már hirt adtunk arról, hogy.a Liszt Ferenc téren épülő uj bérház 
földszintjén nagyméretű reprezentatív gyermekkönyvtárat létesítenek, 
"KORSZERŰ GYERMEKKÖNYVTÁR ÉPÜL BUDAPESTEN” óimén Gábor István a Magyar 
Nemzet jun. 14,-i számában ir igen érdekes cikket a leendő könyvtárról 
és a mai gyermekkönyvtári problémákról,

A KÖNYVTÁROS OKTATÁS ÉS AZ UJ KÖNYVTÁROS KÁDEREK KÉRDÉSÉVEL kapcsolat
ban a Hétfői Hírek jun, 29.-i száma megállapítja, hogy a sok könyvtár 
és a sok könyv mellett igen kevés a szakképzett könyvtáros,

A Kisalföld jun. 19.-i 3Záma viszont 3 hasábos cikkben a követke
zőkről ir*"'SOK AZ OLVASÓ, - KEVÉS A KÖNYV A MOSONMAGYARÓVÁRI JÁRÁSI 
KÖNYVTÁRBAN,”És ez a kérdés vidéki népművelési könyvtárainknak, mint 
már erről múltkor is beszámoltunk, egyik legégetőbb problémája. Újabb 
és újabb olvasói rétegek jelentkeznek országszerte "ANGYALFÖLDI CSODABOGÁR" 
Magyar Ifjúság jun, 20. "OLVASÓ PARASZTOK", Petőfi'Népe jun, 19. "GONDO
LATOK EGY KÖNYVTÁRBAN”, Pestmegyei Hirlap, jun. 19. "SOKRÉTŰBBVÁLTOZA
TOSABB A MUNKÁSSZÁLLÁSOK KULTURÁLIS ÉLETE”, Népszabadság, juíi.19,"GONDO
LATOK, SZÁMOK ÉS VÁGYAK A KÖNYVTÁRBAN", Orion-Televizié, jun,23.)

Az elmúlt hetek jelentős eseménye volt a Borsod megyei Tanács Vég
rehajtó Bizottságának határozata A MISKOLC-I MEGYEI KÖNYVTÁR KERETÉN 
BELÜL KIFEJLESZTENDŐ MŰSZAKI KÖNYVTÁRRÓL, A tanács a jövő évi költ el
vetésében TÖBB MINT 100 000 FORINTOT irányzott elő erre a célra. (Észak- 
magyarország, jun. 16,)

A falusi tanáosok kisebb-nagyobb (sajnos még inkább kisebb) könyvtár*
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fejlesztési hozzájárulásai mellett a miskolci példán túl akadnak még Je
lentés összegekről szélé híradások. A CSEPELI VAS ÉS FÉMMÜVEKEEN például 
idéfc 200 000 FORINTOT FORDÍTANAK UJ KÖNYVEK VÁSÁRLÁSÁRA, (Népszabadság, 
jun.26,)

Két cikk - szines kis riport formájában hirt ad A MŰVELŐDÉSI AUTÓK 
életéről, ("Jánosbogárka" Dunántúli Napló, jun. 14, " A művelődési autó 
első útja a tanyavilágban", Petőfi Népe, jun, 16.)

SZAKSZERVEZETI KRÓNIKA
[Hírek szakszervezetünk mindennapi munkájáról]

SZAKMAI MÜNKABIZOTTSÁG

Jun, 25, és 27—i üléseiben megtárgyalta az OSZK kollégiumának "Az 
OSZK nyelvpótlék szükségletői" c„ határozatát és javaslatot készített a 
nyelvpótlékok szétosztására, E határozat alapján, mely lineális csökken
tést javasolt az egyes osztályok részére megállapított nyelvpótlékos he
lyeknél, képviselte szakszervezetünket MILHOFFER Alajos bérfelelős a nyelv
pótlékokat szétosztó bizottságban,
TÁRSAM LOMDIZTOSITASI TANÁCS

ÜDÜLÉS — Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési be
utalást :

a]Szakszervezeti kedvezményes beutalások - BAIATONFÖLDVÁR: jun, 18.- 
jul. 2. TÓTH Sándor, jul, 2,- 16, MORAVEK László.

bj Önköltséges'beutalások - PILLSSZENTKERESZT: jun. 24.- jul. 5. KOS- 
TYÁL István és felesége -' SIOFOK: jun„18e- jul,2, SEBESTYÉN Géza felesége 
és 2 gyermeke', jul’, 2,- 9. UHARECZKY Klára, férjével és gyérmekével.VISEG- 
RÁD - jun. 18.- 25.FALLENBÜCHEL Zoltán és édesanyja, jun. 18,- jul,2. KISS 
Dezsőné férjével és gyermekével, jul. -2t- 16, MUNKÁCSY Piroska.

ej Intézeti beutalások — Keszthely: jun. 18»- 28. HAZAY László és fe
lesége f MIMI György féleségével és 3 gyermekével - jun. 29,- jul.O. BECK 
Oszkár feleségével és egy gyermekkel, TERSE Lajos és felesége, SAJÓ Géza 
felesége 3 gyermekével - jul,9.- 19. SZECSEY Gábor feleségével éy gyerme
kével .

MÖNKÁSELLÁTÁS — Az étkezde és klubhelyiség nyári nagytakarításáért, 
függönyeinek mosásáért, vasalásáért és feltételéért szakszervezetünk 650 
forintot fizetett ki,

BÉKEBIZOTTSÁG

Jul, 1-én tartotta alakuló ülését. Tagjai: BERLÁSZ Jenő,DÁNIEL György, 
DÁRDAI Miklósné, LÁZÁR PÉTER [elnök] és N. RÁCZ Aranka.

A Békebizottság munkátérvének és munkája módszereinek főbb pontjait 
rögzítette.
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KULTUILuLIS MUNKABIZOTTSÁG

Jul, 1 -én tartott ülésében a kulturális igények felmérésére összeállí
tott kérdőivet végleges formájában rögzítette és a nyári munkával kapcsolatos 
kérdéseket tárgyalta meg*
BÉR—SS MUNKAÜGYI BIZOTTSÁG

Jun, 29-én tartotta alakuló ülését. Tagjai: HE3NÁDY Dénes, LOPUSÁN Jó
zsef, MAGYARI Lászlóné, MILHOFFER Alajos [munkabi zott sági elnök], valamint 
esetenként MARKOS Béláné [munkásellátási felelős] és VIZKELETY András [mun
kavédelmi felelős],

A Munkatörvénykönyv rendelkezései alapján javaslatot dolgoztak ki a könyv
tár túlórakeretének jul, 1-től történő felhasználására, A bizottság javasla
ta alapján a Munka Törvénykönyve és Végrehajtási Rendelete 42,, illetve 65. 
pontjaiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően az SZB JUL-SZEPT.HÓNAPOKRA 18—18 [olvasószolgálat 2, Könyvfeldolgozó 3f Hit laptár 2, KéZirattár-RRT 1, 
Keszthely 3, Könyvelosztő l, Könyvkötészet 4, GH 2], OKT-DEC, HÓNAPOKRA 9-9 
[Rirlaptár 1, Kézirattár—RRT 1, Könyvelosztó 1, Könyvkötészet 4,GH 2] dol
gozó túlóráinak szükségességét látta indokoltnak és tett engedélyezésére 
javaslatot.
EGYÉB

- Az ez évben rendezett LATIN ÉS GÖRÖG NYELVI TANFOLYAMOK összefoglalóin 
az SZB—t CSAPODI CSABÁNÉ elvtársnő képviselte„Megállapitása szerint a tan
folyamok a klasszikus nyelveknek a könyvtári munkához szükséges alapjait a 
résztvevők, a tanfolyamok szintjének megfelelően, elsajátították, A hallga
tók lelkesen és nagy szorgalommal tanultak,Szakszervezeti jutalomkönyvben részesültek: HAJDÚ Lajosné [Könyvelosztó], KONCZ Béláné [Könyvelosztő],
PAPP Zoltán [Bibliográfiai Osztály] és WIX Györgyné [Könyvelosztó], A görög 
tanfolyamot KÖVENDY Dénes, a latin tanfolyamokat FALTA Rosemarie és PAPP 
Ivánná vezették*. Az SZB részéről ezúton is. hálás köszönetét mondunk önzet
len és leljces munkájukért,

- A 2, POZSONYI TANULMÁNYÚT - melyet ez év októberének első felére ter
vezünk - előkészületei megkezdődték, A tanulmányút részleteinek tisztázásá
ra az ottani Egyetemi Könyvtár Szakszervezeti Bizottságának levelet küld
tünk, Ugyancsak ez év októberére várjuk a POZSONYI EGYETEMI KÖNYVTÁR TANUL
MÁNYI CSOPORTJÁNAK itteni látogatását,

— A LODZI EGYETEMI KÖNYVTÁR egy tanulmányi csoportja augusztusban ki- 
ván Magyarországra jönni 2 hetes tanulmányútra. Ehhez könyvtárunktól kértek 
támogatást. Az Intézetvezetés megbízásából a Szakszervezeti Bizottság kül
dött részükre tájékoztatást,

— Jul, 6-án ÖSSZBIZALMI ÉRTEKEZLETET tartottunk, melyen a bérkorrek- 
oió szempontjait Ismertettük és beszéltük meg a bizalmiakkal,

KEDVES EMLÉKÜNK MARADT A NÉMET IFJÚSÁG VENDÉGSZERETETE
Ez év júniusában könyvtárunk dolgozói közül GTŐRFFY Sarolta, 
BERKE Rózsa, SZÁSZ Magda és WITTEK Lászlóné két hetes ta
nulmányi kiránduláson voltak az NDK-ban, Beszámolót tanul- 
mányutjukról az alábbiakban közlünk.

Nehéz összesüriteni néhány szóba azt a 3ok élményt, tanulságot, amit a 
németországi útról hazahoztunk, A drezdai képtár csodálatos festményei, a
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a szász fejedelmek kincsestára, a meisseni pcreellánok kiállitá3a,hajöttünk 
az Elba sziklás partjai alatt, Königstein Tára, a pillnitzi fejedelmi nyara
ié , filmszerűen gyorsan kápráztak el a szemünk előtt,,

Alig hogy körülnéztünk DREZDA környékén., már robogtunk tovább az uj , 
emeletes munkásvonaton Lipose felé, LIPCSÉDEN első utunk a Deutsche Püchereibe 
vezetett, majd a lipcsei csata emlékművének, vásári épületeknek, üzleteknek 
és üzemlátogatás során a Goldeck csokoládégyárnak a megtekintése volt a prog— 
rammunkj Megillotődve néztük a Tamás templomban Bach, éa a weimári mauzóle
umban Goethe és Schiller koporsóját„Elgondolkodhattunk Goethének egyszerű fa
ágya, dolgozószobája és szép könyvtára mellett,De elgondolkodhattunk azon a 
pusztításon és embertelenségen is# amelynek nyomai ott kisértenek Drezda,Lip
cse utcáin és a buohenwaldi kcnoentráoiős tábor kinzókamráiban,,!gazuk volt 
a német elvtársaknak: mi nem szenvedtünk annyit, mint ők,De azért mi is har- 
oolunk a békéért velük együtt,

# AZ NDK SOK KIÁLLÍTÁST, MÚZEUMOT ÁLLÍT PÖL, MELYEK A HÁBORÚ BORZALMAIRA 
EMLÉKEZTETNEK,, Drezdában a műemlékek helyreállítása folyamatban van, de a 
Frauenkirchét meghagyják romjaiban. Ott áll Drezda közepén a templom romja, 
mint egy fölkiáltó jel: Csak ezt ne! Spha,soha!

MEISSEN, és a többi kis apró helység amit utunkban lát tünk, elke
rülte a háború veszedelmét „A magastetős manzárdszebás régi német házak meg-- 
nyugtató hangulatot árasztva fogadják az idegeneket„Nagyon sok idegennel ta
lálkoztunk,, Lengyelekkel,oroszokkal barátkoztunk, beszélgettünk,EISENACHBAN 
Baoh szülőházánál, WARTBURG VÁRÁBAN egyik látogató-osoport a másikat érte3

Utunkban mindenfelé érdeklődtünk a magyar vonatkozású emlékek iránt 
A drezdai könyvtár Corvináira, a Deutsche Büoherei németből forditott magyar 
nyelvű könyveire szeretettel és otthonosan pillantottunk,, De otthonosan érez
tük magunkat WEIMARBAN Liszt Ferenc pazar- Ízléssel berendezett négy szobájá
ban, hófehér billentyűs zongorája mellett,, Az ő lakása Goethe és Schiller 
.házáhbz képest modern és főúri, hatalmas park mellette A parkban Liszt—em— 
lékmü„A Liszt-Musikhoohschule szép, modern épületének szomszédságában var 
a weimari könyvtára Ovális,galériás kis olvasótermét Goethe, Schiller,Gluck, 
és a hercegi család szobrai, képei diszitik,Kódexek, az első két nyomtatott 
világtérkép, az 1600-as évek használati könyvei tartoznak a könyvtár értékes 
gyűjteményéhez,,

' LEGSZEBB KIRÁNDULÁSUNK - autóbusz-körut TÜRINGIÁIAN VOLT.Az Srfurti dóm 
12,századi öntött bronzszobra, Wártburg várának régi kőfaragásu oszlopai,
Szt.Erzsébet freskók, Luther szoba az első németnyelvű nyomtatott bibliákkal, 
mind felejthetetlenül bevésődtek emlékezetünkbe^

DE NAGYON KEDVES EMLÉKÜNK MARADT a német ifjúsági vesetőség szeretőbe, 
vendéglátása is;1 Autóbuszunk megállt a hegyes-völgyes,fenyves erdők közepé
re rejtett egyik üdülőtelep cukrászdája mellett és meguzsonnáztattak bennün
ket tortával, feketekávéval, tejszínhabbal. Attól kezdve buosuvaosora, buosu- 
ebéd követték egymást, s ha nem zuhogott volna az eső; talán egy—két könny- 
osepp is látható lett volna az . Nemcsak a mi arcunkon, hanem a német fiukén is, S az emlékül kapott ki!? PaFfngiai kendők egyszerre lebbentak ki 
az induló drezdai vonatablakon a jó barátok felé, KÖSZÖNJÜK NEKTEK AZ IGA
ZÁN JÓL SIKERÜLT NAPOKAT,

Az egész fáradságos, de nagyon szép vitazásunk alatt hálával gondoltunk 
pl*, nstfir ToraMoÓMKD szakszervezetére, hogy ezt az utat lehetővé tette szá-

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETI BIZ0TTSÁGA.Felfls3erk, 
és kiadétHorváth Viktor; Szerkeszti a Szerkesztő Bizottságc-Orözág0s Széchényi Könyvtár {Budapest' VIII,Muzeum uc3' ] házi 3okszorositá,3a1)Nytsz,-J218„Lapzártai 
1959ó jul, lljMegj. 300 példányban,-


