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KÖSZÖNTÉS ÉS EMLÉKEZTETÉS

Lapunk harmadik évfolyamának mesgyéjén szerkesztő bizottságunk köszön
teni kívánja könyvtárunk dolgozóit, híradónk olvasóit. Köszönteni és emlé
keztetni, nehány fontosabb adatot feljegyezni kívánunk az uj évfolyam első 
oldalain/

Az "OSZK Híradó" e számától kezdve a könyvtár MSZMP szervezetének és a 
Szakszervezeti Bizottságnak közös kiadásában jelenik meg. Technikai kivite
lezésében felhasználja a könyvtárunk részére megnyílt uj lehetőségeket és 
xerographlkus, áttételiéit rotaprlnt sokszorosításban keriil kiadásra. Célki
tűzésében, tartalmi felépítésében azonban továbbra Is a régi marad.

Lapunk célkitűzéseit az elmúlt évfolyam bevezető soraiban tisztáztuk. 
Onnan ldézzUk:

" Feladataink azonosak a könyvtár egészének feladataival.Ezért a szak- 
szervezeti élet és munka ismertetése mellett döntő feladatunknak tekintjük 
könyvtárunkban a közösségi szellem ápolását, egy egységes, a szocializmus 
építésének szolgálatában álló kollektíva megteremtését.

Könyvtárunk hazánk szocialista építésében fontos kulturális nevelő és 
kultúrpolitikai feladatokat lát el. Szükségesnek tartjuk, hogy minden egyes 
munkatársunk saját részfeladatául túl lássa annak összkönyvtári vonatkozá
sait és szélesebb társadalmi hatását is. Ezt szolgálja az a törekvésünk,



hogy áttekintő képet kívánunk adni könyvtárunk egészének munkájáról, elért 
eredményeiről, még fennálló hiányosságairól, terveiről és mindennapi munká
járól.

Munkánk anyagi feltételeit mind a párt, mind az államvezetés egyre nö
vekvő mértékben biztosítja. Úgy kell dolgoznunk, gazdálkodnunk, hogy a ren
delkezésre álló anyagi erőinket minél hatékonyabban használjuk fel. Ennek 
megvan minden feltétele. Nem egy esetben igazolódott be, hogy dolgozóink
ban van tehetség, erő és szorgalom nagy feladatok végrehajtására Is. Te
gyünk meg mindent, hogy könyvtárunk becsülettel helytállhasson feladatai 
teljesítésében. Ehhez kíván lapunk segítséget adni.'*

Feladataink és azok végrehajtásáért való felelősségünk tovább növe
kedett. Könyvtárunk történetében az uj épületben való elhelyezkedés uj sza
kaszt nyitott meg előttünk perspektívában* a nemzeti könyvtár igazi megva
lósulásának Időszakát. Az orré a feladatra való felkészülésnek előfeltéte
le könyvtárunk szervezetének átépítése, dolgozóink szakmai képzettségének 
és alkalmasságának biztosítása. Mindezeken keresztül pedig annak biztosítá
sa, hogy könyvtárunk alkalmas eszköze legyen a szocializmus építésének. A 
szocializmus építését szolgálni egyet jelent a nép ügyének vállalásával.

H A nép Ügyét, a szocializmust - pártunk Központi Bizottságának a VII. 
kongresszuson elhangzott beszámolójából idézzük - nem lehet félig vállalni, 
.arra csak egyértelmű igennel vagy nemmel lehet válaszolni."

Jó és helyénvaló figyelmeztetés ez számunkra Is egy uj munkaév kezde
tén. Szolgáljon emlékeztetőül lapunk, könyvtárunk és olvasóink, a könyv
tár dolgozói részére is.

★

a <*7001 ALIST A MUNKÁSPÁRT 711. KONGRESSZUSÁNAK A SZOCIALIZMUSÉRT
FqtiIÖ HARC TÖRTÉNELMI TAPASZTALATAIBÓL ÉS A TOYÁBBI FELADATOKRÓL SZÓLÓ 
HÁTÁHOZ APÁBÓL *

*» A színház, a film, a rádió, a televízió, a sajtó, a könyvtárak és a 
művelődési otthonok szolgálj át céltudatosabban a ezooialieta terjesztését, küzdjenek a polgári dekadencia, az eszmei és a aüvéeal 
Igénytelenség 0 a tudatlana ég ellen."
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ÚJÉVI ÜDVÖZLETEIKK KYOMABAH

A munka hétköznapjain csak ritkán és futólag mérjük 
le a nemzetközi kapcsolatok jelentőségét, a könyvtárak 
nemzetközi együttműködésében rejlő lehetőségeket*

Legutóbb az újév nyújtott alkalmat arra* hogy a kü
lönböző országok könyvtárosai kapcsolataik igazi céljaira! 
a nemzetek közötti béke és barátság eszméjének szolgálatáé
ra emlékeztessék egymást* Rzt szolgálták újévi üdvözlete

ink is, melyeket a Nemzetközi Osereszolgálat könyvtárunk 
nevében kapcsolatai teljes hálózatának küldött meg*

üdvözleteink visszhangra találtak* Mintegy 120-130 
üdvözlet futott be a világ csaknem minden részéből* Ez az 
újévi figyelem szinte kivétel nélkül nyilvánult meg a szov
jet és a népi demokratikus oseretársak részéről, de számos 
üdvözlet jött s jugoszláv és a tőkóeorezógok könyvtáraitól 
ia* As üdvözlök soraiban ott találjuk a leningrádl Tudomás 
nyos Akadémia KÖiqrvtárát, a Lenin Könyvtárat, valamint az 
Ossz-szövetségl Könyvkamarát, az Unesco könyvtárát éa más 
nemzetközi szervezeteket* A nyugati világból a történelmi 
múltú leldenl és upsalai egyetemek könyvtárai, a British 
lAuseum küldték üdvözletüket, de számos üdvözlet jött az 
U5A-b61, valamint más tengerentúli országokból ia*

Tekintetik ezeket az üdvözleteket egymás népei és a 
kölcsönösen végzett jó munka iránti őszinte tiszteletadás-
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EGY EREDMÉNYTELEN PÁLYÁZAT ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

Szakszervezeti Bizottságunk az elmúlt év szeptemberében az Intézetve- 
zetéssel és a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottságával e- 
gytttt pályázatot hirdetett egyes olyan kérdések megoldására, melyek köz
vetlenül könyvtárunk előtt állanak* Bár a pályázat teljes egészében még 
nem záródott le, az eddig válasz nélkül maradt pályatételeknél pályázati 
kiírásunk a könyvtáron belül eredménytelen maradt*

E tény megállapítása mellett nem kis jelentőséggel bir számunkra a 
pályázat sikertelenségének elemzése és az abból levonható tanulságok ér
vényesítése könyvtárunk és szakszervezetünk munkájában.

E kérdés vizsgálatával Szakszervezeti Bizottságunk január 11-i ülésén 
foglalkozott és elemzésében a következők megállapításához jutott:

A pályázat eredménytelensége jelen esetben több, kisebb-nagyobb okra 
vezethető vissza, melyek közvetve vagy közvetlenül hozzájárultak annak 
sikertelenségéhez* Nem vitatható pl* az, hogy a kitűzött határidők, kü
lönösen az első pályatételnél, nem voltak elégségesek egy, a támasztott 
követelményeknek megfelelő színvonalú pályázat elkészítésére. Hasonló - 
képpen az sem hagyható figyelmen kívül, hogy ez alkalommal, - talán ép
pen a jelentős pályadijakból kiindulva - nem fordítottunk elég súlyt a 
pályázat fontosságának hangsúlyozására, nem mozgoóitottuk tagságunkat az 
azon való résztvételre - úgy gondolva, hogy az aránylag magas pályadijak 
önmagukban is ösztönző erővel bírnak.

Ezek és feltehetően még más okok Is, ha nem Is azonos mértékben, de
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gátolták a pályázat eredményessé válását* Azonban mindezek meHött és az 
SZB véleménye szerint elsősorban egy alapvető hiányosságban kell látni a 
pályázat sikertelenségét. És ez alól feltehetően az olvasószolgálati és 
tájékoztatási osztály, és a KMK oktatási csoportjának munkatársai sem ki
vételek, akiknek a pályázattól való távolmaradását az SZB sajnálattal ál
lapította meg*

Ez az alapvető hiányosság pedig a Szakszervezeti Bizottság véleménye 
szerint abban mutatkozik meg, hogy könyvtárunk munkatársai általában - ön
ként értetődően a kivételektől eltekintve - nem rendelkeznek elegendő át
tekintéssel a hazai és a nemzetközi könyvtárügy legfontosabb kérdései fe
lett* Vannak könyvtárunkban - nem is kis számmal - jól felkészült tudósai 
vagy jelöltjei az egyes tudományágaknak; kiváló és megfelelő gyakorlattal 
rendelkező szakemberei a könyvtári feldolgozó munkának, de a saját "mes - 
térségükön” túl már a kellő színvonalú ismeretük a könyvtári munka egészé
ről hiányzik. Összefoglalóan könyvtárunk munkatársai többségénél a könyv
tári általános szakmai felkészültség kisebb, mint a részterületek kérdéseid
ben való gyakorlati jártasság. Ennek a szélesebbkörü szakmai érdeklődés 
hiányának tudható be pl. a könyvtártudományi szakkönyvtár anyagának arány
lag kismérvű igénybevétele is. így miután a kitűzött pályatételek az Igen 
alapos, sok utánjárást igénylő munka és a kellő nyelvtudás követelményei 
mellett ezt az általános szakmai felkészültséget is igényelték - nem volt 
vállalkozó azok megoldására.

Nyilvánvaló, hogy ez a megállapítás sem léphet fel a teljes igazság 
igényével. Úgy gondoljuk, hogy ezek mellett közrejátszott az a passzivi
tás, többek szerint az a közöny is, ami nem egy esetben mutatkozik meg 
dolgozóink részéről a könyvtár előtt álló feladatokkal, közösségi életünk 
sok, kisebb-nagyobb kérdésével szemben. De éppen a dolgok logikájából kö
vetkezik az, hogy ennek a passzivitásnak jelen esetben az általános könyv
tári kérdésekben való járatlanság is okozója lehet. Persze egyéb okok is 
közrejátszhatnak ebben, de ennek megállapításához az SZB megfelelő adatok
kal jelen esetben nem rendelkezett és Így azokkal nem is foglalkozhatott.

A Szakszervezeti Bizottság mindezeket úgy Ítéli meg, hogy a tanulsá
gokat le kell vonni és tenni kell arról, hogy a jövőben ez ne ismétlőd-
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hasson* Szőrit

A pályázat első tételét az SZB országos mérettivé szélesítette ki, meg
hirdetve azt az ország minden könyvtárosa részére. Az országosan meghirde
tett pályázat junius 30-1 határidővel " A Könyvtáros " legközelebbi számá
ban Jelenik meg. Talán könyvtárunk "hivatott'* dolgozói is kedvet kapnak a 
résztvételre.

A levonható tanulságokból pádig intézetleié az SZB első he
lyen és ismételten a szakmai továbbképzés kérdését veti fel. Az SZB tuda
tában van annak, hogy Intézetvezetésünk előtt igen sok a megoldásra váró 
kérdés. A könyvtár uj otthonának megépítése, az elhanyagolt munkaterületek 
rendbe tétele, annak biztosítása, hogy a könyvtár előtt álló követelmények 
nek megfeleljenek, mind nagy, teljes erőfeszítést kívánó feladatok. De u- 
gyanakkor úgy véli, az sem vitatható, hogy e feladatok megoldásának egyik 
feltétele éppen a dolgozók továbbképzésének biztosítása* Ez pedig hiányzik 
s ennek megoldását könyvtárunk senkitől sem várhatja, csak önmagától. A 
megvalósítandó szakmai továbbképzés előterébe pedig - éppen a fentiekből 
kiindulva - azokat az ideológiai és szakmai kérdéseket kellene állítani, 
melyek áttekintést nyújtanak a marxizmus-leninizmus ás a könyvtártudomány 
általános és legfontosabb kérdései felett.-

KÖZI EMÉNYEK
AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSEIRŐL JELENTJÜK:

DECEMBER 28-1 ÜLÉS - A Kollégium "BESZÁMOLÓ A KMK OKTATÁSI CSOPORT
JÁNAK MUNKÁJÁRÓL”, valamint "AZ UJ NEMZETI KÖNYVTÁR ÉPÍTÉSÉNEK PROG
RAMTERVEZETE" c. előterjesztéseket tárgyalta meg.
Mindkét előterjesztést a Kollégium kisebb módosításokkal elfogadta.
A könyvtár uj épületével kapcsolatosan elfogadott programtervezetet 
"Épülő uj otthonunkról" c. rovatunkban folytatólagosan ismertetjük.
A könyvtár raktári helyszükséglete egyes kérdéseinek tanulmányozá

sára a Kollégium DEZSÉNYI Béla, GORIUPP Állsz és J. HAJDÚ Helga fő
osztályvezetők személyében bizottságot küldött ki*

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
UJ MUNKATÁRSAINK: FARKAS László dr. adra. Ügyintéző I. [GH], GALAMB György- 

né tud. munkatárs [Bibliográfiai Osztály], ISZLAI Zoltán tud.főmunkatárs 
[Bibliográfiai Osztály], KECSKÉS Mátyás műszaki III. gépkocsivezető [GH] ,
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KISS Eszter tud. techn. munkaerő II. [Mikrofilmtár], KRAUSZ Jánosné kisegí
tő II. [Olvasószolgálat], SOMOGYI Andrásné tud. főmunkatárs [Bibliográfiai 
Osztály], SZŐKE Júlia segédkönyvtáros [Közp.Katalógus], TCMBOR Tibor dr. 
tud. osztályvezető, ZILAHY Tamásné tud. főmunkatdrs [Bibliográfiai Osztály]

ELTÁVOZTÁK KÖNYVTÁRUNKBÓL: KATICS Tibor Lhozzájárulással kilépett], PET- 
RES Imréné [áthelyezés: Közgazdaságtudományi Egyetem KönyvtáraJ, REINER Im
re [nyugdíjazás].

ÁTHELYEZÉSEK: [Zárójelben az uj beosztási hely] VEREDY Gyula dr. mb. 
osztályvezető [Bibliográfiai Osztály]

HIVATALOS LAPOK TARTALMÁBÓL:

A MŰVELŐDÉSÜGYI KÖZLÖNY ez évi 1. számában jelent meg a NEMZETKÖZI KIAD
VÁNYCSERÉRŐL szóló 101/1960. M.M. számú utasítás.

A MAGYAR KÖZLÖNY 3« száma közli "A meglevő lakásállomány jobb kihaszná
lásának illetőleg állami erőből történő tömeges lakásépítés utján való nö
velésének előmozdítása, továbbá a kedvezőtlen lakásviszonyok következtében 
kialakult albérleti és ágybérleti uzsora megszüntetése céljából kiadott 
3/1960. I.10. sz. kormányrendeletet.

A MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1959* évi 28-29* száma közli a Legfőbb Ügyészség ál
lásfoglalását, mely szerint a kooptált szakszervezeti bizottsági tagokat a 
megválasztott szakszervezeti bizottsági tagokkal azonos jogvédelem illeti 
meg.

FONTOSABB KÖZÉRDEKŰ HÍREK:

Az SZTK intézkedése alapján a Gazdasági Hivatal táppénzt csak az illet
ményszámfejtés napján fizethet ki. Az orvosi igazolásokat legkésőbb az il- 
letményfizetés napját megelőző napig le kell adni az SZTK-ügyintézőnél.Meg
hatalmazásokon a tanuk lakóimét is fel kell tüntetni.

Az érvényes tüzrendészeti utasítások szerint tűzrendészet! oktatásban' 
minden dolgozónak részesülnie kell. Miután a könyvtárban a tűzrendészet! 
oktatás már megtörtént - a könyvtár állományába lépő uj dolgozók utólago
san részesülnek kiképzésben. Azok a dolgozók, akik ilyen oktatásban még 
nem vettek részt, keressék fel a könyvtár tűzrendészet! felelősét [EGERER 
JÓZSEF, Puskin u. épület, az udvarból nyíló földszinti helyiség]*

Aki még nem adta be munkaadói, fényképes Igazolványát 1960. első negye* 
déré való érvényesítésre, - saját érdekében érvényesíttesse az SZTK-Ugyin- 
tézővel.
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A MIKROFILMTÁR MUNKÁJÁRÓL

"Két év múlva a Mikrofilmtér lösz az Országos Széchényi Könyvtár leg
nagyobb osztálya" - hallottuk nemrégen. Teljesedik ez a jóslat vagy sem, 
azt nehéz lenne ma megmondani. Az azonban bizonyos, hogy a könyvtárak éle
tében gyors tempót diktál és rohamos előhaladást tesz lehetővé a gépi tech
nika és a fotokémia egyre gyorsuló fejlődése.

Ml a Mikrofilmtár feladata? - Oyorsan és olcsón előállítható mikrofil
mek, fénykép-másolatok formájában megmenteni az utókor számára azokat a 
könyveket, hírlapokat, folyóiratokat, melyeknek papíranyaga az évtizedek 
folyamán biztosan szétbomllk; óvni a nem pótolható ritka könyvanyagot a 
gyakori használat és forgatás következtében előálló rongálódástól. Miért 
adjuk az olvasók kezébe az eredeti példányokat, mikor ezek mikrofilm- vagy 
fénykép-másolatával is ki tudjuk elégíteni az igényeket? Gyors ütemben nö
vekedhetne a Mikrofilmtár "olvasótermének" forgalma, ha több mikrofilm és 
leolvasókészttlék állhatna rendelkezésünkre-

Technikai berendezésünk* Az előttünk álló feladatokkal kell növekednie 
és növekszik is gépparkunk. Jelenleg az u.n. "házifoto" keretében egy kis 
filmfelvevő készüléket, a PRACTINÁT, lemezes felvételek készítésére a LIN- 
HOT TECHNIKÁT és 3 nagyltókészüléket használunk. Negatív mikrofilmek készí
tésére a DOCUMATOR I. és a francia gyártmányú MICRO-JŰMMA szolgál, amelyet 
nemrég kapott könyvtárunk. Nagyméretű hírlapokról felveendő negatív filmek 
készítésére az Országos Műszaki Könyvtár RECORDAC nevű gépét használjuk, 
mely napi 2 óra időtartamra áll rendelkezésünkre. Van már DIA-GÉPÜNK is, 
amely negatív filmről pozitív másolatot készít. Legutóbbi szerzeményünk 
pedig az a RANK-XEROX készülék, amely az eredeti példányról közvetlenül 
pozitív képet készít kívánság szerinti nagyságban. FOTOKÓPIA-GÉPÜNK nyom
tatványok, kéziratok szövegét fekete alapon fehér betűkkel adja vissza ki-
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vánság szarinti nagyításban, vagy kicsinyítésben. Mikrofilmek leolvasásé* 
ra 3 készülékünk van: két DOCUMATOR II. és egy KODAQRÁPH készülék. Ez utób- 
bi amerikai gyártmány. Előnye az, hogy fokozott nagyítást tesz lehetővé. E- 
zek a leolvasógépok szolgálnak a mikrofilmek ellenőrzésére, a felvételesé* 
si hibák megállapítására, a szükséges pótlások számbavételére, és ezeket 
a gépeket bocsátjuk a mikrofilmet olvasni kívánó kutatók rendelkezésére is.

Mikrofilmtárunk szolgáltatásaiban a tudományos kutatást mikrofilmek 
és másolatok készítésével szolgálja. Előnyös, szinte önköltségi áron állunk 
a szolgáltatásainkat igénybe venni kívánok rendelkezésére.

Korlátozás jelenlegi körülményeinkből adódóan csak egy van: felvételt 
csak az OSZK anyagáról készítünk, ha a megrendelő előzetesen bejelöli azo- 
kát a lapokat, amelyekről másolatot akar készíttetni, s gondoskodik arról, 
hogy az anyagot az azt őrző tár kellő időben átszállítsa a Mikrofilmtárba.
A másolatok általában 10 nap alatt készülnek el, mert az egyes megrendelé
seket összegyűjtjük és egyszerre készítjük el a szükséges felvételeket, 
vagy másolatokat. A megrendelő csekken fizetheti be az elkészített munkák 
árát, de a befizetést átvétel előtt igazolnia kell. - TERBE LAJOS

könyvtárunk munkájáról
UJ SZERZEMÉNYEINK

GYARAPÍTÁSI OSZTÁLY

AZ ELMÚLT ÉV utolsó negyedének értékes gyarapodásai közé számíthatjuk 
a Kínai Népköztársaság Kulturkapcsolatai Bizottságának ajándékát, a "KÍNA1* 
cimü művészi kivitelű, hatalmas képalbuoot. Az album 54-5. nagyrészt színes 
reprodukciója és felvétele művészi képekben tárja elénk Kina múltját és je
lenét, hatalmas eredményeit és szépségekben gazdag tájait.

EGYETLEN PÉLDÁNYBAN NYOMTATOTT KÖNYV második példányát szerezte be 
a Gyarapítási Osztály. A könyv: MARC[USJ AUREL[IUS] Selbstbetrachtungen.
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Készült Gyooán 1930-ban, Kner Izidor nyomdájában. A címlapon: "Einziger^ 
Druck", a könyv verzóján: ”In einem einzigen oxemplar hergestéllt" van" 
nyomtatva. Az utóbbi évek folyamán az eredeti ”unikum” bakerUlt könyvtá
runk állományába, s most meglepetésünkre az ÁKV antikváriumában egy má
sodik példányra bukkantunk, mely kötésétől eltekintve azonos az eredeti
vel* A különbséget és a magyarázatot Kner Imre autográf bejegyzése adja 
meg: ” I. Probedruck!” így már érthető az unikum nem egyetlen volta, s 
immár azzal büszkélkedhetünk, hogy a XX. század legnagyobb magyar nyomdá
szának egyetlen példányban készült bibliofil kiadványából nem csak muzeá
lis, hanem használati példányunk is van. [M.A.]

GALAMBOS FERENC szerkesztésében és a MTA Irodalomtörténeti Intézeté
nek kiadásában nehány hónappal ezelőtt jelent meg a •'NYUGAT” repertóriuma.

Könyvtárunk a következő folyóirat-mutatókat vásárolta meg kéziratban 
a szerzőtől:

MAGYAR KÖNYVSZEMLE (1876-194-5), IRODALOMTÖRTÉNET (1912-1951)* IRODA
LOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (1891-1948), SZÉP SZÓ (1936-1939)* KALANGYA (1932- 
1944), VÁLASZ (1934-1938); Kassák Lajos folyóiratai: A TETT (1915-1916).
MA (1916-1925), 2x2 (1922), MUNKA (1928-1939), DOKUMENTUM (1926-1927) , 
KORTÁRS (194-7-1948); Kisebb felvidéki folyóiratok: TAVASZ (I919-I92I) ,
UJ ÉLET (I9I9-I92O), TTÁÖÍXSÜÍNEiRVÁ (1931-1938), NEMZETI KULTÚRA (1933- 
1934), TŰZ (1921-1922), TURUL (1919), ESTE (1926), UJ SZELLEM (1937-1938), 
MAGYAR FIGYELŐ (1933-1935), AZ UT (1931-1936), UJ MUNKA (1931), TÁTRA , 
(1937-1938), FORRÁS (1938); Kisebb könyvészeti folyóiratok: IRODALMI ÉR
TESÍTŐ (1874-1875), MAGYAR KONYVESZBT (1905), AZ IRODALOM (1910-1911), 
MÚZEUMI ÉS KÖNYVTÁRI ÉRTESÍTŐ (1907-1908), KÖNYVTÁRI SZEMLE (1913-1918, 
1934-1935), MAGYAR BIBLIOFIL SZEMLE (1924-1925), KÖNYVBARÁTOK LAPJA (1928).

Fenti folyóirat-mutatókról 5-5 példányban xerográf-másolatot készíte
nek.

NEMZETKÖZI CSERESZOLGÁLAT

Csere utján szereztük be a THE AUSTRALIAN ENCYCLOPAEDIA c. 10 kötet
ből álló, igen szép kiállítású müvet.

A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSRŐL

A múlt év folyamán 9 147 beérkezett kérésből 8 728 tételt szereztünk 
meg kölcsön, ill. mikrofilm, fotókópia formájában. A fejlődést legjobban 
úgy tudjuk lemérni ha visszatekintünk az 1954-es év statisztikai adataira, 
amikor először mértük részletekbe menően számok alapján munkánkat. 1954- 
ben 5 044 kéréssel fordultak hozzánk és ebből 3 685 müvet tudtunk a kérő 
félhez eljuttatni.

A további, fejlődés érdekében 75 hazai könyvtárral kötöttünk megálla
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podást a múlt év folyamán. Tervbe vettük, hogy 1960-ban a Könyvtárközi Köl
csönzés munkájáról egy tájékoztatót adunk ki. Az ezzel kapcsolatban várha
tó nagyobb igények kielégítése céljából pedig szélesítjük a külföldi könyv
tárakkal kapcsolatainkat. [NAGY LAJOS]

KÍNAI-MAGYAR BIBLIOGRÁFIA 
Összeáll. Ferenczyné Wendelin Lídia

Kulturális forradalmunk egyik legörvendetesebb eredménye az, hogy ér
deklődési körünket messzemenően kiterjesztette. így amiről tegnap csak né
hány lexikális adattal rendelkeztünk, vagy ami ismereteink exotikumát je
lentette, ma már szorosan és szervesen illeszkedik ismereteink összességé
be .

Ez a két mondat feltétlenül idekívánkozott Ferenczyné Wendelin Lidla: 
"Kínai-magyar bibliográfiá"-jának ismertetése elé, hiszen ezúttal ez a 20 
Ívre terjedő munka váltotta ki az örömet.

Kína vonatkozásában lapjairól lépésről-lépésre követhető az említett 
kiteljesedési folyamat. Ennek érdekében csupán harminc évet kell megtennünk 
visszafelé* A harmincas évek elején Kosztolányi kínai versfordításai fur
csa szint jelentettek csak* Ma a kínai irodalom mindennapos és helyesen 
értelmezett olvasmányunk. A negyvenes évek elejének Lln Yutang-láza bele
tartozott az égető magyar problémáktól való elfordulási kísérletekbe. Ma 
tudjuk, hogy a kínai társadalomban - a sajátos nemzeti színeződéstől elte
kintve - ugyanazok a törvényszerűségek érvényesültek és érvényesülnek,mint 
nálunk. És mi jutott Kínából a felszabadulás előtt a szélesebb tömegek ke
zébe? A Ferences Világmissziók Kína ürügyén is Űzött kommunistaellenes pro
pagandája. Ma a kínai müvek fordításait és a Kínáról szóló müveket - csu
pán a sokasodó uj kiadásokra kell gondolnunk - mindenki elérheti. Az ös&- 
szeállltás a tény megállapítása mellett azzal a meglepetéssel szolgál,hogy 
Kínáról szóló ismereteink forrása sokkal bővebben buzgó, mint amilyennek 
hittük.

A továbbiakban néhány szót magáról a műről: tagolása logikus, bárki 
könnyen eligazodhat benne. Ha tipográfiája valamivel erőteljesebb lenne,
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nem Jelenten# hivalkodást, csak a még kényelmesebb tájékozódást szolgálhat
ná* Megállapítható az Is, hogy itt-ott valami kimaradt belőle, ez azonban 
a kapott képet aligha befolyásolná. Kifogásként a megjelenés adatainak nem 
egészen következetes megadását, valamint a képanyag néhol szerencsétlen el
helyezését hozhatnék fel. Azt se bántuk volna, ha az elószó bővebb, ha a mun
ka ujszerUsége miatti nehézségekre is felhívja a figyelmet. Viszont az,hogy 
- a fejezetcímekkel egyUtt — orosz és angol nyelven is olvasható, a mU kül
földi terjesztését segíti elő.

A kiadvány az Országos Széchényi Könyvtár kiadásában, az Oj bibliográ
fiai főzetek 4. számaként látott napvilágot. A sorozat szerkesztője BÉLLEY 
Pál. További OSZK vonatkozása: a borítón levő rajzot ABRAHAM Ráfael készítet
te. - [ fti. ]

ÚJ OTTHONUNK
AZ UJ NEMZETI KÖNYVTÁR ÉPÍTÉSÉNEK PROGRAMTERVEZETÉBŐL lapunk legutóbbi 

számában már ismertettük a mozgalmi, társadalmi ás jóléti helyiségekről szó
ló fejezetet, kérve munkatársaink észrevételeit és javaslatait a minél jobb 
megoldások érdekében. Sajnos, ilyen észrevételek, javaslatok beérkezéséről 
még nem tudunk beszámolni, de továbbra is várjuk és reméljük azokat, a prog
ramtervezet többi részére vonatkozólag is.

Most az OSZK-nak a programtervezetben megadott HELYISÉGSZÜKSÉGLETÉT kí
vánjuk munkatársainkkal megismertetni. A helyiségszUkséglet megállapítása 
az egyik leglényegesebb és a legnagyobb körültekintést, gondosságot igény
lő része a programtervezetnek. Hiszen 50 évre kell előre tervezni egy olyan 
épületben, melynek későbbi bővítéséről szó sem lehet; az esetleges további 
helyiségigényeket tehát csak egy közeli pótépUlet igénybevételével lehet ki
elégíteni. Ilyen közeli pótépUlet biztosításának szükségességét egyébként a 
programtervezet is hangsúlyozza.

A helyiségszUkséglet megállapítása az OSZK távlati fejlesztési tervé
nek, illetve fejlődési irányának, a könyvtári munkában szerzett tapaszta
latoknak, továbbá az idevonatkozó bel- ás külföldi szakirodalomnak a fi
gyelembevételével történt.

A könyvtár részére szükséges helyiségek rendeltetésük szerint a kö
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vetkező kategóriákba sorolhatók! 1.) Könyvtárraktárak. 2. )s A nyilvános szol- 
gálát helyiségei. 3») Szolgálati - feldolgozó - helyiségek. 4-.) üzemek,mU~ 
helyek. 5*) Mozgalmi, társadalmi és jóléti helyiségek. 6.) Egyéb helyisé - 
gek ( idetartoznak a telefonközpont, a portásfülkék, mosdók, mellékhelyi - 
ségek, valamint az egyéb technikai berendezésekhez - világítás-, fűtés, lég
kondicionálás, lift stb* - szükséges helyiségek, a tűzoltók helyiségei stb.

Mindezeknek a különböző kategóriákba tartozó helyiségeknek olyan belső 
elrendezésére van szüksé'g, ami a lehetőségekhez képest a legjobban biztosít
ja a könyvtár zavartalan és minél tökéletesebb működését.

A programtervezet az OSZK TELJES HELYISÉGSZÜKSÉGLETÉT - az "egyéb, he
lyiségek" kategóriáján kivül - 37 853 NÉGYZETMÉTERBEN JELÖLI MEG. Ez a szük
séglet az egyes helyiség-kategóriák között a következőképen oszlik meg!

Könyvraktárak 23 880 négyzetméter
Nyilvános szolgálat 5 815 -"-
Szolgálati helyiségek 5 789 -"-
üzemek, műhelyek 1 669
Mozgalmi stb*helyiségek 700

Összesen 37 853 négyzetméter

A könyvraktári szükséglet számadatában benne van az a 2140 négysotraé- 
ter területű biztonsági raktár is, amit a budai Vár mélypincerendszeréből 
kívánunk az OSZK részére biztosítani.

HASONLÍTSUK ÖSSZE a fenti számadatokat a mostani helyzettel. A JELEN
LEG RENDELKEZÉSÜNKRE ÁLLÓ ÖSSZES TERÜLET - 13 helyen! - körülbelül 11 500 
NÉGYZETMÉTER, amiből mindössze 1 144 az olvasótermek területe.

A tervezet természetesen nemcsak helyiségkategóriák szerinti megosztás
ban, hanem osztályok és helyiségek szerinti részletezésben is tartalmazza 
az OSZK helyiségszükségletét, az egyes osztályok által megjelölt igények 
figyelembevételével•

A helyiségszUkségletnek a fenti módon és mértékben történt megállapítá
sa csak kis mértékben tér el az OSZK által 1958. őszén készített előter - 
jesztésben megjelölt helyiségigánytől. A nyilvános szolgálat részére igé - 
nyelt terület mintegy 7 százalékkal több, a szolgálati helyiségek területe 
pedig kb. 12 százalékkal kevesebb a korábban megjelölt helyiségszükséglet
nél* A szolgálati helyiségekre vonatkozó terUletigény csökkentését az Or
szágos Könyvtárügyi Tanács könyvtárépitési és berendezési szakbizottsága 
javasolta 1938 decemberében készült szakvéleményében, amely szakvélemény 
a most elkészített programtervezetnek is kiindulópontja volt.

A helyiségszükséglet számszerű adatainak megállapítása után a tervezet 
Ismerteti azokat a szempontokat, amelyeket az egyes helyiségek, illetve he
lyiségcsoportok elhelyezésénél, beosztásánál figyelembe kell venni. A helyi
ségek elrendezésének, a tervezet szerint, három szempont figyelembevételé
vel kell megtörténnie. Ezek a/ az egymáshoz kapcsólódó könyvtári főfunkciók 
végzésének, b/ a könyvtár szervezeti tagoltságának és c/ az egyes munkame
netek racionális egymásutánjának a szempontjai.
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Kiseknek a szempontoknak a figyelembevételével a programtervezet ki- 
sérletképen és illusztrációként egy elhelyezési vázlatot j.s tartalmaz 
arra vonatkozólag, hogy mimódon lehetne az OSZK részére szükséges helyi
ségcsoportokat illetve helyiségeket a Vár F épületébe telepíteni* Ez per
sze nem "terv”, csak vázlat, illusztráció az építészek tervezési munkájá
nak a megkönnyítésére, ami még igen sok tanulmányozást, töprengést, hozzá
szólást igényel, mig a végleges terv elkészülhet; mint ahogyan a helyiség- 
szükséglet mértékén is, - főleg a részletek tekintetében - sokat kell még gondolkodnunk, s esetleg változtatnunk a végleges megoldásig. [FARKAS LÁSZ
LÓ]

H i r e k

HÁMORI Béla főosztályvezető és PAJKQSSY György h. főosztályvezető elv
társak a múlt év december 25-én érkeztek vissza a Szovjetunióban és Lengyel- 
országban tett tanulmányútjukról. Január 21-én további tapasztalatok gyűj
tésére Svájcba, a Német Szövetségi Köztársaságba és Ausztriába utaztak.Prog
ramjuk: BERN [Schweizerische Landesbibliothek, UniversitHtsblbliothek],ZÜ
RICH [Universitütsbibliothek], GENF [Bureau International du Travail>Bib - 
liotheque des Nations Unies], MÜNCHEN [Bayerische Staatsbibliothek,Bundes- 
patentamt], BÉCS [Oesterreichische Nationalbibliothek, UniversitMtsbiblio- 
thek].

A Középülettervező Iroda velük együtt kiküldött építészeivel e könyv
tárak épületeit és berendezéseit tanulmányozzák* Meglátogatják a különle
ges könyvtári berendezéseket gyártó bécsi Wertheim-gyárat is. Február ele
jére várható visszaérkezésük után mindkét utjukról együttesen számolnak be*

A VÁR ÁTÉPÍTÉSE ÜGYÉBEN az ÉM Város ás Községrendezési Főosztálya 
jan* 19-én az összes érdekelt intézmények képviselőinek bevonásával 
értekezletet hívott egybe. Az értekezletén ismertették a Gazdasági Bizott
ság 1959* dac. 30~i határozatát, amely szerint a volt királyi várpalotát 
és környékét a főváros művelődési központjává kell kiképezni* Az átépíté
si munkákat 1968 végére be kell fejezni* Bzzel a fontos értekezlettel - 
melyen könyvtárunkat Dr. TOMBOR Tibor és Dr« FARKAS László képviselték - 
a Vár átépítésével kapcsolatos tervező munka előkészítése megkezdődött.

14



A FID C3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYOZÁSI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE
Wiesbaden 1959*december 7-8

Lapunk október 20-1 számában beszámoltunk arról, hogy a FID Illetékes 
Társadalomtudományi Osztályozási Bizottsága (C3 Bizottság) a varsói FID kon
ferencia alkalmával megkezdte az ETO társadalomtudományi táblázatainak fe
lülvizsgálatát. A 32 Politika szak revíziójának folytatására az elmúlt év 
december 7-S-án Wiesbadenben (NSzK) tartott ülést a Bizottság LLOYD (Ang
lia), LORPHEVRE (Belgium), HAVLICBK (Csehszlovákia), VESSELING (Hollandia), 
ÍÁZÁR (Magyarország), RíEGER (NDK), ZEKALLE (NDK), ARNTZ (NSzK), SCHUCHMANN 
fNSzK) és WALTHER (NSzK) részvételével.

Az ülésen a 323/326 szakokat vizsgáltuk felül, figyelembe véve azokat 
ft határozatokat és észrevételeket, amelyeket a szocialista államok könyvtá- 
Ü és dokumentációs szervei az 1959* júliusi budapesti ETO konferencián és 
Ifc 1959* dec. 3-6. között Prágában tartott megbeszélésen kialakítottak. A 
prágai megbeszélések a vlesbadeni ülés előkészítését, a szocialista álla
ttok egységes álláspontjának kialakítását célozták. A prágai értekezletre 
* SZOVJETUNIÓ részéről a moszkvai Knizsnaja Palata; CSEHSZLOVÁKIA részé
ből a prágai Műszaki-Gazdasági Tájékoztató Intézet; MAGYARORSZÁG részéről 
fez Országos Osztályozási Bizottság készített anyagot, amelynek alapján a 
szocialista országok egységes állásfoglalása az ETO 32 szakjának felülvizs
gálatára kikristályosodott* A prágai értekezleten résztvettek: SLAVOV (Bul
gária), HAVLICEK, KRUZIK, JANKOVSKY, LEVCIK, ZÁRUBA (Csehszlovákia), MA - 
JEWSKI, GAJEWSKI (Lengyelország), LÁZÁR (Magyarország), RíEGER, ZEKALLE 
(NDK), GOLOUCHOVA, KOLCEVA (Szovjetunió).

A prágai és a vlesbadeni nemzetközi konferenciák újabb lényeges elő
rehaladást jelentenek az ETO társadalomtudományi táblázatai nemzetközi fe
lülvizsgálatában. [LÁZÁR PÉTER]
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A SZAKKATALÓGUSOK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEIVEL FOGLALKOZÓ KONFERENCIA AZ NDK-BAN.
Berlin 1959* december 9-ll»

Az NDK főiskolai Ügyelnek államtitkársága és a Humboldt Egyetem Könyv
tártudományi Tanszéke konferenciát rendezett Berlinben a szakkatalógusok 
időszerű prohUfáinak megbeszélésére* A szakkatalógusok problémáját nem 
egy szakrendszer szempontjából vetette fel ez a konferencia, hanem ennél 
sokkal általánosabban. Olyan szakkatalógusok megteremtésének lehetőségé
ről volt szó, amelyek az Irodalmat a dialektikus és történelmi materializ
mus elvei szerint tárják az olvasó elé. Ezzel kapcsolatban felmerült az Is
mereteknek egy uj, a dialektikus materializmus elveit érvényesítő szakrend
szer problémája is. Szó volt továbbá arról, hogy hogyan érvényesülhet a pár
tos szemlélet «?. tárgyszókatalógusokban ás hogy szolgálják ezt az olvasói ka
talógusok.

A hozzászólók közül többen hangsúlyozták, hogy a könyvtár főkatalógu
sának a szakkatalógust kell tekinteni, melynek rendszere a dialektikus ma
terializmus elveit kell, hogy tükrözze. Sok hozzászóló foglalkozott azzal 
a problémával, hogy uj rendszerre van-e szükség, vagy meg lehet oldani a 
kérdést a régi rendszerek javításával is. A2 állásfoglalások nem voltak 
egyértelműek.

Zárószavában PROF. DR. KUNZB a berlini Deutsche Staatsbibliothek fői
gazgatója a konferencia legfontosabb eredményének könyvelte el a konferen
cia nemzetközi jellegét ás hangsúlyozta, hogy ezt a problémát csak a Szov
jetunió és a népi demokratikus országok szakembereivel együtt lehet megol
dani. Hangsúlyozta a pártosság elvének érvényesítését és az ideológiai kér
dések tisztázásának fontosságát.

Magyarország részéről N. RÁCZ Aranka (OSZK), Dr. LAT Béla és Dr.SZIK- 
SZAY Dénes (Egyetemi Könyvtár/ Budapest) vettek részt a konferencián, A ma
gyar küldöttség részéről N. Ráca Aranka szólt hozzá, ismertetve a magyaror
szági szakkatalógusok ETO-val kapcsolatos problémáit, a budapesti osztályo-
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sb6 konferencia 6a a FID varsói komor ondójának határozatait, valamint az 
olvasói katalógusokkal kapcsolatban kialakult hasai álláspontot.

A konferencia anyaga nyomtatásban is megjelenik, Így minden: érdek lódó 
számára hozzáférhető lesz. [N. RACZ ARANKA]

mraiTism könyvtárak konferenciája
Szagod 1959* december 10-12

A KMK módszertani osztályának tudományos és szakkönyvtári csoportja 
létének alsó évében rögtön, - ahogy mondani szokás - nagy fába vágta a 
fejszéjét. Egyetemi könyvtári konferencia rendezésére határozta el magát 
s azok számára$ akik nagyhírű és nagymultú egyetemi könyvtárainkat isme
rik, nem is szorul magyarázatra, miért volt ez merész vállalkozás. Azon
ban az izgalom, lázas előkészület előzményei után a konferencia mégis, - 
megítélésünk szerint* - jól sikerült.

A konferencián résztvevők, de a kívülállók előtt sem volt tisztázott 
az, hogy miért éppen Szegedén tartjuk meg a konferenciát* de ez a szokat
lan decentralizált helyválasztás a gyakorlatban igen szerencsésnek bizo - 
nyúlt. Az okok között nem kis súllyal szerepelt a Szegedi Egyetemi Könyv
tár vezetőjének és dolgozóinak lelkes felajánlása, hogy ők szeretnék ven
dégül látni az első magyar egyetemi könyvtári konferenciát* továbbá az a 
nagy figyelem, amelyet ők e kérdésnek szenteltek. A konferenciát megelőző
leg novemberben jelentették még ugyanis az egyetemi Acta-aorozatban külföl
di vezető könyvtárosok és saját dolgozóik cikkeiből álló gyűjteményüket', 
amely kizárólag egyetemi könyvtári problémákkal, a központi könyvtárak ás 
az intézeti könyvtárak viszonyával; foglalkozik* A külső szervezést illető
leg pedig lelkesebb házigazdákat -táléin! sem lehetett volna, olyan aprólé
kos gonddal csinosították ki még a lépcsőházat is, az előadótermet, és ap
róság, de kedves figyelem - minden résztvevő saját külön bekötött jegyzet
blokkot kapott emlékül a konferenciára.

Jelen voltak az egyetemi és főiskolai könyvtárak vezetői, a nagyobb
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könyvtárak részéről még 2-2, a kisebbekből 1-1 dolgozó, a tanszéki könyv
tárosok közöl ugyanannyian, számos professzor és docens, adjunktus, a nagy 
hálózati központok képviselői, az MM Könyvtárosztály, az OKT és a KMK tag
jai. Előadást tartottak MÁTRAI László, CStlRY István. Az előadásokhoz kor- 
referátumokat HALÁSZ Pál és BASS Emil egyetemi tanárok, GORTVAY György, 
az Orvostudományi Egyetem Könyvtárának igazgatója és WALLESHAUSEN Gyula 
az Agrártudományi Egyetem h. igazgatója tartottak.

A konferencia tárgya két kérdéscsoport körUl kristályosítható: az el
ső az egyetem és könyvtárának viszonya, mi a könyvtár feladata az egyetemi 
tudományos célok szolgálatában; a második pedig a centralizáció és decent
ralizáció kérdése. A világirodalomban több évtizede szenvedélyesen vitatott 
kérdés ez: milyen megoldásban, központosított vagy decentralizált formában 
lebart a legjobban megszervezni a komplex egyetemi könyvtári feladatokat a 
rendelkezésre álló anyagi eszközök és munkaerő legjobb kihasználásával*

Szívélyes baráti hangulat uralkodott a közös étkezéseken, esti össze
jöveteleken is* A Szegedi Egyetemi Könyvtár dolgozói mindent elkövettek, 
hogy emberileg is jól érezzUk magunkat náluk* Nagyon kedves és színvona
las városnézés! alkalom is nyilt számunkra az utolsó délután: BÁLINT Sán
dor egyetemi tanár, Szeged városának legavatottabb ismerője kalauzolt vé
gig minket szeretett városán* [HORVÁTH MAGDA.]

MOSZKVA - LONDON - PÁRIS

Európa három nagyhatalmának fővárosa. És legszebb városát Ritka élmény 
egymás-után látni mind a hármat! "Látni", vagyis észrevenni a hétköznapok 
apró-cseprő szépségeit és érdekességeit* Mert a "nagy szenzációknál" elég 
végigfutni a látnivalókon, könyvek, újságok százai úgyis írnak róla. Kár 
elvesztegetni a magányos utazó legdrágább kincsét, az időt. Ezért itt sem 
lesz szó gazdaságpolitikai, vagy mttvészettörténeti problémákról. Csak egy
két megkapó, Őszinte benyomás kerUlt papírra.

Sok uj barátom kérdezte a Széchényi Könyvtárban is: mit láttál, milyen 
volt, melyik volt a legszebb? - Azt szeretném most röviden belesUritenl egy 
pár oldalba, amit Ti is észrevennétek e világvárosok szédítő forgatagából, 
más és távoli népek érdekes szokásaiból.

Az ilyen nagy városokban csak addig érzi magát az ember nagyon idegen
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nők, míg egyszer saját maga meg nem találja a keresett utcát, házat. Ka a. 
térképek, metró feliratok segítségével vagy egy utcai járókelő szívességé* 
bői sikerült tájékozódni, mindjárt úgy érezzük, mintha már eltévedhetetle
nek lennénk. Csak nehogy úgy járjon más Is, mint én Londonban. London ha
talmas területen fekszik. (Nyolcmillió lakosa ;m) Megvettem a város tér
képét és először nagyon nehezen igazodtam el a rengeteg utcanév között. 
Amikor azt hittem, hogy most már gyalog ós földalattival keresztül-kasul 
utaztam a várost, kiderült, hogy ez a térkép csak London központját mu - 
tatta.

A moszkvai és a párisi "Metró'' és a londoni "Underground" vetélkedé
sében vitathatatlanul a moszkvai az el3Ő. Nagyságban és gyorsaságban a 
moszkvai és a londoni nagyon hasonló. A párisi bizony már öregecske és 
lassú. Szépségben és ragyogásban azonban a moszkvai felülmúlja valameny- 
nyit. Egy-egy állomása, olyan mint egy földalatti palota márványterme. 
Mintha összebeszéltek volna az orosz és az angol utasok: mindkét helyen. 
Íratlan törvény, hogy a mozgólépcső jobb oldalára húzódnak és Így a bal
oldal szabadon marad a "sietősök" részére. A moszkvainál még meg kell em
lítenem a mozgólépcsők hatalmas méreteit. Széditően mélyek és hosszúak. 
Mint mindenben, náluk, ebben is jellemzők a nagy méretek!

A párisi Metróban kevés a mozgólépcső. Egy vonaluk gyors csak, a Lilas-Chatelet közti ut. Érdekes kísérlet e vonalon, hogy a vagonok vas
kerekei mellett egy nagy gumikerék is van. így kellemesen rugózik a kocsi. 
Bár, ha gyorsan megy a vonat, túlságosan is erős a kocsik himbálózása.

Amikor London csendes utcáit róttam, vagy a zsúfolt földalatti szin
te néma embertömegét figyeltem, Thomas Hardy jutott eszembe. Mindenki nyu
godtan, magabiztosan megy az utcán és szószerinti nem törődik senkivel. 
Legfeljebb arra ügyel, nehogy megzavarja a járda közepén gazdáját váró, 
buldogképü kutyát. Inkább kikerüli ...

Hardy regényeiből is ilyen nyugodt csend és kicsit keserű "halksza- 
vu" légkör árad. Lehet, hogy ez az a bizonyos."angol felsőbbrendűség" amit 
Shaw színdarabjai oly sokszor telibe-találnak. Ez a "felsőbbrendűség" ma 
már nem fellengős arisztokratizmusban, vagy gőgben nyilvánul meg, hanem 
.inkább zárkózottságban. Talán érzik, hogy felsőbbrendűségük talaja, amit 
a zsebükben csörgő shillingek tudata táplált, - Amerika és az ébredő gyar
matok jóvoltából erősen ingadozik?

Jellemző, hogy az angol zárkózottság mellett mindjárt a shillingek
ről, a pénzről beszélek. Jellemző, mert London belvárosában a City-ben 
utcák hosszú során át bankok és bankok sorakoznak egymás mellett. Jófor
mán minden angol - a kevés "nagytól" a sok "kicsiig" - a bankokban tart
ja a pénzét és ha vesz valamit, csekkel fizet. A bankok és a hivatalok 
dolgozói zömének pedig még mindig a hagyományos sötétszürke, csikós nad
rág, fehérmandzsettás ing - és ami a legjellemzőbb - a keménykalap, a 
"billycooc" és az esernyős sétabot az öltözéke. A Cityben sétálva az 1 
órai lunch idején csak úgy sötétlik az utca a sok fekete kalaptól.

Mintha Dickens tizenkilencedik századi Londonja kelne életre a 
Pickwick Paperst megsárgult lapjairól. Valahogy épp igy képzeltem el 
Dickens után a londoni polgárt.
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Csak a sok modern autó, a csillogó kirakatok és a szines-zajos ára
dat ébreszti fel az embert e dickensi hangulatból. És, hogy őszinték le
gyünk, a korgó gyomrunk, mert ilyenkor délben 1-tŐl 3-ig az angolok csak 
olyan második reggelit fogyasztanak. A déli luncht kevés kávé, szendvics 
és barna sör. Semmi komolyabb, semmilyen "masszívabb", magyaros harapniva
ló! Az első nap jól kisétáltam magam, mig rátaláltam egy olyan büffére, 
ahol kaptam fritet (vajban sült vékony ropogós burgonyaszelet, "magyarul”! 
roseibni ) és valami félig nyers húst. Ezt is csak 3 óráig lehet kapni. 
Legtöbb helyen három órakor udvariasan kitessékelnek. Csak délután 5 óra
kor nyitnak ki újból, a délutáni tea, a ”tee e clock" órájára. A fő étke
zés este 6-7 körül van. Vacsora pedig megint tea tejjel.

A londoni parkokat a tarkáiló tulipánok jellemzik. Sok a park, de ké
vés a gyerek. - Szokatlan, hogy a magas angol mamák ”szij-pórázon" vezetik 
gyerekeiket. így nem kell lehajolniok*..

Legnagyobb park a Hyde-Park. Itt látható vasárnaponként az a "szabad- 
szónoklás", melyet sokan oly büszkén emlegetnek az igazi demokrácia fóru
maként. Kis emelvényeken vagy 5-6 vallás hitbuzgó szónoka hirdeti az "egye
dül" üdvözítő szekta igazát. - Itt bizony kevés a hallgatóság. Mellettük 
egy kicsit kövérkés konzervatív párti szónok a már több hete tartó busz-, 
sztrájk ellen agitál. Állnak vagy százan körülötte és szenvedélyes vitat
kozó is akad. A következő emelvényen egy korhadt, angol tölgyfa árnyéká
ban vörösorru és vörös nyakkendős, munkásnak álcázott hordószónok áll. 
Fröcsköli a szót valami "véros kommunizmus" eljöveteléről. Lilás nyakán 
kidagadnak az erek, szemforgató szónoklása közben. Míg nézem, azon tűnő
döm, vajon kitől és mennyi órabért kap a megerőltető kiabálásért. Ki állí
totta oda, nem tudjuk, de hogy provokátor az egészen bizonyos. Egy nyurga, 
ravaszképU és lengőszakállu arab a másik emelvényen még ügyesebben szóno
kol. Többfelé is kiterjed figyelmének készsége. Mig beszél, egyik kezével 
patetikusan, szenvedélyesen gesztikulál, a másikkal a pénzt szedi a körül- 
állóktól.

és mindnek akad hallgatója, hacsak egy negyed órára is, amiben már a. 
fényképezés ideje is benne van. Mert azt elfelejtettem mondani, hogy.a kö- 
rUlállók, fényképezőgéppel az oldalukon, 95 százalékban külföldiek... [PE- 
LEJTEI TIBOR]

AZ ORSZÁGOS BÉKETANÁCS ÚJÉVI FELHÍVÁSÁBÓL

"Az emberiség történelme fordulóponthoz érkezett: - minden eddiginél 
kedvezőbb kilátásaink nyíltak arra, hogy a békét megőrizzük és tartóssá te
gyük a nemzetek között*

A Szovjetunió ás a béketábor szilárd békepolltikáját ma már ugyanen
nek a tábornak erőfölénye támasztja alá.

Az elmúlt évek békeharcából fontos tapasztalatokat szereztünk. Fel
ismertük, hogy a háború őrületével azoknak a tömegeknek és népeknek Öntu
datát kell szembeállítanunk, akik tájékozottak a nemzetközi kérdésekben, 
a nemzetközi erőviszonyok tekintetében is, akik Ismerik a maguk lehetősé
geit, hogy szerte a világban összefogva lefoghatják a háború előkészítői
nek kezét."
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SZAKSZERVEZETI
KRÓNIKA

A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK 'ANYAGÁBÓL

JANUÁR 11-1 ÜLÉS - Az SZB az 1959 szeptemberében meghirdetett könyv
tártudományi pályázat és az "OSZK Híradó" kérdéseit tárgyalta meg* Az SZB 
határozatát és a pályázattal kapcsolatos állásfoglalását lapunk más helyén 
Ismertettük.

Kisebb kérdések tárgyalása során az SZB: 1. a Guszev u.l.sz.a. épUlet 
emelet-ráépitésí akciójában való résztvételre jelentkezett dolgozók kéré
seit elbírálásra és a sorrend megállapítására a Társadalombiztosítási Ta
nácsnak és a Nőbizottságnak adta ki. 2. Intézkedett a Közalkalmazottak Szak- 
szervezete által f. évi jan. 6-án tartott pénzgazdálkodási ellenőrzés ész
revételeinek tárgyában.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS

ÜDÜLÉS - Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési be
utalást: Szakszervezeti önköltséges beutalások - PILISSZENTKERESZT: Herná- 
dy Ferenc [jan.6-12], Horváth Magda [jan.20-26], Szekeres Margit [jan.20- 
febr.2], Gerő Zsoltné hozzátartózói [jan.20-26].-

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉTKEZDE! HOZZÁJÁRULÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL.- A heti 1 Ft. 
hozzájárulásokból befolyt összegek felhasználását a következőkben Ismertet
jük: [1959.febr.15-től 1960.jan. 15-ig] BEVÉTEL 4 890 Ft. KIADÁS 4 598.75 
Ft. - Részleteiben: Ebéd szállítása: 2 037*5° Ft. Hozzájárulás az étkezdéi 
felszolgálók fizetéséhez: 1 000 Ft. Ebédlő helyiségének nagytakarítása, 
függönyök mosatása: 400 Ft. Asztalteritők és konyharuhák mosatása: 608.60 
Ft. Beszerzések [szappan, papírszalvéta, fogvájó, só paprika, stb.552.65 Ft. 
PÉNZTÁRBAN KÉSZPÉNZ 291.25 Ft.-
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KULTURÁLIS MUNKABIZOTTSÁG

KULTURÁLIS TERVEINKRŐL ÉS GONDJAINKRÓL.- Ez évi kulturális programunk
ról szeretnénk tájékoztatni munkatársainkat. A kérdés azonban nem egyszerű. 
Mert szívesen Ismertetjük terveinket: elmondhatjuk, hogy tovább kívánunk ha
ladni a tavaly megkezdett utón. Időszerű politikai, természettudományos és 
■szakmai kérdésekről rendezünk előadásokat, amelyekre a legkitűnőbb szakem
bereket kérjük fel előadónak. Megvitatunk majd egy-egy sikeres filmet vagy 
színdarabot. Sorozatos zenedélutánok keretében szeretnénk bemutatni zene - 
műtárunk legszebb hanglemezeit. A munkatársainknak az OSZK egészét feltáró 
belső szakmai tapasztalatcseréjének megszervezése mellett végig szerotnénk 
látogatni valamennyi budapesti nagykönyvtárat, - majd tavasszal, az észak
magyarországi kirándulás sikerén felbuzdulva, Esztergomba ás Pécsre terve
zünk egy-egy szakmai - művészettörténeti szempontból egyaránt érdekesnek 
Ígérkező utat. Megfelelő érdeklődés esetén szívesen folytatnánk a most meg
kezdett nevelési tanácsadást, amelyet a Nőbizottsággal közösen tűztünk prog
ramunkra. Es hogy a sportolóknak is jelentsünk jó hirt - az eddigi tennlsz, 
asztalitennisz, torna és röplabda lehetőségek mellett nyárra biztosítani 
kívánjuk az evezés lehetőségét is.

Folytathatnám terveink felsorolását - fel kell azonban vetmask kér
dést: VAJON MILYEN MÉRTÉKBEN TARTANAK IGÉNYT MUNKATÁRSAINK EZEKRE A KEDVEZ
MÉNYEKRE? Éveken keresztül hallottuk a panaszt: "nem végez kulturmunkát a 
Szakszervezet". Hát most végezne - de leiknek? Többizben előfordult, hogy 
kitűzött programmunkat, meghívott előadókat kellett lemondanunk - érdeklő
dés hiánya miatt. Egyik megtartott - igen színvonalas, érdekes-előadás után 
kiszámítottuk: a szakszervezetnek hallgatónként 15 forintjába került a ren
dezvény. Zenedélutánokat 5*10 ember hallgat végig - ugyanakkor, mikor tud
juk, hogy sokkal többen és többet járnának hangversenyre, mint erre lehető
ségük nyílik* Sorolhatnám még az elkedvetlenítő jelenségeket, de ehelyett 
szeretném az okokat keresni. Vajon aktivahálázatunk, a bizalmiak mindent 
elkövetnek-e, hogy ezt a jelenséget felszámolják? Minden bizonnyal itt Is 
yen hiba. Meg kell mondanunk, hogy a feladatunk nem könnyű* Budapesten,



az ország egyik legnagyobb tudományos intézetének munkatársai számára kul- 
turprogrammot összeállítani igen nehéz munka. Ezt megvalósítani csak az e- 
gész tagság támogatásával tudjuk. Munkánk akkor lehet sikeres, ha az akti- 
vahálózat is nagyobb felelősségtudattal, lelkesedéssel segíti azt - a tag
ság pedig résztvess rendezvényeinken (különösen, ha előzetesen bejelentet
te részvételét) és építő kritikával segíti, javítja munkánkat. (SIMON MÁRIA 
ANNA]

FEBRUÁRTÓL KEZDVE a Zeneműtár és a Szakszervezeti Bizottság rendszere
síteni kívánja a havonkénti ZENEDÉLUTÁN OKÁT. Ezeknek műsorát szeretnénk úgy 
összeállítani, hogy minél több munkatársunk zenei érdeklődését kielégítsük. 
Ezért a közeli napokban a bizalmiak utján minden osztályhoz eljuttatjuk a 
Zeneműtár bemutatásra váró hanglemezeinek kivonatos jegyzékét. Az egyes mü
veket számokkal jelöljük meg: kérjük olvasóinkat, a szakszervezeti bizalmi
ak utján, vagy esetleg közvetlenül a Zeneműtár munkatársaival közöljék azok
nak a hanglemezeknek számát, amelyeket legszívesebben hallgatnának meg.

UJ MUNKATÁRSAINK számára [akik a könyvtárban egy évnél nem hosszabb 
ideje dolgoznak,]minden második csütörtökön rendszeres KÖNYVTÁRISMERTETŐ 
LÁTOGATÁSOK rendezését tervezzük. Kérjük az érdekelteket, hogy lehetőség 
szerint e látogatásokon vegyenek részt, hogy ily módon is meglsmérkedhes- 
senek könyvtárunk egészének munkájával.

A részletes terveket rövidesen elkészítjük, és lapunkban közzétesszük 
az érdekelteknek pedig személyesen is tudomására hozzuk.

RÉGI KÍVÁNSÁGUNK TELJESÜLT, amikor Zeneműtárunknak sikerült 2 állandó 
kétszemélyes meghívót biztosítania a MAGYAR RÁDIÓ NYILVÁNOS HANGVERSENYEI
RE. A Zeneműtár azt tervezi, hogy a meghívókat a zenedélutánok legszorgal
masabb látogatói között osztja ki.

KÖLCSÖNÖS SEGÍTŐ TAKARÉKPÉNZTÁRUNK

Könyvtárunk népszerű KST-mozgalma e hónappal működésének harmadik é- 
vét nyitotta meg. Azt, hogy dolgozóink mennyire kedvelték meg a takarékos
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ságnak est a formáját, a tagok számának és a befizetések összegének emel
kedése egyaránt mutatja* A TAGOK SZÁMA 1938-ban 96, 1959-ben 116, a még 
folyamatban levő jelentkezések szerint ez évben már 133- A BETÉTEK ÖSSZE
GE 1958-ban 44 675, 1959-ben 83 300 forint volt. Az elmúlt évben a KST 78 
ESETBEN 59 160 FORINT ÖSSZEGBEN NYÚJTOTT KÖLCSÖNT tagjai részére. [1958-ban 
25 710 forint]* Az ez évre való jelentkezések még nem zárultak le. Jelent
kezni RAKOVSZKY Istvánné-nál lehet a Gazdasági Hivatalban.

Ez évben esedékessé vált a KST vezetőségének a választása is. A janu
ár. 15-én tartott közgyűlés által megválasztott vezetőség tagjai: PÓCSI Ár- 
pádné [alelnök], SZÁSZ Magda [titkár] és VARSÁNYI Endréné [elnök]. Az ad- 
minisztrativ teendők végzésére RAKOVSZKY Istvánné és TILL Ferenc nyertek 
újból megbízást.

SZAKSZERVEZETI TAGSÁGUNK SZEMÉLYI HÍREIBŐL

BEMUTATJUK UJ MUNKATÁRSAINKAT

DR TOMBOR TIBOR - az Országos Műszaki Könyvtártól helyezték át könyv
tárunkhoz, ahol 1953-tól az Olvasószolgálati Osztály vezetője volt.

Könyvtárosi pályáját 1927-ben kezdte a Nemzetközi Vegyes Döntőbizott
ságnál [KUlUgyminisztérium], ahol könyvtáros és dokumentálista volt. Az 
1939-1944 években újságíró, 1945-ben sajtóelőadó volt. 1946-ban ismét könyv
táros az Országgyűlési Könyvtárban, majd áthelyezéssel az Országos MUszaki 
Könyvtárban*

Könyvtárunkban az Olvasószolgálattól leválasztott könyvraktári osztály 
vezetését vette át és megbízást nyert az uj épülettel kapcsolatos könyvtá
ri teendők és munkálatok szervezésére.

SZEMÉLYI HÍREK

PAPP FERENC tanár és SARKADI ERZSÉBET könyvtárunk munkatársa december 
19-én házasságot kötöttek*

Könyvtárunk nagy családjának uj tagjai: BÉLLEY PÁL és ZSUZSÁNNA [Bélley 
Pál kisfia és kisleánya, dec*15-én]- DEBULAY BIANCA [Debulay Imréné kis
leánya, dec* 16-án] született*
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Kórházban vannak: BECK Lajos, SELIGMANN Gézáné

UJ TAGOKKAL GYARAPODOTT SZAKSZERVEZETÜNK

Átigazolást nyertek alapszervezetünkhöz: SZAMOSI Júlia [KK], SZŐKE 
Júlia [KK], TOMI OR Tibor [I. főoszt,], ZILAHI Tamásné [Bibliográfiai Osz
tály]

Uj tagok: FRIEDRICH Ildikó [könyvtáros-tanuló], HAMBURGER Mihály [Mik
rofilmtár], KRAUSZ Jánosné [Ruhatár]. KREPUSKA Judit [könyvtáros-tanuló], 
SZOMORY György [Mikrofilmtár], TŐKE Ferencné [Étkezde], VÉGVÁRI Ottóná 
[Könyvelosztó]

KÜLSŐ MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Az olvasószolgálat Ügyfelei között nagymértékben szaporodnak a kereszt- 
rejtvény és más rejtvénypályázatok megfejtői. A számukra nyújtott tudomá - 
nyos segítség jelentős mértékben fejleszti szakmai ismereteinket. Biztosít
ja munkánk és napjaink változatosságát s szüntelenül frissíti a kutatók ás 
más olvasóinkkal való fáradozásban már-már lankadó elménket.

Mert van-e szebb, közérdekübb feladat a Nemzeti Könyvtár dolgozója szá
mára, mint kideríteni, hogy Goethe melyik müve az amelynek elme n sok betűből áll és a 3-ih» 4—ik betűje T és Z?” Függőlegesen! Ha intuitiV alapon 
ráhibázunk, hogy a "Götz von Berllchingen,,-ről lehet szó, az már nagy baj, 
mert Így nem lapozgathatjuk végig a Goethe müvek egész fiókot megtöltő a- 
nyagát.

Feltehető, hogy más osztályok munkatársai is szívesen töprengenének 
ezeken az Izgalmas problémákon, ám beosztásuk miatt elesnek ezektől az 
Örömöktől. Rájuk gondolva, csokorba gyűjtöttük az utóbbi hetek reference- 
kárdéseit, persze csak a javát. Fogadják szeretettel és tanulmányozzák 
elmélyült figyelemmel. Különösen azok, kik maguk is rejtvényfejtők. íme:

1. Pékár Gyula "Liliomos asszony" c« müvében, ki lehetett a vámpír 
grófnő modellje ?

2. Férjhez ment-e Fran<foÍse Sagan, ha igen, kihez ?
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3* Milyen idézőt, próza vagy vers - fejezi ki tömören és pontosan 
• magyar életformát a 2 háború'között ?(" De legkésőbb fél óra múlva teo- 
aék visszahívni minket.”)

4. Milyen könyvekből tanulmányozhatja, 18 * os, szőke olvasónőnk, a 
szerelmet (” de tetszik tudni, globálisan érdekel a kérdés”)

5» Mi volt Napóleon legkedvesebb virága ? (Az eredmény minket is meg
lepett! az ibolya.)

6. Ki irta art a verset, hogy "Rege a csodaszarvasról” ?
7. Ki irta a”Jocó” c. tréfás monologot, melyet az érdeklődő hajdan as "Én Újságom” hasábjain olvasott ?

8* Hol Írnak a bibliában a tudás fájáról és milyen gyümölcs termett 
rajta ?

9* Ki volt a világirodalom "leghirhedtebb hajadona"?
10. Végül, de nem utolsósorban - december utolsó hetében, 15 percen

ként! " Tessék lodíktálni, de most, azonnal, Zatopek életrajzát.”
Ha a fent * kérdések megmozgatták valakinek a fantáziáját és tudomá

nyos lelkesedését, közölje nevét, lelőhelyét és telefonszámát az olvasó
szolgálat dolgozóival. Szívesen foglalkoztatjuk, mint külső munkatársat.

így látjuk mii

Immár harmadik hónapja tart az az uj rendszerű könyvtárosképzési 
forma, amelynek "szenvedő alanyai” vagyunk. Időközönként - délelőtt - 
felszedve szerény sátorfánkat vándorolunk egyik osztályról a másikra, 
mint a.vándormadarak, erőt öntögetve csüggedő magunkba. Követve a könyv 
útját - kötelestől kevésbé kötelesig - józan eszünkkel itt is, ott is, 
felfogunk valamit, ami állítólag hasznunkra lesz hosszú könyvtári tény
kedésünkben. összlétszámúnk: 5* Előfordulási formánk az osztályokon - 
munkaidőben - 2 csoport* Általános vélemény: igy is sok jut egy csoport
ba belőlünk.

Az idő és hely rövidsége miatt csak az egyik csoport vándorlását 
vázoljuk tőmondatokban.

KÖTELESPÉLDÁNY: A beérkező folyóiratok és könyvek hatalmas számából 
hazai nyomdáink őrült Ütemű működését véltük egyre világosabban felismer
ni. Mér itt rádöbbentünk arra, hogy milyen nagy tudásra és megfeszített 
munkára van szükség ahhoz, hogy a könyvtáros lépést tudjon tartani a 
nyomtatványok szűnni nem akaró beáramlásával. Ugyanez bonyolódik vég nél
kül a NEMZETKÖZI CSERESZOLGÁLATNÁL, de itt nemzetközi viszonylatban. 
Aezdetnek nem rossz, mindenesetre épp elég ahhoz, hogy a kis, védtelen 
könyvtáros-tanuló legalább egy hétig még nyomdatermékekről álmodjék./

Időben eddig a leghosszabbra nyúló állomásunk a BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLY
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volt./A könyvtári munka sava-borsa, kicsi a bors, de erős stb./ Nagy for
dulat következett be életünkben. Megsajnálva elhagyatottSágunkat anyát kap
tak az árvák, de nem akármilyet; gyermekeit féltő, megértő s igen nagy tu
dását, akihez Ügyes-bajos dolgainkban mindig bizalommal fordulhattunk és 
fordulhatunk most is, amikor más osztályra szól*'ott a kötelesség bennün
ket. Itt behatoltunk a címleírás mélységeibe olyannyira, hogy amikor jött 
az uj cimloirási szabályzat, szédiilten tántorogtunk az uj, ismeretlen mély
ségek felé.

Nem annyira könyvtári munka, de szorosan összefügg azzal következő 
állomásunk, a MIKROFILMTÁR, jelenlegi tartózkodásunk helye. Sejtelmes, hát
ás szemborzongató "boszorkánykonyha" a laboratórium.Lyukas ronggyal betö
mött előhívó tálakból a dermesztő hidegben kísértetiesen csurrannak a csep
pek. Szorgos kezek mindezek ellenére hatalmas adagokban és szédületes iram
ban, sötétségre kárhoztatva, mint a vakondok, hívják, rögzítik, mossák a 
"münchenit".

Munkánk következő állomásait a jövő homályos fátyla takarja el kíván
csi szemeink, elől, de az idő /2 év/ a fátylat szétszakítja, s betekintést 
enged a könyvtár munkájának egészébe.

A két csoport találkozásának színhelye a tudományos kutatók számára 
kijelölt olvasóterem, ahol részben tapasztalatcsere formájában átadjuk 
délelőttönként nehéz munkával ránkragasztott tudományunkat, részben pe
dig azokat elméleti utón könyveinkből mélyítjük egyre tovább. "Tudományos 
működésűnk szigorú összefogója és irányítója az oktatási osztályon talál
ható. /Panaszkodók figyelem! Telefon 134- 000/265./

Nagyon téved a kedves felületes olvasó, ha azt hiszi, hogy egyedülál
lók vagyunk szép fővárosunkban. Hetenként kétszer igen hasznos nyelvóra 
keretében találkozunk tejtestvéreinkkel; a Szabó Ervin és az OMK tanulói
val. Beszámolunk egymásnak élményeinkről, munkánk "hatalmas eredményeiről".

BEFEJEZŐBEN NEM AKARJUK ÉRTÉKELNI SAJÁT MAGUNKAT, KÉRJÜK, HOGY EZT A 
KÖNYVTÁR DOLGOZÓI TEGYÉK MEG ÉS KÖZÖLJÉK VELÜNK, ÉS AZ ILLETÉKESEKKEL.

fMi, a könyvtáros-tanulók, szerzői betűrendben: FRIEDRICH Ildikó, HAR
SÁNY! Eszter, KREPUSKA Judit, LÜNK Ildikó, NECHAY Lívia.]

MÉG EGYSZER A NŐI TORNAÓRÁKRÓL

Ha rajzmüvész lennénk és az OSZK Híradó rajzokat is közölne, [Most 
már csak az előbbire lenne szükség. Az utóbbi könnyebb volt.Szerk.]leraj
zolnám kedves tornatanárunkat, amint szomorúan ül a bakon, és várja, hiá
ba várja az OSZK tornára jelentkezett kartársnőit.

Pedig milyen hasznos dolog egész napi ülő munka után jót nyújtózni a 
bordásfalon, vagy a gyürüshintán szputnyik módjára keringeni. Igaz/munka 
közben is van alkalmunk futást, hajlongást, súlyemelést, magasugrást ( a 
könyvsorok felett) gyakorolni, de az más. Nem szakszerűen vezetett, egész- 
sőgügyi-torna.
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Nem tudom, a Statisztikai Hivatal foglalkozik-e annak kimutatásával, 
hogy az emberek hány órát töltenek szórakoztató szellemi'tornával (mozi, 
televízió, kártya stb.) és ugyanazok hány órát fordítanak egészségügyi 
tornára, testmozgásra* Pedig régi dolog} Ép testben ép lélek, épen ezért 
jó egészséget, kellemes sportot, és jól végzet egészségügyi tornát kívá
nunk az OSZK kartársnőinek és kartársainak az uj esztendőben, [hr]

A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGHOZ ÉRKEZETT LEVELEK TARTALMÁBÓL}

Az uj esztendő alkalmából üdvözletüket küldték könyvtárunk minden mun~ 
katársénak, melyeket az alábbiakban tolmácsolunk olvasóinknak}

Országos Széchényi Könyvtárt MSZMP SZERVEZET, KISZ SZERVEZET.
KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETÉ-nek Elnöksége, és Budapesti Bizottsá

ga, "KÖZALKALMAZOTT" Szerkesztősége, ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR VII. és VIII. 
kerületi fiókja.

"Eredményekben gazdag, boldog uj esztendőt kíván az egész könyvtárnak, 
valamennyi munkatársai nevében is V. dr. WALDAPFEL ESZTER, az Országos Pe
dagógiai Könyvtár igazgatója."

" Sokszor Üdvözli a könyvtár minden dolgozóját Moszkvából és Varsóból 
jövet Krakkóból.[1959.dec.24] HÁMORI BÉLA és PAJKOSSY GYÖRGY"

" Kedves Elvtársak! Hálás szívvel gondolunk vissza arra, hogy a Közal
kalmazottak Szakszervezete székházéban megtartott esküvőnkön Önök is részt- 
vettek és megjelenésükkel, valamint ajándékaikkal még emlékezetesebbé tet
ték 'számunkra ezt a napot. Fogadják ezúton hálás köszönetünket. [1959*dec. 
14] KERESZTES JÓZSEF és NEJE"

HELYREIGAZÍTÁS} - Lapunk múlt évi 21. számában "Naplórészlet a fenyvesek 
országábólu elmen megjelent cikknél a források megjelölése úgy az Idézett 
versfordításnál, mint a cikk anyagánál a szerző leírási hibájából elmaradt. 
Az idézett vers fordítója Ács Sándor, a cikk anyagának forrása: "Kárpátok" 
1958. 2. sz. [Szerk]

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MSZMP SZERVEZETE ÉS SZAKSZERVE
ZETI BIZOTTSÁGA. Fel.szerk. és kiadó: Horváth Viktor. Szerkeszti a Szer
kesztő Bizottság. - Országos Széchényi Könyvtár [Budapest VIII. Muzeum u. 
3] hési sokszorosítás. Lapzárta: 1960. jan. 15* Megj. 320 példányban. 
Nytsz* 45[1960]


