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Alkotmányunkat köszöntjük
A kapitalista Magyarország urai sokszor dicsekedtek 

azzal, hogy országunk alkotmányos élele legrégibb 
a világon, hiszen //. Endre Arany Bullá ja előtt csu

pán Angliának volt olyan irata: a Magna Charta, amely 
Jogokat, kiváltságokat és kötelezettségeket rögzített. Ter
mészetesen, ez a két ^alkotmány* <t nemesség és a fő- 
jwpság jogait védelmezte, míg a dolgozókat teljes mór- 
lékig kiszolgáltatta az uralkodó osztályoknak. Az 
Arany Bullára többször hivatkoztak az ellenforradalom 
tirni országunkban, de azt a törvényt, amit 1919. június 
23-án mondott ki a tanácsok országos gyűlése elhall
gatták, arról nem esett szó. Nem csoda • /., nem is a 
véletlen műve. Ezen az ülésen az uralkodó osztállyá 
lőtt munkásosztály teremtett alkotmányt a nép számá
ra: ». ..a proletárság minden szabadságot, jogot és ha* 
tálmát kezébe vett, abból a célból, hogy megszüntesse 
a kapitalista rendet és a burzsoázia uralmát s ennek he* 
lyébe a szocialista társadalmi és termelési rendet te- 

Ezt nz alkotmányt, amely jelentősebb volt, mint 
a maga korában az Arany Bulla, a feudalizmus, a kapi
talizmus hívei szerették volna kitörülni még az emléke*» 
teib&L is. Nem sikerült.

■ A magyar nép nagy tömegei a legsötétebb Horthy- 
terror éveiben, az ellenforradalom 25 éves uralma alatt 
sem tudták elfelejteni hatalmuknak, a Tanácsköztársa
ság alkotmányának emlékét. S amikor a felszabadító 
Vörös Hadsereg győzelmei után új életre keltek népünk 
deipokrutlkus erői, a fokozatosan szétestek a tőkés rend 
maradványai, a földosztás megsemmisítette a legsúlyo
sabb feudális örökséget, a kialakult új osztály viszonyok 
megkövetelték, hogy törvénybe iktassuk eredményein
ket, Jogainkat és kötelességeinket. A történelmi való
ságnak megfelelően mondta ki országgyűlésünk 1949. 
augusztus HM ülése, hogy »Magyarország: népköztár- 
saság*, amelyben »mindcn hatalom a dolgozó népé«. s 
ahol *megvalósul a munkásság és a dolgozó parasztság 
szoros szövetsége a munkásosztály vezetésével*.

Ennek Immár tizenegy éve. S tizenegy év óta 
augusztus 20. alkotmányunk ünnepe. Azóta hatalmasat 
fejlődött nz ország, nagy sikereiket értünk el a szocia
lizmus építésében. Nemrég olvashattuk a Központi Sta
tisztikai Hivatal Jelentésében, hogy a magyar ipar első 
félévi tervét 104 százalékra teljesítette, s az egy évvel 
korábbihoz képest 15 százalékkal növekedett a terme
lési érték. Az Összes forjtos termékekből: eszén, ^kőolaj, 
villamoscnergla, acél, bauxlt, alumínium, műtrágya, 
cement, pamut- és gyapjúszövet lényegesen többet 
termeltünk, mint tavaly. Van olyon cikk, amelyből 
négy százalékkal állítottunk elő többet, mint a múlt év 
első felében. Ez a fejlődés a maoyar nép épít akaratai 
mutatja. Alkotmányunk Ünnepe — 8 néphatv m ünne

pe. s egyben a nép alkotó munkájának ünnepe. Népünk 
alkotó erői im szabadabban és sokoldalúbban bonta
koznak ki, mint bármikor. Erről tanúskodnak ezek az 
eredmények is.

A termeléssel párhuzamosan fejlődött a fogyasztás 
is, nőtt a dolgozók összkeresclc. növekedett az élet- 
színvonal. Élelmiszerből például 12 százalékkal vásárol- 
tünk többet, mint a tavalyi első fél évben. Az iparcik
kekből általában 14 százalékkal több fogyott. Az egyéb 
cikkeknél is emelkedő az irányzat: például motorkerék
párokból, bútorokból csaknem egyharmarldai több fo
gyott, mint tavaly. Igen keresett a televízió is, amely 
mar kezd. a mindennapi fogyasztási cikkeik sorába lépni, 
mert 200 százalékkal több talált gazdára, mint a múlt 
év első felében.

Eredményeink, az ellenforradalom utáni gyors talpra- 
állásunk magyarázata, hogy a magyar nép döntő 
többsége hű maradt a megpróbáltatások idején is 

a Népköztársasághoz. Amikor pedig a Magyar Szocialista, 
Munkáspárt egyesítette a haladó erőket, s a forradalmi 
munkás-paraszt kormány kézbe vette a gazdasági veze
tést, az öntudatos dolgozók melléálltak. Ma nyugalom* 
létbiztonság uralkodik országunkban. Biztosítva van
nak a népköztársasági alkotmányban lefektetett jogok, 
a szocialista törvényesség elve érvényesül. A vezetők és 
a dolgozók milliói közötti viszony közvetlen. őszinte és 
bensőséges. A Hazafias Népfront-mozgalomban kom
munisták és pártonkivüliek vállvetve segítik a párt- és 
állami szervek munkáját. Kibővült a helyi szervok ha
tásköre, egészséges decentralizáció folyik az állami'és 
gazdasági életben.

)ékés alkotó munkánkra árnyékot vetnek az Impe
rialisták hidegháborús mesterkedései, provokációi. 
A szocializmus és a béke erői azonban az impcrla* 

listákkal szemben ma nagyobb fölényben vannak, mint 
bármikor azelőtt. Az imperialisták hidegháborús politi
kája mindinkább válságba jut. Dél-Koreában. Japánban, 
Törökországban, Olaszországban is megmozdultak a né
pek, s már olyan országokban is inog nz imperialisták 
egész lámas7.pontrende>zcrc, amelyeket eddig biztos bá
zisuknak hitlek. A gyarmati rendszert sem tudják töb* 
hé fenntartani: azt mégse 'misiilésre ítéllc a történe
lem. Nem tudják feltartóztatni a szocialista tábor ere
jének növekedését sem. és nem tudják megakadályozni 
a békemozgalom fejlődését sem.

A Szovjetunió és n béketnbor országai szilárdan őr
ködnek a békén és int nyugodtan dolgozhatunk. Nép- 
köztársaságunk belső és nemzetközi helyzete ma szilár
dabb, mint bármikor. Szocialista Jövőnk be vetett hittel 
ünnepeljük tehát történelmi évfordulót.

( MUNKA 1960. 8. )



^vékCÍ

KATALÓGPSKÉRDÉS AZ OSZK-BAfl

Lapunk ez évi márciusi számában fenti címmel vitát 
Indítottunk. A vita lezárásaként VEREDY GYULA összefoglalóját az alábbiakban közöljük:

A vita lezárásával végezzünk számadást. Milyenek és melyek a kérdés felvetésé
vel elért pozitívumok? Mire kaptunk választ és mik a további teendők?

Helyesnek bizonyult a szerkesztőség álláspontja, hogy a felmerült problémához 
minden kötöttség nélküli állásfoglalást kért és engedett meg, mert a több oldalról 
szabadon megválasztott reflektorfény az egész katalóguskérdést élesebbért, színeseb
ben világította meg. Azt a körülményt, hogy a hozzászólások közül egyesek, jobban 
mondva egyesekből némely állásfoglalás nem mindig találta fején a szöget, nem köny
velném el teljesen negatívumnak. Már csak azért sem, mert ebben rejlik a figyelmez
tetés arra, hogy a problémát ne is kíséreljük meg az egyéb könyvtári feladatoktól 
függetlenül (vagy a munkaviszonyokban rejlő egyes kényszerítő körülmények figyelmen 
kívül hagyásával) megoldani.

Legnagyobb pozitívum viszont az, hogy felügyeleti hatóságunk, a Művelődésügyi 
Minisztérium, felfigyelt a vitára, hasznosnak tartja azt, sőt szervezettebb folyta
tását Is kívánja: munkabizottságot javasol, "amely összefoglalóan kidolgozná az ŐSZE 
katalógusainak Jelenlegi helyzetét, felvázolná, a jövő teendőit, a katalógushálózat 
további kiépítését". Ilyen alapon a katalógusmunka elismertetéséért határozottabban 
slkxaszállunk és a kevésbé sürgető követelményekkel szemben nem fogunk meghátrálnl.

Mielőtt a további teendőkről eszmecserét folytatnánk, fussunk végig a hozzászó
lásokon és Igyekezzünk kikapcsolni a realitásoktól távol eső, szerencsésebb körül - 
menyek között is alig megvalósítható követeléseket, majd próbáljuk röviden és pon
tokba foglalva számba venni, hogy az okos észrevételekből mit és hogyan használhat 
fel a javasolt munkabizottság.

Helytelen kiindulás volna és maximalista igényt jelentene, ha azt kívánnék,hogy 
a katalógus mintegy nagyitólencse alá helyezett tükörképe legyen könyvállományunk - 
nők, (azaz címleírásaiban és szerkezetében a könyvállomány olmleÍrási adatainak 
minden részletét egyforma élességgel vetítse ki). Ilyen igényekkel szemben a világ 
minden nagykönyvtára kénytelen engedményeket tenni. Csodákra a ml Könyvfeldolgozó 
Osztályunk sem képes. Közismert tény, hogy kis, korlátozottabb feladatkörrel, kata- 
lógushálozattal és kevésbé komplex állománnyal rendelkező könyvtárak ezt a célkitű
zést sokkal nagyobb mértékben tudják megközeliten!.
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Xuiy \fi. tttriaű^ütesen igyekeznek pontos óa következetes munkát vé -
gezni, persze főképpen a lényeges adatok Ilyen megragadásában. Annyira azonban nem 
fognak eljutni, hogy pl. az Impresszumban előforduló összes kiadók nevét mindenkor 
Ugyanúgy rövidítsék. Még nálunk nagyobb és gazdagabb államok nyomtatott katalógu - 
saiban is találunk eltéréseket. így pl. "LONGMANS, GREEN AIF CO." és "LONGMANS,
GREEN AND CO. LTD." egymást követő tételekben vagy "J.M.DENT ET SONS, LTD." és J.M. 
KENT ET SÓN5,LIMITED" a libraxy of Congress katalógusában egy találomra felütött la
pon (Vol. 3., 73. 1.), amilyen példát kis keresés után számtalant hozhatnánk.Ha ná - 
lünk a magyar kiadókat következetesen közlik az impresszumban, meg lehetünk eléged - 
ve s egyelőre ne kívánjuk, hogy a külföldiek részére itt készítsenek egységes jegy - 
zéket a kiadók nevének rövidítéséről.

Félreértésen alapul az a nézet, mintha valaki is a katalógusszerkesztők számá
nak öncélú növelésével akarná az itt Jelentkező problémákat megoldani. Azonban a 
mélyebben rejlő hibák - a pontosság és következetesség hiánya - szorosan összefügg
nek azzal is, hogy jelenleg jóformán pusztán oádulaberakóink vannak, akiknek sok - 
szór a hibák észlelésére sincs érkezésük, semhogy a következetesités irányában ja
vaslatok készítéséhez, megbeszélések és tanácskozások lefolytatásához, az itt netán 
hozott határozatok végrehajtásához maradna idejük. A címleírás és szakozás hiányos
ságainak felszámolása az egyéb helyesen javasolt reformok bevezetése mellett osak a 
katalógusszerkesztési rendszer munkaigényesebb megszervezése alapján remélhető.

Nem osztjuk azt a nézetet, hogy a nominális katalógusokhoz a oimleirási és eé- 
dulabeosztási munkakört ugyanúgy kellene egyesíteni, ahogyan ezt az osztályozási és 
szakkatalógusszerkesztési feladatoknál megvalósítottuk. A szaknyilvántartás ugyanis 
tudományágak szerint ad lehetőséget szempontok kialakítására, mig a nominális kata
lógusokban az A-C betűvel kezdődő részt a D-G-sekkel azonos elvek figyelembe véte - 
lével kell feltárni. Itt az elaprózás hátrányt jelent. A oimleirók ma sem szakadnak 
el a katalógusoktól, de ha velük kellő számú katalógusgondozó állandó kapcsolatban 
áll, akik hivatalból észlelik a visszásságokat, s a két fél a másik oldalról, a hasz
nálat szemszögéből tárgyalja meg a gyakorlatban jelentkező nehézségeket, s igy tesz
nek szert teljes tájékozöttságra, harmonikusabb működést fejthetnek ki.

Elméletileg elfogadhatónak látszik az a kívánság, hogy a szakozói gárdát égé - 
szítsíik ki a legfontosabb ismeretágak szakembereivel. A meglévő és lehetséges sze - 
mélyzeti kereten belül tényleg helyes, ha a fontosabb tudományok képviselete az osz
tályozás és a tárgyi katalógus szakszerűségét emeli. Az adott viszonyok között, ami
kor általános képesítésű Jó szakozókat is nehezen találunk és képezünk ki, mindjárt 
a feldolgozási menet megváltoztatására gondolni, merészség. Nem számolhatunk azzal, 
hogy az eddigi futószalag bevált rendszerét a közeli jövőben cserélhetjük fel a té
mák szerinti felbontással. Mutatkoznának ezáltal bizonyos előnyök, de hosszabb tar
tamú kísérlet után látnák csak meg, hogy mennyivel idő- és munkaigényesebb ez a meg
oldás. Ezen a téren is, ha időt és lehetőséget adunk az osztályozási és katalógus - 
rendezési összeegyeztetésére. - ezt megadni rövidesen lehet és kell is, - biz
tonságosabb módszerrel dolgozhatnak a következetlenségek kiiktatásán. Sokszázezer 
nyilvántartó-lap és a fejlődő tudomány folyton módosuló rendszerezési vetülete mel
lett persze itt még kevésbé várható olyan egyöntetűség, amilyent a kisebb terjedelmű 
és csekélyebb árnyalatú könyvtárak egyszerűbb viszonyai között megvalósíthatunk.

Egyébként a könyvtári feldolgozás és a katalógusok kapcsolatában mindig kétirá
nyú feszültség mutatkozik. A jobb rendszerezés érdekében nyomon kell követni a tudo-
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monynak ás a szellemi munka technikájának fejlődésével felszínre kerülő uj eszmá - 
két, a szükséges reformokat. De figyelembe kell venni azt a kívánságot is, hogy ka
talógusaink viszonylag állandóak maradjanak bizonyos következetesség megőrzése érdé 
kében* Az elkerülhetetlen változtatásokkal együtt Jár, hogy a lehetőség határáig 
visszamenőlegesen is végezzünk Javításokat vagy legalább utólagosan melléklapokkal, 
lásd és lásd még utalásokkal építsük be a régi feldolgozásokat az uj és tökéletesebb 
elrendezésbe.

Az észrevételek több pontban azonos felfogást tükröznek vagy legalább is ellen- 
véleményt nem váltottak ki. Célszerű lesz ezeket a megállapításokat lerögzíteni:

1.) Mindannyian valljuk, hogy az OSZK katalógusainak súlyponti kérdést kell ké
pezniük. Ennek fontosságát, Jelentőségét senki sem vonta kétségbe, lanyha kezelés 
mellett ez a probléma mégis könnyen feledésbe megy, időlegesen lekerül a napirend - 
ről. Ezéirt újból és újból kell hangsúlyozni, hogy a könyvtári oélok eléréséhez, a 
könyvtári munka minden fázisában nélkülözhetetlen munkaeszközünk a feladatok peri - 
fáriájára nem kerülhet.

2.) Az OSZK három nagy katalógusa túlnőtt azon a határon, hogy egy-egy gondozó 
kezelésére volnának bízhatók. Ezeknél éppen úgy, mint az összes nyilvántartásoknál 
nemosak a berakást munkát, kell számításba venni, hanem a szerkesztési, a fejlődés 
folytán szükségessé váló revíziót és helyesbítéseket, a feldolgozási és használati 
szempontok egyeztetését és a Javítások gyors elvégzését. Nem lehet fenntartani azt 
az állapotot, hogy a katalógusgondozó könyvtárosok elégtelen száma miatt a bel- és 
külföldi uj szerzemények - szélsőséges esetekben - két-két és fel hónapig lnkognltó 
álljanak a raktári polcokon. A személyzet számszerű emelését raoionálisabb szerve - 
zéssel kell hatékonnyá tenni.

3*) A nagy nemzeti könyvtár katalógusai összetett feladatok elé állítják dol
gozóinkat. Ezek alig hasonlíthatók össze közművelődési, egyéb kisebb terjedelmű 
vagy nem annyira differenciált könyvtárak nyilvántartói részére megállapított kö - 
vet élmény ekkel.

4.) Katalógusaink szerkesztése és gondozása nagy tudást, körültekintést és gya
korlottságot kívánó, magasrendü könyvtári munka, amelynek előkészítő, mechanikus 
fázisaiba - pl. betürendezés, módosított szakjelzet átvezetése a helynaplóba - gya
kornokok, közepkáderek, kezdő tudományos dolgozók egyaránt bekapcsolhatók kellő 
könyvtári tájékozottságuk megszerzése érdekében és be is kapcsolandók.

5*) Egyszeri erőfeszítés és fokozott személyzeti bevetés a lemaradás felszámo
lására vezethet, de ezalatt és ezután is megmarad a szerkesztés és gondozás állandó 
munkája, elkerülhetetlen a folytonos revízió, a javítások folyamatossága. Nominális 
katalógusaink elrendezésében elvi egységre van szükség, amelynek mutatis mutandis 
a sorozati katalógusra is ki kell terjednie. Az összes betűrenden alapuló nyilván - 
tartásaink központi elvi irányítást igényelnek. Az egységes eljárásnak fel kell ö- 
lolnie a javítások meggyorsítását és ellenőrzését, u racionális szervezés minden fá
zisát a nominális katalógusok szerkezeti azonosságának biztosítására. A szakkataló
gusok bizonyos mértékig eddig is megvolt egységét a lehetőség határáig fokozni kell 
és különösen arra kell törekedni, hogy az osztályozó rendszer fejlődésével szemben 
beállott lemaradások folszámoXhutólc és a reformok mindenkor nyomon követhetők le - 
gyónók.



6. ; .t ;ü javi L. előirt oélző j QVQB lat ok t jobb kivitelű katalógus szekré
nyek és fiókok, Jobb minőségű ás a differenoiáláshoz annyira kívánatos, különböző 
szinü és alakú osztólapok stb. szintén figyelembe veendők.

7. ) Helyes álláspont az olvasók nevelése a Jogtalan h aználat és a rongálás ki
kerülésére addig is, mig a mostani helyhiány és az ellenőrzés nehézségei folytán a 
távlati tervbe szoruló intézkedések az uj otthonban megvalósíthatók lesznek.

Valamennyi hozzászólásra nem reflektálhatunk. Bizonyos azonban, hogy számos meg
jegyzést, megszívlelendő tanácsot az érdekeltek* katalogizálók, osztályozók és revi
zorok köszönettel vesznek és munkájuk tökéletesítésére fordíthatnak.

Állapítsuk meg befejezésül, hogy a "Szabad szóval" Írásbeli ankétja hasznos vol1 
és előmunkálatnak tekinthető a minisztérium által javasolt munkabizottság tevékeny - 
ségéhez. Ez felmérhetné, sőt legtüzetesebben fel is kell mérnie katalógushálézatunk 
valamennyi összetevőinek minden adatát és minden hiányosságát, Javasolhatná a lég - 
fontosabb kérdésekben rövid lejárattal vagy távlatilag a Várral kapcsolatban elér
hető reformokat. Katalógusaink sokfelé ágaznak el. Szükség van rájuk az egyes tárak
nál és gyűjteményeknél is. A decentralizáltságból nem származik baj, ha az OSZK tel
jes anyaga szerepel a központi katalógusban. S még egy gondolat. Erőbevetésünk szer
teágazó, sokirányú lesz. De ne felejtsük el, hogy racionalizálni egyszerűsítéssel 
is lehet. - [VEREDY GYULA]

AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSEIRŐL JELENTJÜK*

A Kollégium julius 1-től augusztus 15-ig nyári szünetet tartott.
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UJ MUNKATÁRSAINK * GERÖLYNÉ DOBOS Éva műszaki III. (Könyvkötészet), KRETZOI 
Miklósné tud. munkatárs (Könyvfeldolgozó Osztály), PETHES Iván tud. főmunkatárs 
(KMK Könyvtártudományi Osztály).

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL * SIMON Anna Mária (áthelyezés* MTA Könyvtára) 
KITÜNTETÉSEK.DICSÉRETEK*

A RíSORGIMENTO EMLÉKKIÁLLÍTÁS rendezésében résztvett BÉLLEY Pál, BÉTSCH Ele
mérré, CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára és HERNÁDY Fereno dolgozóinkat a Magyar Rlsorgl- 
mento Emlékbizottság emlékéremmel tüntette ki.

A NÉPHADSEREG illetékes paranosnokságának átirata szerint HERNÁDY Dénes munka
társunkat a tartalékos tiszti szolgálat alatt tanúsított példás magatartásáért és 
szorgalmáért dicséretben és tárgyjutalomban részesítették.
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Mn\ könyvtárunk munkájáról

OLVASÓSZOLGÁLATI ÉS TÁJÉKOZTATÓ OSZTÁLY

A TÁJÉKOZTATÓ OSZTÁLY MUNKÁJÁBÓL: A sztálinabadi TADZSIK SZSZR ÁLLAMI KÖZTÁRSA
SÁGI KÖNYVTÁR kérésére a Tájékoztató Osztály összeállította a tadzslk szépirodalom 
magyar fordításban megjelent müveinek bibliográfiáját.

Összegyűjtöttük a Horthy-korszak értelmiségi és egyházpolitikájára vonatkozó 
legfontosabb Irodalmat a MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BUDAPESTI BIZOTTSÁGA részére.

A bucuxestl BIBLIOTECA CENTRALA DE STAT azzal a kéréssel fordult könyvtárunk - 
hoz, hogy állítsuk össze Románia második világháborúban játszott szerepével és a pá
risi békeszerződéssel foglalkozó magyar Irodalom jegyzékét. A Tájékoztatás az I.Fő
osztály e tekintetben számbajöhető anyagát dolgozta fel.

A TUDOMÁNYOS OLVASÓTEREM LEVÉLSZEKRÉNYÉBŐL - * A régebbi gyakorlattól eltérően 
(Írta: DR. SZ.F. aspiráns) az uj könyvek külső - rendszerint Illusztrált - védőbor1- 
tékjalt nem Őrzik meg, nem kötik hozzá a könyvekhez. Pedig dokumentatív óéira (fény
képezésre, kiállításra) sokszor szükség volna a védőborltékos példányra. Az OSZK-ban 
föltétlenül meg kellene őrizni a védőborltékos példányokat Is -, ennek nem lehetnek 
anyagi akadályai sem!" A KÉRÉS FELTÉTLENÜL INDOKOLT. A könyvborítók ugyan az OSZK-1 
bán megtalálhatók, de mivel csak a muzeális példányokba ragasztjuk be, az olvasók 
számára hozzáférhetetlenek. Egy Ideig a használati példányok borítóját Is megőriz - 
tűk, és MEGGONDOLANDÓ, hogy a levélben jelzett okok miatt NEM KELLENE-E VISSZATÉR - 
NI A RÉGI GYAKORLATHOZ, annyival is Inkább, mert gyakran neves művészek munkáiról 
van szó, nem Is beszélve a borítók könyvtörténeti jelentőségéről.

POSTAI CSOMAGOT KAPOTT AZ OLVASÓSZOLGÁLAT julius 14-én. - A osomagban levő 
könyvek közül egy LEVÉL bukkant elő. íme, hiteles másolata: "Kedves Olvasóteremi 
Bűnöm az, hogy (3 évvel ezelőtt) a szorultság idején, szakvizsgázás előtt, könyv - 
múzeumukat kölosönkönyvtárként használtam. Kis Ügyességgel más Is megcsinálhatja. 
Legyenek éberebbek a jövőbeni Most mindent visszaszolgáltatok. Boosánatukat kérem. 
A.I. glmn. tanár." - A levelet minden kommentár nélkül közöljük, a tanulságokat a- 
zónban levonjuk: az olvasótermi ellenőrzést meg kell szigorítani, különösen a obucb- 
forgalmi Időpontokban. A hazatért kilenc könyv, rég elveszettnek vélt s részben de- 
ziderált "eltévedt báránykálnk", élükön MÉSZÁROS Ede: Vergilius eschatologlájához 
o. tanulmányával már visszakerült a raktárba. TANÁR ÚRI "PEDAGÓGIAI MESTERFOGÁSA" 
SIKERÜLT. ÍGÉRJÜK, HOGY A JÖVŐBEN ÉBEREBBEK LESZÜNKI

EGY BEJEGYZÉS AZ OLVASÓTERMI PANASZKÖNYVBŐL. - "Régóta folytatott kutató mun - 
kém során állandóan tapasztalom a könyvtári dolgozók (könyvkiadók, katedrások, fel- 
vllágosltók stb.) készséges segítő munkáját. Sokszor előfordul, hogy némelyik könyv 
osak Igen rövid időre, pár adat oéljából kell, - de mindig az adott lehetőségek sze
rinti gyors "kiszolgálásban" volt részem. Kérem fogadják ezért köszönetemet." DR. 
RAPCSÁNYI LÁSZLÓ. Bp. V. Veres Pálné u. 33., V. 2." - [A.G.]
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-vi* r

A MAGIAKORSZÁGI CORVINÁKAT bemutató reprezentatív kiadvány számára nagyszabá
sú szlnesfényképezésl munkálatok Indultok meg. Az eddig Is gyakran végzett repró - 
dukoiós fényképezésekkel összehasonlítva ki kell emelnünk a MAGYAR HELIKON Könyv - 
kiadó illetve a KOSSUTH NYOMDA és könyvtárunk Jó együttműködésem" legelső eredmé
nyét t sikerült e pótolhatatlan klnosek legmodernebb teohnikával és az anyag legna
gyobb kíméletével való fényképezését különös gondossággal előkészíteni. A Kossuth 
Nyomda nagyórtékü reprodukciós felszerelését komoly anyagi áldozatokkal az OSZK fo- 
tolaboratoriumának egyik helyiségébe állította be és itt dolgoztak a nyomda kiváló 
szakemberei. A Corvin-kódexek maximális biztonsága érdekében kézirattárunk dolgozói 
(más osztálymunkák rovására is) állandó inspekciót tartottak a fotolaboratoriumban. 
A munkálatok első szakasza, az anyag fényképezése befejeződött. Most az MTA Könyv
tárában és az Egyetemi Könyvtárban levő Corvinák felvételei^majd különböző nyomda- 
teohnlkai munkák következnek. A munkálatok előreláthatólag egy félévet vesznek i - 
gónybe. [PAPP IVÁNNÉ1

ÉRTÉKES KÉZIRATTAL GYARAPODOTT a Kézirattárunk állománya. Megvettük JUHÁSZ GYU
LA EGY EDDIG ISMERETLEN VERSÉT. Juhász Gyula e szép költeményét ANDRÉNYI Erzsébet - 
hez irta, aki egy alkalommal ismeretlenül, néhány soros levél kíséretében, nedves 
moha közé csomagolt pármai ibolyacsokrot küldött neki. A vers óimét "Prinoesse 
lointaine". - Az Élet és Irodalom legutóbbi számában (IV.évf.30.sz.) Jelent meg 
először. ICSAPODI CSABÁNÉ]

A KÖZPONTI KÉZIRATKATALŐGUS munkálatairól "Catalogue colleotif des oolleotions 
de manusorits" óimén közlemény Jelent meg a BULLETIN DE L’UNESCO A L'INTENTION DES 
BIBLIOTHEQUES ez évi 3. számában.

KÖNYVELOSZTÓ

KiÓ?TT' *

RITKA ELSŐ KIADÁS került elő a Rokolya utcai részlegben a nemzeti tulajdonban 
levő könyvek közül. Dr. VARGA S. Frigyes a külföldi kiadású könyvek hungarlka és 
bibliofil szempontból történő átvizsgálása alkalmával EINSTEIN, Ari1 ért]s Die 
Grundlage dér allgemeinen Relativitatstheorie von - - . Leipzig 1916, Johann Amb- 
rosius Barth, 64 1. - 23 cm. /Klny. az Annáién dér Physik Bd. 49. 1916-ból./köny
vét találta meg. A FŰZÖTT, EREDETI PAPIRBORITÓBAN LEVŐ KÖNYV EINSTEIN ALAPVETŐ JE
LENTŐSÉGŰ FŐMŰVÉNEK RITKA ELSŐ KIADÁSA. ÉRTÉKE (hozzávetőleges beoslés szerint )
15 000 FORINT.

NEMZETKÖZI CSERESZOLGÁLAT

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ELŐTT a Szovjetunióban megjelent hungarika anyagunk pót
lására kértük fel (a Gyarapítási Osztály megbízásából) a LENIN KÜNYVTÁR-at. E kiad- 
vi i.y ok felkutatása és folyamatos megküldése most van folyamatban. A Lenin Könyvtár 
készséges és előzékeny munkája eredményeképpen eddig a következő kiadványokat kap
tuk kézhez* I Záró Jelben az általunk fordított magyar elmeket közöljük]

[BALÁZS Béla müveiből]* Mooart. [Mozart] Moszkva 1938.
[BARTA A. müveiből]* Pravo ubezsisosa. [Menedékjog] Moszkva 1931. - Misa.Moszk 

va 1930. - 350 000. Moszkva-Leningrad 1931.
[HIDA3 Antal müveiből]* Rabotü i hleba. [Munka és kenyér.] Moszkva 1932.(u.a.
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1933) - 1,1 FMozog a föld] Moszkva 1934. - Prookt grafa Kurt fon-
LJhon. L Kurt von iiiiohon grói' torvezobo.] Moszkva 1936. - VoozBztavoaJa Vengrlja 
y pesznjah. [A fölkelő Magyarország dalokban.] Moszkva 1932. - Goszpodin Fioek. [Ficzek ur] Moszkva 1937.

[ILLÉS Béla müveiből]: Vsze dorogi vedül; v Moszkva. [Minden irt Moszkvába vezet] 
Moszkva 1937 • - Uklon Borlsza Volkova. [Borisz Volkov elhajlása.] Moszkva-Lenlngrad 1926.

[KARIKAS Frigyes müveiből]: Vojna po vüboru. [Háború választás szerit Moszkva 1929.
[MADARÁSZ Emil müveiből]: Sztihi. [Versek.] Moszkva 1932. - [ BECK OSZKÁR]

KMK KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI OSZTÁLY

A Könyvtártudományi Osztály kiadásában nemrégen jelentek meg a "KÜLFÖLDI KÖNYV
TÁRI SZAKIRODALOM" c. sorozat első kötetei. Könyvismertetés o. rovatunkban ezzel 
részletesen foglalkozóink. Az alábbiakban egy, a kiadványsorozattal kaposolatos le
velet közlünk: " Igen tisztelt Osztályvezetőség! Hálásan köszönöm a Könyvtári Fi - 
gyelő e. folyóirata, valamint a Külföldi könyvtári szakirodalom sorozata 1-3. kö - 
tétének szives megküldését. Egyúttal gratulálok e kiadványaikhoz, melyek tájékozta
tásunkra és továbbképzésünkhöz nélkülözhetetlenek, s szerencsés kiválasztások foly
tán értékes olvasmánnyal is szolgálnak. Hálás hívük FITZ JÓZSEF."

TALLÓZÁS KÖNYVTÁRUNK FÉLÉVI JELENTÉSEIBEN

▲ teljesség és az értékelés igénye nélkül - olvasóink tájékoztatására - valóban 
osak tallózva Ismertetjük a legfontosabb mozzanatokat könyvtárunk osztályainak fél
éves munkájából.

I. Főosztály

GYARAPÍTÁSI OSZTÁLY - A leltári rendszer kidolgozására alakult munkaközösség 
munkája befejezéshez közeledik. Az uj leltári rendszerre vonatkozó tervezetüket ez 
év októberében terjesztik be az OSZK Kollégiumához. A belföldi szerzeményezési obo- 
port munkájában kiemelhető a befejezés előtt álló csere-ós tartalékalap rendezése, 
valamint a jelentősebb hazai magángyűjtemények kataszterének felállítása. Sajnos 
még törlesztés nélkül maradt adósság a desideratum-nyllvántartás és a kurrens bib
liográfiák megfigyelése naprakész állapotának biztosítása. A külföldi hungarikumok 
beszerzésének elősegítésére körlevelet intéztek a külföldi antikváriumokhoz és a 
"Kultúra" utján felvették a kapcsolatot a magyar származású külföldi könyvkereske
dőkkel .

KÖNYVFELDOLGOZÓ OSZTÁLY - Az első negyedév végén befejeződött a münoheni kata
lóguslapok fényképezése és beosztása. Ennek során 108 120 db. fotómásolatot rendez
tek és osztottak be, valamint 103 852 db utalót rendeztek szaros betűrendbe.

OLVASÓSZOLGÁLATI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI OSZTÁLY - Az uj szerzemények hetenkénti be - 
mutatását kiterjesztették az olvasókra is. Hazánk felszabadulásának 15. évforduló - 
jára jól sikerült kiállítást rendeztek "A Nemzeti Könyvtár a budai Várpalotában" 
címmel.

RAKTÁRI OSZTÁLY - A munka súlypontját részben a Várral kaposolatos, részben a 
raktárak Jelenlegi helyhiányának megoldására irányuló tervek készítése képezte. "A
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raktári osztály fejlesztésére és a raktári dolgozók munkakörülményeInek rendezésé
re" o. előterjesztésüket az OSZK Kollégiuma Jun. 23-án tárgyalta.

BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLY - A Magyar Nemzeti Bibliográfia szerkesztésének valamehy- 
nyl munkáját átvette az osztály és a címleírások 30 százaléka már a műszaki példá - 
nyokról történt.

II. Főosztály

HIRLAPTÁR - Az MFR lemaradását már csaknem teljes egészében kiküszöbölték, a 
teljes felszámolás csak nyomdakapacitáson múlik.

ZENEMŰTÁR - összeállították a keszthelyi Helikon Könyvtárban létesítendő Gold- 
mark-Muzeum anyagát. A Zeneműtár gyűjteménye hiányainak pótlása során terven felüli 
eredményt értek el a hanglemezek begyűjtésében. Terven felül készítettek el egy vá
logató-bibliográfiát az A[ssooiatlon] Untemationale des] BE ibliotheques] Mlusloa- 
les] részére.

SZÍNHÁZTÖRTÉNETI OSZTÁLY - A munka súlypontját a Kisnyomtatványtár által áta - 
dandó szÍnlap-gyűjtemény átvétele és rendezése képezte. A tervezett 150 000 db. a 
valóságban 300 000 db. szlnlapot Jelentett. E munka kétharmadát végezték el.

TÉRKÉPTÁR - Felállították a térkópészeti-analekta gyűjteményt.

KISNYOMTATVÁNYTÁR - "Az OSZK grafikai plakátjai az első világháborúig" c. ki
adványhoz készítették el a tervezett annotált címleírásokat. Terven felül 50 fia 
nyomtatványanyagot állítottak fel.

III. Főosztály

in5i7.TPtT»p£B _ Az előirányzott ütemben folytatták a tervezett katalógus és biblio
gráfiai Iújkori magyar kötetes kéziratok pótkötete, német kötetes kéziratok nyomta - 
tott katalógusa] munkákat. Az újkori latin kéziratok rekatalógizélási munkáját túl
teljesítették, de lemaradás volt az országos központi olmjegyzék munkáival kapcsola
tos kiszállásoknál.

RÉGI ÉS RITKA NYOMTATVÁNYOK TÁRA - A tervezett katalógus-munkákat az előirány
zatnak megfelelően teljesítették.

MŰRMTYBy KÖNYVTÁRAK - Elkészült [nyomdában van] a HELIKON KÖNYVTÁR magyar és né
met nyelvű tájékoztatójának második kiadása, valamint a REGU1Y ANTAL KÖNYVTÁR tájé
koztatója. A HELIKON KÖNYVTÁRBAN magnetofon szalagról orosz, angol, német, lengyel, 
cseh és franoia nyelvű tájékoztatást adnak a látogatóknak. A REGULY ANTAL és a BAJ
ZA JÓZSEF könyvtárak vezetői szakmai gyakorlaton voltak a központban.

MIKROFILMTÁR - Befejezték a münoheni katalóguslapok fényképezését. Átvették a 
mikrofllmtár újonnan elkészített laboratóriumi helyiségeit.

155



KÖNYVELOSZTÓ - Módosított munkatervüket a feldolgozás terén 109 százalékra tel
jesítették. A tároló könyvtár előkészítéseként "A tároló könyvtár elvi és gyakorla
ti kérdései a külföldi szakirodalomban és megvalósításának lehetőségei Magyarorszá
gon" oimmel tanulmányt készítettek.

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS - A bel-és külföldi kérések feldolgozását túlteljesítet
ték.

KÖTELESPÉLUÁNY-CSOPORT - Terven felüli feladatot Jelentett az uj kötelespéldány 
rendelet kapcsán beérkezett üzemi sokszorosított anyag, valamint a műszaki példányok 
kezelése.

KÖZPONTI KATALÓGUS - Megtörtént az osztály tervezett átszervezése. Növekedett 
a bejelentő könyvtárak száma. Megtörténtek az előkészületek a Nyugatról beérkező 
könyveknek közvetlenül az Állami Könyvterjesztő Vállalatnál és a "Kultúra" Külkeres
kedelmi Vállalatnál történő központi feldolgozására. Jelentős előrehaladás történt 
a KEKC munkájában.

NEMZETKÖZI CSERESZOLGÁLAT - A könyvexportnál 50 százalékkal, a könyvimportnál 
30 százalékkal volt nagyobb a forgalom a tervezettnél. Terven felül kezdték meg egy 
országos oserekataszter felállítását.

V. Főosztály

Elméleti vonatkozásban Jelentős állomásnak tekinthető az országos könyvtártu - 
dományi kutatás számbavétele, a kutatás ötéves távlati tervének kidolgozása és az 
e kérdéseket megtárgyaló ankét lebonyolítása.

Gyakorlati téren több irányban végezték a könyvtárak módszertani támogatását.
A módszertani munka középpontjában az olvasószolgálat kérdései állottak. E tárgy - 
bán a megyei könyvtárak csoportvezetői részére konferenciákat rendeztek. A vidéki 
szakemberek szakkönyv-lgényelnek felmérésére helyszíni felmérést végeztek Borsod 
és Somogy megyében. Hasonlóképpen a helyszínen tanulmányozták a vállalati műszaki 
könyvtárak és a szakszervezeti könyvtárak együttműködésének kérdését.

Oktatási vonatkozásban a középfokú könyvtárosképzés [nappali tagozaton 22, le
velez őtagozat on 196 hallgatói irányítása, a közművelődési könyvtárak egyetemet nem 
könyvtárszakon végzett dolgozói részére szervezett tanfolyam lebonyolítása, valamint 
a Járási könyvtárosok tanfolyamának megszervezése és a társadalmi munkás könyvtáro
sok megyénként szervezett tanfolyamainak anyaggal való ellátása érdemel elsősorban 
említést.

KÜLFÖLDI KÖNYVTÁRI SZAKIRODALOM
( A KMK uj kiadványsorozata )

A közelmúltban egy uj szakmai kiadványsorozat első négy kötete Jutott el a fo
gyasztókhoz, a könyvtárosok elég széles köréhez. Számunkra ez az esemeny kettős örö 
met Jelent: egyrészt egyféle régóta nélkülözött publikációs térhez jutottunk, más - 
részt e sorozatot házon belül a KMK hozza létre.

Könyvtárügyünk szakirodalom iránti igónye fokozódik. Ez elsősorban a képzés
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ás a tová^vén-fSt, nfWnVodásável ás magasabb követelményeivel függ össze. Azonban a 
képzésben résztvevők számának és a képzés színvonalának emelése gyakran ütközött 
abba a nehézségbe, hogy nem tudtunk biztosítani a képzés számára minden területen 
megfelelő színvonalú és könnyen hozzáférhető szakirodalmat, u.i. hazai erőkből min
denre nem futotta, és nem is lett volna helyes, ha kizárólag e szakirodalomra kor
látozódtunk volna. Sok vonatkozásban segített a KÖNYVTÁRI PIGYELŐ, azonban ez nem 
vállalkozhatott másra, mint kisebb terjedelmű cikkek közlésére. Egyes monográfiák 
és cikkgyűjtemények fordításban való rendszeres közzétételére eddig nem volt mód.
Ezt a már-már akuttá váló helyzetet van hivatva rövid Idő alatt megváltoztatni a 
"KÜLFÖLDI KÖNYVTÁRI SZAKIRODALOM” sorozata, s az első kiadványok megjelenése máris 
elégséges biztosítékot nyújt, hogy ez meg Is valósul.

A sorozat első két tagja, nevezetesen HBSSB1 ”A könyvtárak története" és VASZIL* 
CSBNKO "A szovjet könyvtárügy története” o. mtt főképpen az elsődleges képzést szol
gálja. E rendkívül fontos témakör mindegyikében, mivel magyar nyelvű összefoglalás
sal nem rendelkeztünk, Igen nehéz volt oktatni és számonkéml, s a legbecsületesebb 
erőfeszítések mellett Is megtörtént, hogy mind a közölt, mind az elsajátított Isme
retek hézagosak maradtak. Közzétételük után természetesen senki sem gondol arra,hogy 
ezeket bibliaként kellene tisztelnünk és használnunk, hiszen mindkettőnek vannak - 
ehelyütt sajnos részletesen ki nem fejthető - fogyatékosságai, azonban rendszeressé-- 
güknél és átfogó voltuknál fogva nagy segítséget nyújtanak az Oktatás elmélyítésé - 
hez és szisztematikussá tételéhez.

A másik két kiadvány, a sorozat harmadik tagjaként megjelent HORVÁTH Magda-fé- 
le szakirodalmi szemle az egyetemi könyvtárak szervezeti kérdéseiről és a hatodik 
tagként (a 4-5 • szám később Jelenik meg) megjelent A NEMZETKÖZI DOKUMENTÁCIÓS SZŐ - 
VÉTSÉG TÁVLATI PROGRAMJA már Inkább a továbbképzés, az elmélyülés, a tudatosodás és 
a tájékozódás oélját szolgálja. Szükségünk van arra, hogy a legújabb külföldi ered
mények, problémafelvetések Ismeretében saját munkánk eredményeit Jobban megbeosül - 
hessük és további ösztönzéseket kapjunk, valamint arra Is, hogy minél többet tud - 
Junk a könyvtárügy meglévő és állandóan fejlődő nemzetközi kapcsolatrendszerérői , 
hogy az Így keletkező lehetőségeket szolgáltatásainkban hasznosítani tudjuk. Míg 
Horváth Magda nagy dokumentációra támaszkodó és Bzlnte esszé-szerű szemléje elsősor
ban a tudatosítás vonatkozásában hat, addig a Nemzetközi Dokumentáolós Szövetség 
távlati programjának ismertetése az említett kaposolatrendszert világítja meg.

Az eddigiek (és a tervek) alapján valóban Jelentős és a Jövőben sokat emlege - 
tett-idézett-vltatott kiadványsorozatot kapott a magyar könyvtárosság. Lehetne még 
beszélni arról, hogy az első publikációk elkészítése - a kiadói munka szokatlansá - 
ga miatt - mennyi szervezési és teohnikai nehézséget vetett fel, s hogy milyen szor
galom és lelkesedés nyomán lettek -mint kiadványok Is tetszetősök. Ennek megltélé - 
sót azonban másra kell hagyni, mivel az ember szülötteivel vagy majdnem szülöttei
vel szemben a maga objektivitását gyakran kétségbe vonja. S ha objektív Is maradna, 
a többiek kételkednének benne. I ftl. 3

Az Országos Könyvtárügyi Tanáos 1958 év végén két kiadvány-sorozatot 
Indított ”A2 ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS KIADVÁNYAI" és "KÖNYVTÁROSOK 
TAPASZTALATCSERÉJE" oimmel. E kiadványok az ÁKV KÖNYVTÁRELLÁTÓ-nál (VI. 
Népköztársaság útja 16) szerezhetők be.
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SZEMELVÉNYEK EGY KÜLFÖLDI TANULMÁNYÜTRÓL SZÓLÓ JELENTÉSBŐL

Ez év júniusában (mindössze 60 példányban) jelent meg könyvtárunk két vezető - 
munkatársának és a Középülettervező Intézet két mérnökének összefoglaló jelentése 
a Szovjetunióban, a Lengyel Népköztársaságban, Svájcban, a Nemet Szövetségi Köztár
saságban és Ausztriában tett tanulmányút járói* [HÁMORI Béla-HAVASSY Pál-HILASI La - 
jos-PAJKOSSY György: Jelentés az Országos Széchényi Könyvtár uj székházénak tervezé
se kapcsán tett külföldi tanulmányutakról. (1959-december-1960.február)• Bp. 1960, 
OSZK., 48 1. Soksz.]

A következőkben ennek az igen értékes és gazdag jelentésnek részleteit közöljük 
kivonatosan, a jelentés szerinti tárgyi csoportosításban, hogy azt hozzáférhetővé 
tegyük olvasóink részére is.

[A jelentésben használt rövidítések: BL Moszkva - Állami Lenin Könyvtár, IB 
Moszkva - Állami Történeti Könyvtár, BiblONU Genf - Egyesült Nemzetek Könyvtára ,
BSD München - Bajor Állami Könyvtár, ZB Luzern, Solothurn - e kantonok központi 
könyvtárai]

A K0IT Y VTÁRÉPITÉS KÉRDÉSÉRŐL ÁLTALÁBAN:

A könyvtár építés problémaköre mind a szocialista országokban, mind Nyugat-Eu- 
rópában, nemcsak a szakmai, de nagy mértékben a kultúrpolitikai érdeklődésnek is e- 
lőtercbo került. Különösen vonatkozik ez a Szovjetunióra, ahol a SzKP 1959 októberé
ben, a könyvtári munka megjavítása tárgyában hozott határozata és a hétéves terv cél 
kitűzései nyomán egymásután készülnek el a helyszűkében lévő nagy- és középkönyvtá - 
rak uj épülettervei és - a Lenin Könyvtár módszertani kabinetjében - a típustervek, 
tipizált felszerelési és berendezési tárgyak tervei, mintapéldányai# Bizonyos, hogy 
a megnövekeelőtt tervezési tevékenység és a sürü egymásutánban megvalósuló tervek e- 
rodmonyekeppen a Szovjetunió sok könyvtári létesítménye a következő években valóság
gal újjászületik. Munkájuknak ezen jövő szakasza is a tapasztalatok tömegét ígéri.A 
konyvtárépités fontosságának nyugateurópai felismerését tanúsítja elsősorban az , 
hogy a FIAB (Fédération Internationale des Assooiations des Bibliothéoaires) legutób 
bl, Varsóban tartott közgyűlésén könyvtárépitési szakbizottságot hivott életre. A 
könyvtárépitési kérdések szemléletében észrevehető különbség van a Szovjetunió szak
embereinek céltudatosan az olvasóra koncentrált nézőpontja és több nyugati tárgyaló- 
partnerünk konzervatívabb álláspontja között. Az alapvető kérdések azonosak lenne - 
nők, a szocialista tipusu könyvtár tervezője azonban olvasóinak körét szélesebben 
és nagyobb perspektívával vonja meg, részükre többet kivan biztosítani, mint nyugat
európai társa.



a &UHJLVTAKK.I.'U1i1ST MAI SZEMLELETE:

A modern könyvtárépület szemléletét Illetőleg a szakirodalom tükrében elmosó- 
déban van az a klasszikusnak nevezhető hármasság, melyet a XIX. század és Panlzzi 
neve fémjelez. Olvasóhelyiségek, raktár és szolgálati helyiségek egymástél való szi
gorú elzártsága sok újonnan épült könyvtárban felengedett, az olvasó sok helyütt be
nyomult a raktárba, a raktár kiterjeszkedett az olvasótermekbe is, bizonyos könyvtá
ri ágazatokban (különgyüjteményekben, dokumentációs jellegű munkakörökben) az u.n. 
belső munka és a közönségszolgálat sok tekintetben közös sínre került. (A genfi 
ONU-könyvtár csaknem valamennyi munkatársának az olvasótermekben van a munkahelyei)
E fejlődés alapvető oka a könyvtárral szemben támasztott társadalmi igény nagyaxá - 
nyu mennyiségi és minőségi növekedése: az olvasót ma már osak igényének differenoi- 
ált, egyéni ellátásával lehet kielégíteni. Ez az uj szemlélet azonban még az újon - 
nan épülő könyvtárakban sem ölt testet mindig. A régi alapítású, nagyállományu 
könyvtárak útja rendszerint nem egykönnyen terelhető uj irányba: épület,katalógu - 
sok, raktár- és létszámviszonyok determinálják fejlődésük irányát hosszú időre. Az 
általunk látott nagykönyvtárak közül is csak kevésnek volt módja arra, hogy a könyv
tári feladatok modem felfogását részlegeinek telepítésében is - legalább kisebb 
vagy nagyobb mértékben - érvényesítse (BE Moszkva, IB Moszkva, BiblONU Genf, BSB 
"lünchen ).

A könyvtári munka és szolgáltatások megváltozott szemléletének építészeti ered
ménye az "alaki thatóság" (modularity) és "továbbfejleszthetőség" (flexibility) elve, 
melyet amerikai építészek dolgoztak ki és alkalmaztak elsőizben a harmincas évek vé
gén. Ilyugat-Európában viszonylag kevés könyvtári építkezésben alkalmazták eddig e - 
zen elveket ( nehány francia és német egyetemi könyvtári építkezésnél és több ki - 
3ebb könyvtári építkezésnél, igy pl. Svájoban a 2B Luzern és a ZB Solothum eseté
ben). Több példája van azonban ennek az építési módnak a skandináv országokban , 
melyeknek tapasztalatait a Szovjetunió szakemberei alaposéin tanulmányozták és na - 
gyón sokra értékelik. A látottakat egybevetve megállapíthatjuk, hogy - tervei alap
ján - a legmodernebb könyvtárépülettel a most épülő és 1961-ben elkészülő novoszi- 
birszki akadémiai könyvtár fog rendelkezni. Ez az épület az olvasó érdekének a leg
messzebbmenő szemmeltartásával, mindamellett a specifikus könyvtári érdekek elha - 
nyagolása nélkül épül, olvasóit rövid utón vezeti be a tanulmányi körüknek megfele
lő szakolvasóterembe, ott részükre messzemenő módon biztosítja a könyvekhez való 
szabad hozzáférhetést és válogatóst, igényeik gyors és oélszerü kielégítését, mind
ezt pedig olyan környezetben, mely az olvasó számára kellemes, kötetlen és otthonos.

Általában véve a szerzett benyomások arról győztek meg, hogy a szakemberek Ja
varésze a könyvtár mérsékelten horizontális irányú telepítését tartja szerencsésebb
nek a vertikálissal szemben, hangsúlyozva természetesen az utak lehető rövidítését 
és a megfelelő térkapcsolatokat. Egyöntetű felfogás az, hogy a könyvtár oélépület, 
azaz tervezésében a oélszerüségi szempontoknak kell minden tekintetben érvényesül
niük.

aZ OLVASÓSZOLGÁLAT ELHELYEZÉSÉRŐL:

Az olvasószolgálat elhelyezésének problémakörében a legnagyobb tudatosságot - 
és egyben a legtöbb konkrét példát - Moszkvában találtuk. A szovjet szakemberek 
egyetértenek abbém, hogy a modem tudományos könyvtárnak az olvasók ellátását sza
kosítania kell, mert egyrészt az ismeretek mérhetetlenül kibővült köre, másrészt 
az olvasók minőségileg is megnövekedett igénye ezt nélkülözhetetlenné teszi.Ezért
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ma már na szakolvasótorem elsődlegessé vált az általános olvasóteremmel szomben" 
(P.N#Pascsenko). Hogy hol; milyen mértékű legyen az olvasótermük szükoöitása,mire 
terjedjen, azt mindenkor a helyi körülmények (könyvtári, könyvtárközi viszonyok, 
szükségletek es - főleg - a könyvállomány) határozzák meg, e általános érvényű 
szempont nincs. Kivonatos, hogy a szakolvasóteremben, illetve a keziraktárban, mel
lette, minól nagyobb szabadpolcos könyvanyag álljon az olvasók rendelkezésére sza - 
bad valogatasra; semmiféle más módszerrel nem hozható az olvasó közelebb az iroda • 
lomhoz, mint agy. A szovjet könyvtárakban hatalmas arányú fejlődés indult meg ebben 
nz irányban, mind több könyvtár bocsát olvasóinak közvetlen keze ügyébe szabad vá
logatásra 40-50-60 000 kötetes vagy még nagyobb szabadpolc-részleget. A moszkvai 
egyetemi könyvtár uj épületterve 200 000 kötetes szabadpolcra szólt, ezt azonban 
máris 500 000 kötetre (1) dolgozzák át. Nyilvánvaló, hogy ez az általánosnak nevez
hető szovjet fejlődési vonal alapvető fontosságú és.sokban meghatározza az olvasó - 
szolgálat építészeti telepítését is.

Lengyelországban és Nyugat-Európában ugyanebben a kérdésben lényegesen kevesebb 
céltudatosságot és visszhangot tapasztaltunk. Az olvasótermek pluralitásét mindenki 
helyesli, szakosításukat azonban már nem mindenki és a helyeslők egy része is osak 
a dokumentumok formája szerinti szakosításra gondol (kéziratolvasó, zenemüolvasó 
stb.]

Még feltűnőbb különbség a szabadpolc kérdésében. Partnereink többsége a szabad- 
polo-kérdést legfeljebb az olvasótermi segédkönyvtárra vonatkoztatja, a lexikonok • 
ra, szótárakra, kézikönyvekre, bibliográfiákra, ezen túlmenően a szabad válogatást 
nem tartja fontosnak, mert "a (szak)katalógus helyettesíti a könyvet.* Hajlamosak 
arra is, hogy ebben a kérdésben éles különbséget tegyenek tudományos és "népkönyv - 
tár” között. Elhangzottak a szabadpolccal kapcsolatos konkrét, általunk ismert el
lenérvek, például az, hogy a szabadpolc rendben (számsorban) tartása sok energiát 
köt le, az olvasók által felforgatott anyagban számos könyv még állandó rendezés e- 
setén is sokszor hosszú időre megtalálhatatlanná válik. - Az ellenző vagy éppen kö
zömbös állásponttal szemben találkoztunk azonban lelkes helyesléssel is, sőt láttunk 
Svájcban az olvasóterem keretein kívül is szabadpolcot kiépítő könyvtárat (a ZB So- 
lothura, amely uj épületében külön termet biztosított erre a célra, a szabadpolcos 
kölosönzés érdekében).

Egyöntetű volt a szabadpolc mellett állást foglaló tárgyalófeleink véleménye 
abbai ,hogy a szabadpolcos anyagnak világosan és Jól szakosítva kell lennie és abban 
is, hogy a szabadpolccal fokozott és sokrétű tájékoztatási feladatok Járnak, melyek 
több és nagyobb képzettségű tájékoztató könyvtárost kívánnak. Egyetértettünk infor
mátorainkkal hogy a szakosított olvasótermi hálózat és a szabad-polo sikere többek 
között a beszerzett müvek példányszámán is múlik.

Az olvasótermek méretét és befogadóképességét illető nézetek is átalakuláson 
mentek keresztül. Csaknem általános az ellenszenv a oearnokszertt, többszázférőhelyes 
olvasótermekkel szemben. A modem szovjet felfogás 60-80, "legfeljebb azonban 100" 
férőhelyet ajánl (P.N.Pasosenko). A novoszibirszki könyvtár olvasótermei 40-50 fé
rőhelyesek lesznek. Nyugaton valamivel nagyobb ferőholyszámot ajánlanak és hajlamo
sak arra is, hogy mérsékelten a 100 férőhely fölé menjenek. Az olvasótermek méretei
nek ez a csökkenése egyrészt logikus következménye a szakolvasótermek irányzatának 
(egy vagy két nagy olvasóterem helyett több kisebb), másrészt érvenyesitése annak, 
hogy a könyvtár helyiségeit az olvasó számára otthonossá kell tenni.
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EgyDöiiüiifijíSujuiuiv ív jxiu.huouív. u vélemények ez olvtisószolgálat telepitásét, ez olva
sótermek, a kölosönző, az olvasói katalógusok, az lnformáoló és tájékoztatás, a kl- 
állltóhelyiség bokorszerti elhelyezését Illetően. Az olvasó útja a könyvtárépület 
primőr kérdése: egyszerűen és kényelmesen kell elérni a bejárattól és ruhatártól va
lamennyi őt érdeklő helyiséget. Kívánatos, hogy a könyvtárközi kölcsönzés és a köz
ponti katalógusok Is a többi olvasószolgálati helyiséghez csatlakozzanak (ezt több, 
érdekelt könyvtár eddig nem Igen tudta megvalósítani, mert e részlegek rendszerint 
később Indultak fejlődésnek). Szakolvasótermek esetén az alaprajz láno vagy koszorú 
formájúvá Is alakulhat, a lehető legrövidebb utakkal. Nagy könyvtárak sohasem fog - 
Ják tudni kiküszöbölni az olvasószolgálat több szinten való elhelyezését. Ez nem hát
rányos, ha egyébként a kapcsolatok biztosítva vannak. Nem hátrányos az sem, ha a spe- 
olálls, kisebb forgalmat lebonyolító szakolvasóterem az általános olvasószolgálát 
véráramától viszonylag távolabb kerül.[FOLYTATJUK)

A ZENIRAIiINSTITPT EÖR BIBLIOTHEKSWESEH FENNÁLLÁSÁNAK TÍZÉVES ÉVFORDULÓJA
( Berlin 1960 március 16 )

A Zentralinstitut für Bibliothekswesen ez év márolus 16-án ünnepelte fennállá
sának tiz éves évfordulóját. Az ünnepségre a népi demokratikus országok mÓdszerta - 
ni Intézményeinek képviselőit is meghívták.

A konferencián a KMK részéről SALLAI István és BESSENYEI Andomá; a FŐVÁROSI 
SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR részéről pedig LUX Györgynó kerületi könyvtárvezető kapott meg
hívást és vett részt az ünnepségen.

A jubileumi ünnepi konferenciát összekapcsolták a népi demokratikus országok 
módszertani tapasztalatcseréjével. Ez volt az első alkalom, hogy a népi demokratl - 
kus országok módszertani központjainak megbízottai összegyűltek közös problémáik 
megtárgyalására és megvetették a módszertani központok Intézményes együttműködésének 
alapját.

A konferencia két részből állt: a Jubileumi ülésből, és a módszertani tapaszta- 
latosere értekezletből.

A konferencia ünnepi és egyben vitaindító beszédét Kari HAGEMANN művelődésügyi 
miniszter-helyettes tartotta. Előadása kiterjedt a német közművelődési könyvtárügy 
osaknem minden lényeges kérdésére. Erre utal előadásának elme let ” A könyvtárügy 
perspektívái a béke és a szoolallzmus szolgálatában." Előadásának és az azt követő 
vitának nem térünk ki minden kérdésére, mivel többnyire a miénkkel azonos problémák 
foglalkoztatják a német könyvtárügy vezetőit Is. Inkább egy-két olyan kérdést érin
tünk, amely bennünket nem foglalkoztat, vagy a miénktől eltér.

Az előadó többek között a szoolalista könyvtárosok képzésének Jelentőségéről
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benzolt;. A-.’. oszol kapooolatos vita során igen sok hozzászóló hangoztatta, hogy a 
könyvtárak dolgozói az Üzemek szooialista munkabrigádjainak példáját követve a könyv
táron belül is találják meg munkájuknak a kollektív munka minól nagyobbfoku kifej - 
looztésén alapuló szooialista formáit. Ezt a KÖNYVTÁRI SZOCIALISTA MUNKAKÖZÖSSÉGEK 
(Sóz. Arbeit gemeinsohaften) létrehozásával kívánják előbbre vinni, és azokon keresz
tül a könyvtári munka Jobb minőségét akarják biztosítani.

A könyvtárak soronlévő legfontosabb feladatának az IMPERIALISTA IDEOLÓGIA BE - 
FÓLIÁSÁNAK VISSZASZORÍTÁSÁT tekintik. Különös hangsúllyal esett ez a kérdés latba 
Berlin és környéke könyvtári munkájánál, ahol az imperialista ideológia hatása fo
kozottabb an érvényesül. Potsdam megye lakóinak, de különösen Potsdam lakosságának 
Jelentős része Nyugat-Berlinben dolgozik. A megye igen sokat áldoz arra, hogy a leg
modernebb berendezésű, kitünően felszerelt könyvtárai ellensúlyozzák a Nyugat-Ber - 
llnben tömegesen megjelenő ellenséges világnézetű ponyvairodalom hatását.

A gazdasági feladatok megoldásában is igen Jelentős szerepet szánnak a könyvtá
raknak.

Az előadásban is megfelelő hangsúlyt kapott a szocialista brigádokkal való fog 
lalkozás kérdése. A téma élénk vitája azt mutatta, hogy ma a szooialista brigádokkal 
való foglalkozás a német közművelődési könyvtárügy egyik központi kérdése.

A magyar könyvtári munka mai olvasószolgálati feladatai között egyáltalán nem 
szerepel az "ÍRÓ MUNKÁSOK" problémája. Az NDK-ban most kibontakozó mozgalom arra i- 
rányul, hogy munkások minél nagyobb száma tanuljon meg Jól Imi (üzemi lapok számá
ra riportot, stb,) és ebben a könyvtárak minél közvetlenebb segítséget nyújtsanak 
számukra. Olyan Javaslatok is elhangzottak, hogy az egyes könyvtárak összegyűjtve 
az ilyen Írásokat, lektorokkal biráltassák el, vagy maguk bírálják el, ha erre meg
felelő színvonalú szakemberük van.

Nagy hangsúlyt kapott az NDK közművelődési könyvtárügyében a SZOCIALISTA MUN
KAVERSENY és a TELJESÍTMÉNY-ÖSSZEHASONLÍTÁS fokozottabb érvényesítése is. A verseny
nek azon formált igyekeznek kimunkálni, amelyek a munka minőségi megjavítását, az 
olvasók számának emelését célozzák. Tekintve, hogy Csehszlovákiában és Romániában 
évek óta foglalkoznak könyvtári munkaversenyekkel, érdeklődésük főleg ezen országok 
tapasztalatai iránt mutatkozott meg.

A KÖNYVTÁRI MUNKA KISZÉLESÍTÉSÉT, uj olvasók bevonását, de bizonyos könyvtáro
si feladatok elvégzését is a német közművelődési könyvtárak a DOLGOZÓK SZÉLESKÖRŰ 
BEVONÁSÁVAL kívánják elérni. Abban a kérdésben, hogy be kell vonni a dolgozókat a 
könyvtári munkába, az álláspont egységes volt. A vita a körül forgott, hogy milyen 
munkákba lehet bevonni a dolgozókat.

A SZABADPOLCOS KÖLCSÖNZÉSI RENDSZER kérdése a szabadpolc Javára eldőlt az NDK- 
ban. Könyvtáraikat gyors ütemben állítják át szabad polo-rendszerre. A konferenoia 
vitatott kérdése volt: a szocialista könyvtár nevelő hatásának további fokozását ho
gyan kell megvalósítani a szabadpolcos könyvtár keretei között, azaz milyen legyen 
a szabadpolc-rendszer szocialista formája. Bár könyvtáraik sorra a szabadpolo-rend- 
szerre térnek át, a katalógusok és bibliográfiák továbbfejlesztését erősen hangsú
lyozzák s ezeket a szocialista irodalompropaganda döntő eszközoinolc tartják.
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Sokat foglalkoztak a GYERMEKKÖNYVTÁRÜGY továbbfejlesztésének kérdésével Is.Az 
NDK könyvtári kérdései között a gyermekkönyvtárügy lényegesen nagyobb hangsúlyt kap 
és sokkal fejlettebb, mint nálunk. A nagyobb városokban a közművelődési könyvtárak 
mellett önálló gyermekkönyvtárak működnek. A kisebb közművelődési könyvtárak egy ré
sze különálló gyermekrészleggel rendelkezik. A könyvtárak állományának ötödé, az ösz- 
szes kölosönzés harmada gyermekirodalom.

Az ünnepi beszéd után a küldöttek üdvözölték a Zentralinstitut-ot fennállásának 
tiz éves évfordulója alkalmából. A magyar könyvtárosok és a KMK üdvözletét SAT.T.AT 
István tolmácsolta. Az előadást követő vita során a tárgyhoz BESSENYEI Andorné szólt 
hozzá.

Érdekes megemlíteni vitamődszerüket. Az előadást követő fórum rendkívül élénk 
volt. Az egyes félszólalókhoz felszólalásaik végén, de néha közben is, kérdéseket 
intéztek az egybegyűltek, vagy a vita vezetője. A kérdésekre a felszólaló azonnal 
válaszolt, magyarázatokat adott, amit újabb kérdések, válaszok követtek. Nyoma 6em 
volt a mi konferenciáink kissé unalmas formájának: referátum, hozzászólások, majd a 
végén vitazáró összefoglalás. (Mindenesetre a vitának ez a formája fegyelmezett vi
tatkozókat kiván meg, akik mondanivalójukat tömören fogalmazzák meg.)

Néhány szóval megemlékezünk a TAPASZTAIATCSERÉRŐI is. A bevezetőt Gotthard 
RÜCKL, a Zentralinstitut für Bibliothekwesen igazgatója tartotta és a vitát is ő 
vezette. Hangsúlyozta, hogy a szocialista országok különös gazdasági segitségnyuj - 
tása mellé a kulturális tapasztalatcsere is kezd felsorakozni. Reményét fejezte ki, 
hogy ezt a kezdeti, egyelőre még egymás munkájának megismerését célzó általános gon- 
dolatkioserélést, remélhetőleg szervezett együttműködés fogja követni.

A népi demokratikus országok egy-egy küldöttje ismertette országa központi mód
szertani intézményeinek szervezetét, feladatait, fejlődésének irányát, valamint azo
kat a főbb kérdéseket, amelyek a módszertani munka központjában állanak. Az előadá
sok német nyelven hangzottak el. A KMK—ra vonatkozó ismertetőt SATiTAl István tartot
ta. A vita főleg az együttműködés formáinak kialakítására irányult. A konferenoia 
ezzel kapcsolatban 3 pontból álló határozatot fogadott el.

1. ) A szocialista országok módszertani központjai folyamatosan kicserélik egy
más között munkaterveiket és perspektivikus terveiket.

2. ) Mindegyik módszertani központ tájékoztatja a többi szocialista ország mód
szertani központját, melyek azok a problémák, amelyeket ott már megoldottak s amelyek 
ről már Írásos tájékoztatást is tudnak nyújtani, továbbá mely problémák megoldása te
kintetében van segítségre szükségük.

j.) A módszertani osztályok vezetői tapasztalatcsere céljából évente egyszer 
megbeszélést tartanak, sorra véve a résztvevő országokat.

A tapasztalatcsere értekezleten résztvevők számára a Zentralinstitut für Bib- 
liothekswesen könyvtárak és könyvtári intézmények látogatását is megszervezte. A 
résztvevők megtekintették Potsdam megye megyei könyvtárát, valamint a megye néhány 
nagyobb közművelődési könyvtárát és néhány berlini könyvtárat. BESSENYEI Andorné a 
lipcsei "Erich Weinert" könyvtáros technikumot látogatta meg. - ISALLAI ISTVÁN]
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BESZÁMOLÓ A PÉCSI TANULMÁNYI KIRÁNDPLÁSUKKRÓL
( Péos 1960 junius 25-27 )

A Szakszervezet által rendezett háromnapos tanulmányi kiránduláson könyvtárunk 
dolgozóinak több mint 40 tagú osoportJa vett részt. Már az utazás előtt az érdeklő
dést ötletesen felkeltő sokszorosított kis tájékoztatót kaptak kézhez a Jelentkezők 
az útitervről és Péos legfőbb látnivalóiról, Jellegzetességeiről. A Jól sikerült ki
rándulás semi-iben sem maradt alul a nagyfokú várakozásnak.

Péosett a megyei könyvtárbeli kartársak voltak szives és figyelmes patrónusa- 
lnk. A változatos program középpontjában az EGYETEMI KÖNYVTÁR meglátogatása állt.
A könyvtár vezetőjének és munkatársainak lekötelező szlvességü kalauzolása és magya
rázatai révén bepillantást nyerhettünk az intézmény sokfelé ágazó tevékenységébe , 
terveibe és a mieinkkel sokban azonos gondjaiba Is. Megcsodáltuk a könyvtár patinás 
szép régi termelt, a gyűjtemény féltő gonddal kezelt, tárlókban a látogatóknak Igen 
tanulságos kísérő szövegekkel bemutatott legfőbb kincseit, megtekinthettük a raktá
rakat s az ódon épület térbeli adottságaihoz ügyesen alkalmazott, most készülő vas
termet is. Végigjárva a különböző munka-állomásokon, az általános tájékozódáson túl 
kinek-klnek speciálisabb érdeklődése szerint kértük és nyertük a részletesebb tájé
koztatásokat az alkalmazott, mindenütt igen korszerű munkamódszerekről. Hadd említ
sem meg, hogy - mint Idehaza régi anyaggal foglalkozót - különösen megragadott az 
"antiqua"-nyomtatványok alapos s külsőleg is igen tetszetős feldolgozási módját a 
katalóguscédula a címlap szép kivitelű fényképmásolatából és a melléirt még szüksé
ges kiegészítő adatokból tevődik össze.

A pécsi kartársakkal látogatásunkkor létesült vagy felújított baráti kapcsola
tokat fehér asztalnál is elmélyíthettük. Végig tartottak velünk egy, a résztvevőle 
számára bizonyára emlékezetes, önhibánkon kivül (!) igen hosszúra nyúlt tettyei va- 
osorán, s kedvességükkel tartották a lelket az utazástól még fáradt, éhes vándorok
ban.

A könyvtári programon kivül az idő rövidsége ellenére a történelmi és művésze
ti emlékekben oly gazdag, gyönyörű fekvésű város számos nevezetességét sikerült meg
tekintenünk. Láttuk az újonnan feltárt rómaikori sírokat a megyei könyvtár területén 
jártunk a kora-középkori katakombákban, megnéztük a pécsi vár középkori erődítményei 
nek maradványait, a gyönyörűen parkírozott reneszánsz-kori tettyei romokat, felkeres 
tűk a török-korból maradt, érdekesnél-érdekesebb műemlékeket. A Janus Pannonius Mú
zeumban felállított szép Zsolnay-kiállitás megtekintésén kivül alkalmunk volt meg - 
tekinteni magát a gyárat is, ahol a dolgozókkal elbeszélgetve, képet nyerhettünk 
munka- és életkörülményeikről is. A távolabbi környékre vezető kirándulásra nem fu
totta az időből, de szép sétát tettünk a Mecseken, s volt lehetőség kisebb egyéni 
"felfedező utakra" a város zeg-zugos, romantikus régi utoácskáiban is.

Nagy élményt jelentett az ut nemcsak azoknak, akik először jártak Pécsett, s 
az első találkozás frisseségével szívták magukba a sok uj benyomást; az is, aki már 
régebbről ismerte, de az utóbbi években nem fordult meg benne, egyre osak ámulha - 
tott, milyen óriási változáson ment keresztül a felszabadulás óta az egykor oly ál
mos, tespedő vidéki város. A szinte a földből kinőtt egészen uj, modern lakótelepek, 
a megsokszorozódott forgalom, a nagyvárosias üzletek egész sora, a nők választékos 
öltözködése, a tömegesen látogatott, kulturált vendéglátó-helyek éppenugy, mint a 
sok uj művelődési létesítmény s a régi műemlékek helyreállítására fordított nagy a
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nyagi áldozatok a fojlodósnok, a haladásnak mlndmegannyl beszédes bizonyítékai.

Öszlnto köszönettel tartozunk az Intázetvezetősógnek a tanulmányút engedélye
zéséért és a Szakszervezeti Bizottságnak a gondos előkészíténért. Külön hálával 
tartozunk HERNÁDY Fereno és PAPP Sámuel kartársainknak azért s fáradságot nem Is
merő, önfeláldozó buzgóságórt, amellyel a szervezés és a vezetés feladatát ellát
ták. - [HAJDÚ HELGA]

ES®MWITÁCM SZECWEZE1TE0NK

KISZ SZERVEZETÜNK HAGY JELENTŐSÉGŰ KEZDEMÉNYEZÉSE

USZ szervezetünk múzeumi osoportjft "A DIALEKTIKUS MATERTATiTZMÜS ÉS A TERME * 
SZETTUDOMÁNYOK" címmel egy állandó Jellegű kiállítóé megrendezésének tervét vetette 
fel. Javaslatukat a VIII. KÉR.KISZ VÉGREHAJTÓBIZOTTSÁ.G Julius 26-én megtárgyalta és 
elfogadta.

A megrendezendő kiállítás a földtan, ásvány-kőzettan, őslénytan, biolégia,(zoo
lógia, botanika), antropológia és fizika legújabb eredményeinek felhasználásával szem 
léltetően kívánja bemutatni, hogy a dialektikus materializmus tételei minden tudomá
nyos megállapitáe alapját képezik, valamint ezen törvények érvényesülésének formáit 
a felsorolt tudományágakban. A kiállítás a szervetlen anyag kialakulása kezdetétől 
a gondolkodó emberi elme megismerő tevékenységének törvényszerűségéig a természet - 
ben végbement fejlődési folyamatot úgy mutatja be, hogy minden kérdéeeeoportnál bí
rálat alá veszik az idealista filozófia tételeit és az abból levont téves hipotézi- 
Beket.

A kiállítást a TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM fiatal kutatéi készítik el 1961 folya
mán a KISZ ALAPSZERV VEZETÉSÉVEL. A kiállítás elkészítésébe be kívánják vonni a VIII. 
kerület üzemi KISZ szervezeteit is. Ennek érdekében propaganda-munkát indítanak,is
meretterjesztő előadások formájában a kerület üzemeiben. A kiállítással kapcsolatos 
filozófiai kérdések megoldására az ELTE Természettudományi Karának filozófiai tan
széke; az élettani anyag kidolgozásához pedig az Orvostudományi Egyetem filozófiai 
és szaktanszékei nyújtanak segítséget.

A kiállítást a kővetkező szempontok alapján tervozik Összeállítanit
I AZ ANYAG ÉS TUDAT VISZONYÁNAK KÉRDÉSE - 1) Az anyag. 2) Az anyag Utazási formája a moz- 
31 Tár és Idő kérdése. 41 Az anyag és tudat viszonya. 51 A tudat az anyagi valóság vissza-

í Erősödése-
II A VALÓSÁG JELENSÉGEINEK TÖRVÉNYSZERŰ ÖSSZEFÜGGÉSEI - 11 A jelenség fogalma, a jelensé

gek összefüggése, ok é3 okozat. 21 A szükségszerűség és véletlen, lehetőség és valóság.
III A DIALEKTIKA ALAPTÖRVÉNYEI -HA dialektikus fejlödóo-olmólot bemutatása. 21 Az ellen

tétek egysége éo harcénak törvénye. 3' A tagadás tagadásának törvénye.
IV A MEGISMERÉS FOLYAMATÁNAK DIALEKTIKÁJA -HA megismerés érzéki és racionális mozzana 

4^4kHlesönös Viszonya. 2) A gondolkodás formái és a megismerésben Játszott szerepük. 3) A gyakorlat mint a megismerés alapja és az Igazság kritériuma. 4) Abszolút és viszonylagos Igaz
ság.
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SZARSZ ERVEZETI 
KÉRŐN 6 KA

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI tanács

tJDÍJXÉSt Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési beutalást!

Szakszervezeti kedvezményes beutalások - BALATONFÖLDVÁRi Tlbolya Istvánná fér
jével (Jun.23-30), Szilágyi György feleségével (Jul.1-7), Zöld Jőnosné (Jul.14-30); 
BALATONFtlRED [Szanatórium]! Varga Józseffé (jul.8-27); HÉVIZi Szász Magda (jul.27- 
aug.9.)

Szakszervezeti kedvezményes gyermeknyaraltatás - CSEHIMINDSZENTi Keresztes An
tal gyermeke, Antal (Jul. 21-aug.2)

Szakszervezeti önköltséges beutalások - PILISSZENTKERESZTi Zilahi Tamásné fér
jével (jun.24-30), Mérey Róbertné férjével (jul. 1-7.)

Intézeti önköltséges beutalások! KESZTHELY (II.turnusj Jun.30-jTil.10) Nagydi
ós sy Gézáné férjével és 2 gyermekével, Terbe Lajos feleségével és gyermekével;(III. 
turnus! Jul. 11-20) Berlász Jenó feleségével és 3 gyermekével, Demény Ottóné férjé
vel és gyermekével, Kiss Györgyné leányával; (IV.turnusi Jul.21-31) Beok Oszkár fe
leségével és unokájával, Borsa Gedeon feleségével és 2 gyermekével, Dell Györgyné 
gyermekével; (V. turnust aug. 1-10) Mezei László 3 gyermekével; (VI.turnust aug. 
11-21) Lünk Ildikó édesanyjával, Takács Menyhért feleségével és 4 gyermekével. - 
ZIRCt Nagy Tibomé [Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár] (jul.1-10), Tókéssy Ilona és 1 
hozzátartozója (Jul. 24-aug.7), Gergely Ágnes és 3 munkatársa [Országos Mezőgazda- 
sági Könyvtár] (aug.8-21).-

TtnvttT.T AT.ATS7.ERVEZETÖNK HATÁSKÖRE

A SZOT ELNÖKSÉGE 1960. február 20-1 határozatéban megállapítja, hogy a szocia
lizmus alapjainak lerakásáért folyó harcban a dolgozók érdekében kifejtett tevékeny
ségükkel a szakszervezetek jelentősen megerősödtek. Ma már soraikban tömörítik a műn 
kások és a1 TrfliinflgottaV túlnyomó többségét. A szakszervezetek széles aktiva-hálozatot 
építettek ki, akiknek segítségével mind eredményesebben valósítják meg a reájuk há
ruló feladatokat. A szakszervezeti káderek politikai, szakmai képzettsége lehetővé 
teszi a vezetés színvonalának fokozódó emelkedését.

Ezeknek alapján a SZOT az alapszervek hatáskörét 1960. JÜLIXTS 1-TŐL a követke
ző feladatokkal bővítette.[Csak az alapszervezetünket illető részeket Ismertetjük]:

a) A szakszervozeti tagdijbélyogszükségletükről a kijelölt OTP-fióknál saját 
maguk gondoskodnak;

b) A rendkívüli segélyeket saját jogkörükbon engedélyezik és folyósítják;
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o) 1960. juliuo 1-től az alapszervelc a szakszervezeti tagdíjbevételnek egysé
gesen 35 százalékát tarthatják vissza;

d) Az alapszervek a visszamaradt ta/jdijrészesedóssel - a felsőbb szervek által 
megállapított irányelvek szerint - önállóan gazdálkodnak, a felhasználásért a tag - 
gyűlésnek tartoznak felelősséggel.

A szakszervezeti tagoknak járó SZÜLÉSI ÉS TEMETÉSI SEGÉLYEK FOLYÓSÍTÁSA 1960. 
JÚLIUS 1-TŐL MEGVÁLTOZIK. A gyors és pontos kifizetés érdekében ezeket a segélyeket 
Ismét az állan által fizetett és az SZTK-nál folyósított anyasági és temetési segé
lyekkel egyidejűleg számfejtik az SZTK kifizetőhelyek. Az alapszervek 35 százalékos 
részesedését a szakszervezeti szülési és temetési segélyek nem terhelik.

A SZOT elnöksége a tagdljrészesedés mértékét egységesen 35 százalékban állapí
totta meg. [Alapszervezetünknél ez 9 százalékos növekedést Jelent]. A tagdijrésze - 
sedés mértékének egységes szabályozásával az alapszervek az eddiginél jelentősebb 
eszközökkel gazdálkodhatnak. Ennek értelmében jelentős mértékben növekszik az alap
szervek gazdasági önállósága.

Az önállóság növekedése, a nagyobb pénzeszközökkel való gazdálkodás TÖBB LEHETŐ
SÉGET BIZTOSIT a szakszervezeti bizottságnak, de ezzel egy Időben NÖVEKSZIK mindazok
nak a KÖTELESSÉGE és FELELŐSSÉGE Is, akik az alapszerv pénzeszközeivel gazdálkodnak.

A szakszervezeti bizottság tagdijbélyeg-ellátásának uj módja az alapszerven be
lül a tagdíjmunka politikai és adminisztratív részét nem érinti. A bélyegek szétosz
tása a bizalmiak között ugyanúgy történik, mint eddig. Fontos, hogy a gazdasági fe
lelős a bélyegeket időben adja ki a bizalmiaknak és Időben számoltassa el őket. A 
tagdljbélyegeken az időjelzés megszűnik. A pontos tagdíjfizetést a bizalmiak első
sorban a tagkönyvek alapján ellenőrizhetik.

Egyidejűleg növekszik a számvizsgáló bizottság feladata és felelőssége. 

SZAKSZERVEZETI TAGSÁGUNK SZEMÉLYI HÍREIBŐL:

Könyvtárunk nagy osaládjának uj tagjai: ÁBRAHÁM LILLA ROZÁLIA [Ábrahám Rafael 
kisleánya, május 19-én] - GALAMB GYÖRGY JÁNOS [Galamb Györgyné kisfia, augusztus 1- 
én] született.

Könyvtárunk munkatársai közül DOBOS ÉVA Geröly József vasesztergályossal máj. 
21-én, KECSKÉS MÁTYÁS jul. 30-án, KEMÉNY MÁRIA Serény Péter újságíróval aug. 7-én 
házasságot kötött.

HERNÁDY FERENC jul. 3-én, SCHNELLER KÁROLY jul.15-én elhunyt édesanyját gyászol
ja.

KÓRHÁZBAN VANNAK: DIÓSSY Dánielnó, HAJMÁSI Sándorné, HERNÁDY Fereno, PÁCZIUS 
Antalné és TIBOLYA Istvánná.

UJ TAGOKKAL GYARAPODOTT SZAKSZERVEZETÜNK
Átigazolást nyertek alapszervezetünkhöz: POZSONY Endréné [Hirlaptár], SZAKMÁRY- 

NÉ NÉMETH Mária [Központi Katalógus], TŐKÉS Lászlóné [Könyvfeldolgozó Osztály],

UJ tagok: DÁN Róbert [Gyarapítási Osztály], FARAGÓ Lászlóné [Nemzetközi Csere] 
HORVÁTH Ilona [Titkárság], JUHÁSZ Júlia [Raktári Osztály],
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A SZAKSZERVEZETI SZÜLÉSI ÉS TEMETÉSI SEGÉLYEK UJ RENDJE

A szakszervezeti tagságon alapuló szUlésl és temetési segélyek megállapítását 
és folyósítását 1960. JTJLIUS 1-TŐ1 össze kell kaposolnl a társadalombiztosítási 
anyasági és temetési segélyekkel. Ennek megfelelően a szakszervezeti tagnak Járó 
anyasági (szUlésl) és temetési segélyt a SZAKSZERVEZETI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS folyó
sítja.

A segélynek két fokozata vanj a) ALAPSEGÉLY (SZTK segély), b) FELEMELT SEGÉLY 
(SZTK és szakszervezeti segély).

Felemelt anyasági, Illetve felemelt temetési segélyre azok Jogosultak, akik a 
következő táblázatban meghatározott szakszervezeti tagsági Idővel Is rendelkeznek.
A FELEMELT SEGÉLY ÖSSZEGÉT OLY MÓDON KELL KISZÁMÍTANI, hogy a törvény által meghatá
rozott alapsegélyhez a táblázatban felsorolt összegeket kell hozzáadni.

SZÜLÉSI SEGÉLYEK

Tagdíj
osztályok 1-5

Tagsági idő (év)
6-10 11-20

(forintban)
21 és 

a felett

I-II. 150 170 190 220
III. 160 180 200 230
IV. 170 190 210 250
V. 180 200 220 270

VI. 200 220 240 290
VII. 220 240 260 320

VIII. 240 260 280 350
n. 260 280 300 380
X. 280 300 320 410

XI. 300 320 340 440
XII. 320 340 360 470

TEMETÉSI SEGÉLYEK

Tagdíj
osztályok 1-5 6-10

Tagsági idő (év)
11-20 21-30 
(forintban)

30 év 
felett

I-II. 250 300 350 450 550
III, 260 310 360 460 560
17, 270 320 370 470 570
V. 280 330 380 480 580

VI. 290 340 390 490 590
VII. 300 350 400 500 600

VIII. 310 360 410 510 610
IX. 320 370 420 520 620
X. 330 380 430 530 630

XI. 340 390 440 540 640
XII. 350 400 450 550 650

Ha a tag nem a keresetének megfelelő tagdijosztály szerint fizeti a tagdijat, 
a szülési és temetési segély megállapításakor csak az utolsó felévben fizetett tag- 
dijátlag vehető figyelembe.

A NYUGDÍJASOK és a JOGFENNTARTÁSí TAGDÍJAT FIZETŐK a nyugdíjazásukat megelőző, 
illetőleg a munkaviszonyban töltött idő utolsó hat hónupjúban fizetett t.-.gdij osztály
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szerint Jogosultaié .segélyre.

A SZAKSZERVEZETI INTÉZMÉNYES SEGÉLY ÖSSZEGE tehát FÜGG egyrészt a SZAKSZERVEZE
TI TAGSÁG IDEJÉTŐL, másrészt a TAGDT.JOSZTÁLYBA SOROLÁSTÓL.

AZ A TAG JOGOSULT INTÉZMÉNYES SEGÉLYRE, Aid a) legalább egy éve tagja a szak
szervezetnek; b) tagdiját - tagdijosztályának megfelelően - rendszeresen fizette, 
és ninos semmi hátraléka; o) jogfenntartó tagdíjat fizet (például nyugdíjas).

SZÜLÉSI SEGÉLYT kell folyósítani, ha a tagnak vagy házastársának gyermeke szü
letik. Ha a házastársak mindegyike szakszervezeti tag, a táblázat szerint segély mind 
kettőt megilleti. Az a dolgozó, aki SZTK anyasági segélyre nem jogosult, de szakszer* 
vezeti tagsága alapján jogosult szakszervezeti szülési segélyre, csak az utóbbit kap
ja. Iker3zülés esetén mindogyik gyermek után jár segély. Halva született gyermek u - 
tán is csak a táblázat szerinti szülési segélyt kell folyósítani. Ha a gyermek élve 
születik, de a segély kifizetése előtt meghal, mind a szülési, mind a temetési se
gélyt ki kell fizetni.

TEMETÉSI SEGÉLYT kell folyósítani a tag vagy osaládtagja elhalálozása esetén. 
Szakszervezeti tag elhalálozásakor a táblázat szerinti segély jár. Ha a tag halálát 
üzemi baleset okozta, a táblázatban feltüntetett összeg kétszerese fizethető ki.Csa
ládtag elhalálozása esetén, ha a tag 15 éves folyamatos tagsággal rendelkezik, a táb
lázat szerinti Összeg 75 százaléka, ha a tag 25 éves folyamatos tagsággal rendelke
zik, a táblázat szerinti teljes összeg Jár. 15 éven aluli tagság esetén 50 százaié - 
kos segély fizethető.

A segélyt annak a kezéhez kell folyósítani, aki a temetésről gondoskodott. Egy 
haláleset után csak egy temetési segély folyósítható, függetlenül attól, hogy az el
temettetésről esetleg többen gondoskodtak, és ezek mindegyike szakszervezeti tag.

A SZAKSZERVEZETI ÉS AZ SZTK ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SEGÉLYEK ÖSSZEVONÁSA elősegíti a 
szakszervezetek egységes szociálpolitikai feladatainak megvalósítását. Ez a rendszer 
a dolgozókat sok felesleges utánjárástól mentesiti,mivel a társadalombiztosítási és 
szakszervezeti segélyek egy helyen és egy időben kerülnek kifizetésre,

1960. julius 1-től minden szakszervezeti bizottság a szakszervezeti szülési és 
temetési segélyeket késedelem nélkül, az SZTK segélyekkel egyidejűleg az SZTK-KIFI - 
ZETÓHELYEK ÜTJÁN fizeti ki.

H i r eink

JULIUS 5-EN baráti hangulatú összejövetel keretében ünnepeltük meg DEZSÉNYINÉ 
SZEMZŐ Piroska és FRIEDMANN Zsigmondné munkatársaink 25 ÉVES JUBILEUMI ÉVFORDULÓJÁT.
A Könyvtár Vezetőségének nevében HÁMORI Béla főosztályvezető, az Olvasószolgálati és 
Tájékoztató Osztály munkatársai nevében RÉLLEY Pál, a Könyvtárközi Kölcsönzés és Zárt 
anyag-részleg szakszervezeti csoportja nevében IIAZAY László köszöntötte az ünnepel - 
tekot.

KÖNYVTÁRUNK UJ OLVASÓTERMI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁVAL kapcsolatosan kiirt pá
lyázatra beérkezett pályamunkák áttanulmányozása megtörtént. A biróló-bizottr rigót 
F. ÉVI AUGUSZTUS 26-RA hívták össze.
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SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGUNKNAK ÍRTÁKt

- "Engedjék meg, hogy megköszönjem azt a segítséget, amelyet a Széchényi Könyv
tár [Szakszervezeti Bizottsága] és a VERES PÁLNÉ GIMNÁZIUM között fennállé kulturá - 
lis kapesolat révén nekünk nyújtottak. Köszönjük: a 370 darab könyvet, amellyel Is
kolai könyvtárunkat gazdagították, a nyomtatványokat, amelyekkel rendszeresen ellát
tak bennünket. - CSERTŐI Oszkár előadását ("Hogyan tükröződik a felszabadulás esemé
nye 15 éves Irodalmunkban?”) - Be köszönjük még annak a két előadásnak előkészítését 
Is (HANKISS Elemér:"A magyar színjátszás története" és a zenei szakkör részére tér - 
vezett "Erkel és a magyar opera-Irodalom fejlődése" o. előadást) amely az éwégl Is
kolai, főleg a KISZ-program zsúfoltsága miatt elmaradt. Ezekről az előadásokról ter
mészetesen nem mondtunk le és ezért az 1960/61-es tanév kezdetén kérésünkkel jelent
kezni fogunk. - Külön köszönjük azt a támogatást, amelyet papírgyűjtésünkkel kapcso
latosén nyújtottak, mert azzal Iskolánk a kerületben jé helyezést nyert. - Most ami
kor hálás szívvel mondok köszönetét az eddigi, mindenkor készséges segítségért, kér
jük, legyenek továbbra Is hathatós pártfogói művelődni vágyó fiataljainknak. Szives 
üdvözlettel: HEGYESSY J. MARIANNE tanár." [1960.julius]

- "Édesapám halála alkalmából kifejezett őszinte részvétet és a kapott anyagi 
segítséget hálás szívvel köszönöm családommal együtt. Igaz tisztelettel: Dr. TQMBOR 
Tibor."

- "Sok üdvözletét küld Hajdúszoboszlóról: JAGÁN Lászlóné." [1960.jun.8] - "Üd
vözletemet küldöm Balatonföldvarról. ZÖLD Jánosné” [1960.jul.28]

SPORTUSZODÁI KEDVEZMÉNYES JEGYEK (Hernády Fereno betegségének Ideje alatt) KECSKÉMÉ THI Istvánnál [Zeneműtár] kaphatók.

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MSZMP SZERVEZETE ÉS SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁ
GA. Megjelenik havonként. Felelős kiadó: II o r v á t li Viktor. Szerkesztő-bizottság: 13 á n 1 a k y Éva, 
Gömböc/. Istvón, Horváth Viklor (szerkesztő), Lázár Péter, S z. ii c a Ilona. - Országos 
Széchényi Könyvtár (Budapest Vili. Muzeum u. 3.) házi sokszorosítás. Lapzárta: 1900. aug. 8. Megjelenik 350 
példányban. Nytsz. 308-1000.


