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Hifcí dó IV.ÉVFOLYAM 3.SZÁM 1961 márolufi

A TIZENHATODIK ÉVFORDULÓN

Nem uj, időről-időre visszatérő gondolatom* hogy tizenhat év óta minden napunk* újságjaink 
napi hiradása a legegyszerűbb és ezért a legmeggyőzőbb bizonyság is arról az uj életről* amit 
a mi néptlnk életében "április negyediké" * hazánk felszabadulása jelentett.

Tizenhat évvel ezelőtt szabadult fel hazánk és népünk a Szovjetunió segítségével évszáza
dok terhe ős szolgasága alól s azóta eltelt minden nap többet mond* többet jelent erről* mint 
a legékesebb beszéd és a legjobban megirt vezércikk.

íme! Március 15-én tudósok* egyetemi tanárok* mérnökök között Kossuth-dijjal tüntették ki 
a diósgyőri gépgyár egyik lakatosát, Litvin Józsefet "40 évos kimagasló szakmai munkája elisme
réséül." "Az életműve - mert nyilván erről kell beszélni - nehezen rögzíthető* mert egy lakatos 
mögött nem állanak felépített paloták* tudományos eredmények" - Írja a Népszava a Kossuth-dijas 
munkásról. Majd felsorakoztatja Litvin József személyének* munkájának jellemvonásait. A gyárral* 
munkájával testi-lelki Összeforrottságot jelentő hűségét* amely magasrendü szakmai tudással pá
rosult. "Valami tüzes*titkos* alig megfejthető kapcsolat fűzi a munkához* élete öröméhez - Írja* 
mert Litvin József az a munkás, aki reggel hatkor már a satupadnál áll* negyven éve ugyanannál 
s az utolsónak teszi le a munkát”. Megismerni Igazán a felszabadulás után Ismerték meg* amikor 
elsőnek állt munkába s az első között tette le a munkáshitvallást:"Én kommunista vagyok!" És 
ez cselekedet is volt* az életmű fontos alkotó része. A lebombázott* kifosztott DIMÁVAG telepén 
téglát kellett pucolni* eldugott és megrongált gépeket munkába állítani* a tetőszerkezet vastra
verzeit forrasztani. És ő mindenütt ott volt, tizenhat-husz órákat dolgozott* de soha nem kérdez
te: "Mit fizetnek?"

De máris uj sorokat olvasok. Újkígyóson* Venckheim gróf egykori birtokán a volt cselédek 
15 évig voltak kis-és középparasztok. Ma szövetkezetlek* az Aranykalász termelőszövetkezet tag
jai, akik 8700 holdon gazdálkodnak. Ma még - úgy mondják - "az elején vannak". Az elmúlt évben 
1354-en dolgoztak, az idén még többen, mert jönnek haza a többiek a gyárakból* az építőiparból* 
mert szövetkezetiek akarnak lenni. Milliós számokkal terveznek és dolgoznak* négyezer kötetes 
könyvtáruk van, háromszáz motorkerékpár a tagság udvarában* az idén 72 házépítési engedélyt 
kértek a faluban. Cselédek voltak Wenckheimnél és most utolérik s elhagyják* pedig Wenckhalm 
egykor igen jól gazdálkodott.

íme a mi felszabadult uj életünk! A Kossuth-dljas munkás* a felszabadult cselédek* akik 
utolérik és elhagyják a dúsgazdag grófot* a volt tulajdonost. Munkások és parasztok* akik u- 
tolérlk és elhagyják a gyárban* a földön és az egyetemen; az iparban* a mezőgazdaságban* a 
tudományban és a kulturális életben. Csak néhány példa a sok tízezer közül* mert egyre többen 
és többen lesznek* bizonyságául munkás-paraszt hatalmunknak* 1^15 április 4-én született uj 
életünknek. Most felszabadulásunk tizenhatodik fordulóján - rájuk gondolok* magunkra* akik a 
Párt vezetésével élni tudtunk a szabadsággal, napról-napra gazdagodó uj életünkre: a munkások 
és parasztok hatalma által épülő szocialista hazánkra. [-]
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KÖZLEMÉNYEK

AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSEIRŐL JELENTJÜKs

MÁRCIUS 9-1 ÜLÉS - A Kollégium a KMK Oktatási Osztály előterjesztésében a 
*TOVÁBBKÉPZÉS EGYES KÉRDÉSEI'* és a "BELSŐ VIZSGÁLATOK A KÖNYVTÁRI MUNKA ÉSZSZERÜ- 
SITESE ÉRDEKÉBEN" c. referátumokat tárgyalta meg.

A napirend első pontjával kapcsolatoson az 1961. évi program előterjesztett 
tervezetét a Kollégium elfogadta. A határozat szerint a továbbképzés - a témáktól 
függően - részben főosztály, részben osztály keretekben, havonként egy alkalommal 
a főosztály által meghatározott időben történik. A továbbképzés - ugyancsak a té
mák által meghatározottan - nem általános jellegű. A Kollégium határozata kihang
súlyozza az 1961. évi továbbképzés kísérleti jellegét. Az 1961.évi továbbképzési 
tervet a KMK Oktatási Osztálya gondozásában külön kiadvány formájában is megjelen
tetik. A továbbképzés és az 1961. évi program részletes ismertetésére visszatérünk.

Kiemelt hangsúllyal foglalkozott a Kollégium a napirend második pontjaként 
szereplő előterjesztéssel. Az előterjesztés és az azzal kapcsolatos határozat is
mertetésével "Könyvtárunk munkájáról" c. rovatunkban külön cikkben foglalkozunk.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

UJ MUNKATÁRSAINK: SPIRA Györgyné tud. munkatárs (Könyvfeldolgozó), SZABAD 
Györgyné tud. munkatárs (Központi Katalógus), TÖLGYESI Lászlóné tud. munkatárs 
(Könyvtárközi Kölcsönzés).

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL: HORVÁTH Mihálynó kisegítő II. (áthelyezés).

ÁTHELYEZÉSEK (Zárójelben az uj beosztási hely): GYŐRFFY Sarolta (Könyvfeldol
gozó), Br. SZEKERES Margit (ideigl. Bibliográfiai Osztály), TÁRKÁNYI Gyula (ideigl 
Gyarapítási Osztály), ZÁGONYI Ilona (Olvasószolgálati Osztály).

ÁTMINŐSÍTÉSEK: HATOS Lászlóné kisegítő II. beosztásból közgyűjteményi munka
erő (KMK Módszertani Osztály).

GAZDASÁGI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

A MUNKÁLTATÓI (SZTK) IGAZOLVÁNYOKAT a II. évnegyedre az SZTK-ügyintézőnél ér
vényesíttetni kell.

A GAZDASÁGI HIVATAL a Jövőben időnkénti TÁJÉKOZTATÓ ÉRTEKEZLETEK tartását ter
vezi, ahol a gazdasági vezető vagy helyettese, Illetve az illetékes előadók az elő
re beküldött kérdésekre adnának választ.

Az első ilyen tájékoztató értekezletre előreláthatólag április hó második fe
lében kerül sor. Erre A KÉRDÉSEKET ÁPRILIS HÓ 15-IG A Gazdasági Vezetőhöz KÉRIK 
BEKÜLDENI.



GONDOMTOK A MIKROFILM ÉRTÉKELÉSÉRŐL

A febr.2G-i összdolgozói órtekezleton sokan vitatták 
a mikrofilm szerépát az állományvédelemben. Tájékoztatásul 
közöljük BABIC7.KY BÉLA alábbi cikkét:

Regi könyvtárosok mondhatnák el igazán, hogy az elmúlt fél évszázad alatt 
mennyire megváltoztak a könyvtárak a munkaeszközök tekintetében is. Hol vagyunk 
már a kézzel irt katalógusoktól! Szinte észre se vettük és a modern teohnika vív
mányainak sokasága vesz körül bennünket a könyvtárakban is. Az Írógép, a sokszoro
sító gépek, a fotomásolás különféle berendezései a könyvtári munka megszokott esz
közeivé váltak. Alig ötven éve Jelentek meg néhány nagy európai könyvtárban az el
ed fotókópia gépek, s ekkoriban kezdte ol több neves tudós ösztönzésére és támoga
tásával Paul Ötlet, a FID egyik alapitója a mikrofilm könyvtári alkalmazásának pro
pagálását. Igaz, hogy ez csak a 30-as években vett komolyabb lendületet. A második 
világháború szomorú tapasztalatai - értékes gyűjtemények pusztulása, hiányossá vált 
könyvállományok kiegészítésének szükségessége - pedig minden korábbi elképzelést 
felülmúló méretekben előtérbe helyezte a mikrofilmezést.

A nagy nemzeti könyvtárak, a szakkönyvtárak egész sora, dokumentációs és tu
dományos kutató intézetek, nemzeti és nemzetközi intézmények és szervezetek nagy
szabású mikrofilmezés! programokat dolgoztak ki és hajtanak végre.

Évente sok százezer, sőt több milliónyi felvételt készítenek el a világ leg
nagyobb könyvtárai, a moszkvai Lenin Könyvtár, a párizsi Bibliotheque Nationale, 
a washingtoni library of Congress és Jóformán egyetlen országa sincs a földnek, 
ahol ma már ne folyna a könyvtárakban valamilyen mikrofilmezést munka.

Hazánkban a felszabadulás előtt mikrofilmezés egyedül az Országos Levéltárban 
indult meg. Az 1950-es évek óta azonban ml is felzárkóztunk a világszerte tapasz
talható fejlődéshez, és egyre több könyvtárunk rendezkedett be a mikrofilmezésre. 
Megkezdte a mikrofilmezést könyvtárunk is 1951-ben, azonban saját felvevőgéppel 
és laboratóriummal osak 1959 óta dolgozunk.

A mikrofilmezés fontosságát könyvtárügyünk irányitó szervei többször hangoz
tatták, ha talán nem is mindig kellő súllyal. Az Országos Könyvtárügyi Tanács prog
ramjában, és a könyvtárügy ötéves és távlati fejlesztési terveiben is rámutattak 
arra, hogy könyvtárainkban a muzeális állomány védelme (biztonságos elhelyezés, 
konzerválása és fertŐtlonitóse) még lónyogóben megoldatlan és a mikrofilmezés las
sú ütemben halad. A kérdést könyvtárkulturánk egyik kulcskérdésének és könyvtárunk 
viszonylatában a történeti beosü, ritka állományi rész konzerválása, fertőtleníté
se és modern eszközökkel való többszörözése a háborús vagy más károsodás ellen va
ló biztosítás céljából sürgős és tervszerűen lebonyolítandó feladatának kell tekin
teni. Sokszor esett már szó az állományvédelmi mikrofilmezés országos programjá
nak és a mikrofilm KC megvalósításának szükségességéről is. Ennek ellenére esek a 
munkálatok évek óta továbbra is késnek, s a mikrofilmezés sem halad olyan ütemben, 
ahogy ez kívánatos lenne.

Az elmaradás okát - egyéb okok mollott - talán abban is kellene keresnünk,
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hogy a szélesebb könyvtáros közvélemény még mindig ninca eléggé tájékozódva a mlk- 
rofllmozóa szorepéről éo jelentőségéről, sőt néha egyes fogalmak nőm kellőképp vi
lágos értolmezóse téves nézeteket alakit 1:1.

Mint mindenben, a mikrofilmmel kapcsolatban is helytelen a sematikus általáno
sítás. A mikrofilmezés célja, jellege, eszközei és módszerei tekintetében éppen o- 
lyan sokféle lehet, mint amilyen sokfélo és színes képet mutatnak a különböző ti- 
pusu könyvtárak feladatai és jellegük.

Egészen más igények mozgatják a mikrofilmezést*a gyors tájékoztatást szolgáló 
dokumentációban és egészen mások pl. egy muzeális jellegű nemzeti könyvtárban. De 
különböző szerepeket tölt be a mikrofilm magában a nemzeti könyvtarban is. A mik- 
romásolás különféle technikai lehetőségeinek, formáinak, vagy esetleg más, újabb 
eljárások alkalmazása tekintetében az adott feladatra való alkalmasságát és gazda
ságosságát kell döntő szempontnak elfogadni.

A mikrofilm, mikromásolat könyvtárban betöltött szerepének vizsgálatánál első
sorban az alapvető különbséget kell figyelembe vennünk: mikromásolat a) az eredeti 
mü helyett, vagy b) az eredeti mü mellett foglal-e helyet a könyvtár állományában.

Tisztában kell lennünk azzal, hogy mig bizonyos esetekben, pl. a dokumentáció
ban a mikrofilmen közölt szöveg az információ teljes értékével bir, addig muzeális 
Jellegű könyvgyűjtemény esetében osupán szükségmegoldás. Ezt a szükségmegoldést a- 
zónban kát szemponttól is el kell fogadnunk. Egyrészt nem szabad elfelednünk, hogy 
a mikromásolat a könyv legfontosabb elemét, annak tartalmát mégis csak képes meg
őrizni és tovább adni. Ez a szerep annál Jelentősebb, mert a másolás, többszörös 
ténye és további lehetősége folytán szükség eseten a mü szélesebb körben válik hoz
záférhetővé. így jut nagy szerephez a mikrofilm az egyébként be nem szerezhető mü
vek, régi ritka kiadványok, kéziratok stb. szerzeményezésében, az egyébként nem 
kölosönözhető müvek könyvtárközi kölcsönzésre kerülhetnek mikrofilm formájában, 
így vélik lehetővé például az eredetiben meg nem szerezhető hungarioa anyag beszer
zése nemzeti könyvtáunk számára. Másrészt a mikrofilm az a forma, mely bizonyos e-. 
setékben egyedül állhat rendelkezésünkre az eredeti helyett.

A mikrofilm ás fotoszolgálat szükségességét a könyvtári szolgáltatások között 
ma már mindenki elismeri, értékelése a tudományos kutatásnál jelentkező előnyei 
tekintetében nem is vitatott. Ez a viszonylag olcsó eljárás lehetővé teszi a kuta
tók számára, hogy a különböző, esetleg osak külföldi könyvtárakban meglévő forrás- 
anyagot a kutatás helyén egybegyüjthessák és ott tartósan és gazdaságosan tanulmá
nyozhassák. Megkíméli a kutatót a felesleges jegyzeteléstől i3.

A legtöbb félreértés a könyvtárak muzeális állományának mikrofilmezése, az 
un. állományvédelmi mikrofilmezés tekintetében tapasztalható. Ebben az esetben 
a mikrofilm, mikromásolat a könyvtár állományában nem az eredeti helyett, hanem az 
eredeti mellett foglal helyet. Az itt tapasztalható félreértésnek több oka van.

Lényegében mindegyik az állományvédelem fogalmának leszűkítésében keresendő, 
midőn azon csak a könyvek köttetósónek, fertőtlenítésének éo konzerválásának prob
lémáit értik és az állomány megelőző védelmét, vagyis az igénybevételtől való te
hermentest tériét figyelmen kívül hagyják.

Nyilvánvaló, hogy a inlkrofJlmrevótol önmagában még nem jolonti az erődet! ál*
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lomáriy megvédését. Ezt legfeljebb b i '.vtonsági intézkedésnek. - vagy mondhatnánk úgy 
is - a biztosítási dij lefizetése am az esetre, ha az eredeti elpusztulna, hogy 
legalább a kár egy része megtérüljön és a mii tartalma a mikrofilmen keresztül to
vábbra is fönnmaradjon. A mikrofilmezés nem közvetlen állományvédelem tehát de köz
vetve az állomány megelőző védelmét szolgálhatja.Ezt a szerepet tölti be végered
ményben akkor is, amikor a könyvtárközi kölcsönzésben az eredeti helyett mikrofil
met adunk s ezzel nem tesszük ki a müvet az elveszés vagy sérülés veszélyeinek.De 
a könyvtáron belül is szolgálhatná a mikrofilm az állomány közvetlen védelmét, ha 
megoldást nyerne az eredetik helyett olvasófilm-másolatok használatba adása.

Az eredeti helyett a mikrofilm használatának akadályai egyelőre- eléggé nagyok! 
nem áll megfelelő számú olvasókészülék rendelkezésünkre, az olvasók szívesebben 
használják az eredeti példányokat és talán maguknak a könyvtárosoknak is kényelme
sebb és problémamentesebb, ha az eredeti példányt minden fenntartás nélkül kiadják. 
De előbb-utőbb elérkezik az az idő, amikor az eredeti példányok elhasználtsága o- 
lyan nagymérvű lesz, hogy az olvasók már kénytelenek lesznek beérni a mikromósolat- 
tal. A baj az, hogy az idő haladtával igy csak tovább nőnek a könyvrestaurálás gond
jai, az erősebben megrongálódott kötetek nemcsak nehezebben lesznek megmenthetők, 
hanem akkor már Jé mikromásolat készítése is igen kérdéses lesz. Fényképészeink a 
megmondhatói, hogy mennyivel könnyebben, gazdaságosabban és mennyivel jobb másola
tok készíthetők a még nem agyonhasznált, megsárgult papiru, szakadozott megfakult 
betüjü, vagy éppen osonka példányokról.

Ha igy értelmezzük az állományvédelmi, mikrofilmezést, a feladat jelentősége, 
végrehajtásának sürgőssége világos és problémát már osak másolási eljárások megvá
lasztása jelent.

A gyors teohnikai fejlődés a mikrofónyképező és másfajta másoló eljárások nagy 
differenciáltságát hozta létre. Kialakultak a különféle mikrofilmméretek és tárolá
si lehetőségek (filmtekercs, filmcsik). A mikrofilm mellett létrejött a mikrolap 
(sikfilm) és a mikrokártya (átlátszatlan mikromásolat). A hagyományos fényképezési 
eljárások mellett uj teohnikai eljárások is keletkeztek:elektromos, mágneses,ther- 
mikus eljárások. Ezek közé tartozik például a xerográfia. Sokan úgy érzik, hogy a 
mikrofilm ma mór elavult, s ezért egyelőre várni szeretnének az újabb eljárások 
megérkezésére. Indokolásképp a mikrofilm tartósságának határait is fel szokták hoz
ni. Becslések szerint a mikrofilmek tartóssága 50 évre tehető. A korszerű mikrofilm- 
alapanyagok helyes kidolgozás és tárolás mellett ennél valószinüleg jóval tartósab- 
bak. De egy-egy értékes dokumentum mikrofilmen való használhatóságénak kiterjesz
tése még ennyi időre is megéri. Ezen felül nem szabad figyelmen kivül hagyni azt 
sem, hogy a mikrofilm egyik nagy előnye éppen az, hogy könnyen átmásolható, s erre 
megfelelő időben lehetőség nyílhat majd esetleg már olyan anyagokra, amelyek a mai 
filmanyagnál tartóeabbak. Ha ezzel az elképzeléssel egybekaposoljuk az előbb elmon
dottakat, hogy a másolás munkáit addig célszerű elvégezni, mig az eredeti Jó álla
potban von, mert később már egyre nehezebb lesz Jó másolatot készíteni, feladataink 
nagysága és sürgőssége nem kétséges.

Az állományvédelmi mikrofilmezésre pillanatnyilag még mindig leggazdaságosabb 
és legalkalmasabb eljárásnak a hosszabb filmtekorosekre történő mikrofilmezés lát
szik. Világszerte ezen folyik pl. a hirlupgyüjtemények mikrofilmezése, amelyet e- 
gylk legsürgősebb és legfontosabb feladatnak tekintenek. Ugyanakkor törokvósek ta
pasztalhatók arra, hogy a kurrens folyóirat ós hirlaponyag a kiadassál egyidejűleg
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mikromásolat formájában, elsősorban mikrolap vagy mikrokártya formájában is el
készüljön és már ebben a formában is bekerüljön azonnal a könyvtárak állományába. 
(A régi hirlapgyüjtemények mikrolapra való felvétele az eljárás idő- és munkaigé
nyessége miatt nehezen volna megoldható.)

Mindenesetre el kell ismerni, hogy a mikrofilmezés szükségeseim bizonyos te
kintetben közbelső megoldásnak kell is tekinteni. A további másolási lehetőségek
nek, pl. xerografikus utón (Copyflo) is a mikrofilm az alapja és a külföldi példák 
- ahol ezek a technikai lehetőségek már rendelkezésre állnak - is azt bizonyítják, 
hogy az uj technikai eljárások bevezetésével a mikrofilmezés üteme nem, hogy ősök
ként volna, hanem még meg is nőtt, hiszen az uj másoló eljárások a mikrofilmre 
vett anyag további hasznosíthatóságát tették lehetővé.

A mikrofilmezés programját tehát két szempont figyelembevételével kell meg
tervezni: a) a történelmileg legértékesebb anyagot kell először mikrofilmre venni, 
b) gyakorlati szempontból pedig a pusztulás veszélyének leginkább kitett, rossz 
állapotban lévő és sűrűn használt anyag mikrofilmezését kell leginkább szorgalmaz- 
ni.

könyvtárunk munkájáról

BELSŐ VIZSGÁLATOK A KÖNYVTÁRI MUNKA É3Z3ZERÜSITÉSB ÉRDEKÉBEN

Könyvtárunk munkájának korszerűbbé és hatókópesébbé tétele irja elő számunk
ra, hogy többet és behatóbban foglalkozzunk könyvtárunk munkájának elemzésével, a 
munkaszervezés kérdéseivel. A könyvtári munka gazdaságossága, észszerüsitése vi
lágszerte vizsgált probléma. Számunkra e kérdéskörrel való foglalkozás meg paran- 
osolóbban Jelentkezik, mivel egyfelől egybeesik a népgazdaság egészében jelentke
ző ész szérűéit ési folyamattal, másfelől nem tartható fenn könyvtárunknak az e té
ren való viszonylagos lemaradása,ami még néhány hazai könyvtárhoz képest is jelent 
kezik.

Ennek a hiányosságnak még az uj épületbe való felköltözés előtti felszámolá
sát sürgette pártszervezetünk múlt év november 11-i taggyűlésének beszámolója és 
határozata is, amelyet lapunk múlt évi 11-12. számában ismertettünk.

De egyetértett ezzel könyvtárunk dolgozóinak nagy többsége is a decemberi 
osztályórtekezletek tanúsága szerint. Az osztályértekezleteken elhangzott javasla
tokat az SZB szakmai (munkamozgalmi) bizottsága, majd a Szakszervezeti Bizottság 
tárgyalta meg és azokkal kapcsolatosan azt Javasolta az Intézetvezetesnek, hogy a 
könyvtár munkájának a takarékosság, az észszerűbb szervezés szempontjából való fel 
mérésére és ennek alapján a szükséges Javaslatok megtételére hozzon létre egy bi
zottságot

Az Intézetvozetós megvizsgálta a könyvtári munka észszérűéitóoóvel kapcsola
tos kérdések megoldási lohetősógoit és az ennek alapján elkészített előterjesztést 
a Kollégium március 9-i ülésében elfogadta. Az itt hozott határozat a könyvtár je
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lenlegi munkájának (szervezetének elemzése, a munka észszerűbbé óo hatókópesebbé 
tétele, uj munkamódszerek bevezetése) felülvizsgálására, illetve e munkálatok irá
nyítására és összefogására egy állandó bizottságot hozott létre. A bizottság tag
jait Futala Tibor tud. főmunkatárs (titkár), Hámori Béla párttitkár, főosztályve
zető (h.elnök), Horváth Viktor szakszervezeti titkár, osztályvezető.Pajkossy György 
főosztályvezető, és Sebestyén Géza h. főigazgató (elnök).

A több hónapra terjedő munka sikeres elvégzésének biztosítására előzetesen, 
egy az egész könyvtárra, a könyvtár valamennyi dolgozójára kiterjedő adatgyűjtés 
vezeti be a Kollégium e határozaténak végrehajtását. Az adatgyűjtés felöleli az 
osztályokon végzett valamennyi munka elnevezését, meghatározását és időigényét ; 
az egyes dolgozók által végzett valamennyi munkaféleséget; az osztályok Jelenlegi 
munkaszervezési, személyi, felszerelési és helyiségbeli problémáját. E munkakatasz- 
tér összeállítása után kerül sor a vizsgálat sorrendjének megállapitására, osztá
lyonként vagy munkaterületenként a munka részleteit végző albizottságok összeállt- 
tására (az állandó bizottság egy-egy tagjának vezetésével a vizsgált osztály ve
zetője, az osztály egy vagy több munkatársa és a könyvtár más munkaterületeiről a 
vizsgált kérdésekben megfelelő Jártassággal biró munkatársak). Ezek után - a mun
katerv szerint - május hó folyamán kerül sor a tulajdonképpeni munka megkezdésére.

A fentiek részletes megtárgyaláséra az Intézétvezetés, a Pártszervezet, a Szak- 
szervezeti Bizottság és a KISZ szervezet közreműködésével folyó hó 23-án aktivaér- 
tekezletet tartott.

Híreink

GYARAPÍTÁSI OSZTÁLY

A legújabb szerzemények között több Jelentős külföldi müvet találunk. TAMMARO 
DE MARINIS: LA BIBLIOTECA NAPOLETANA DEI RE D’ARAGONA 4 kötetes müvet külön cikk
ben ismertetjük. Érdeklődésre tarthat számot a HOLT-TENGERPARTI TEKERCSEK első ré
szének kritikai kiadása. A kötet tartalmazza az eddig feltárt anyag teljes szöveg- 
kiadását, értelmezését. A bevezető tanulmányok feltárják a különböző tartalmú szö
vegek történeti hátterét, anyaguk tartalmi és formai jellegzetességét, és kapcso
lataikat a bibliai szövegekkel. A nem biblikus szövegek kiadása lehetővé teszi ku
tatóink számára a kánonon kivül maradt ókori hebraica közvetlen tanulmányozását. 
Itt kell megemlíteni az eszeus szekta törvénykönyvét, amely a kereszténység első 
formáinak megmaradt emléke. A kötet kezelését, a szövegekben való tájékozódást se
gíti elő a teljes anyag konkordanciája, amely szógyökök szerint rendszerezi az a- 
nyagot. A munka összeállítója a jeles izraeli tudós Á.M. HÁBERMAN, a gyűjtemény 
cimej M'GILOT MIDBÁR JMIUDÁ. - [DÁN RÓBERT]

OLVASÓSZOLGÁLATI ÉS TÁJÉKOZTATÓ OSZTÁLY

A Tájékoztató Osztály J03EF MAYERIIÖFER, az osztrák Nemzeti Könyvtár munkatár
sa szerkesztésében megjelenő TÉRRÉSZETTUDOMÁNYTÜRT.ÉNETI LEXIKON szamára kidolgoz
ta a "Magyarország” címszót. A terjedelmes összeállítás szalcszorüségének biztosí
tására az egyes szakkönyvtárakkal, illetve intézményekkel felvettük a kapcsolatot. 
Reméljük, hogy obbon a nemzetközi vonatkozásban is jolontős vállalkozásban a Ma
gyarországra vonatkozó rész mogfololő tartalommal ozorepel majd.
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Az AZF.RHAJDHGÁNI AHUNOV KÖNYVTÁR részére összeállítottuk az azerbajdzsánt i- 
rodalom magyar nyelven megjelent müvóinak bibliográfiáját.

WAZ EKÍRÁSTÓL AZ UJ NEMZETI KÖNYVTÁRIG’1 cimü vándorkiállításunkat a Beloiannisz 
Híradástechnikai Gyár, a Csepel Vas-os Fémművek, és a Magyar Optikai Müvek után a 
Fővárosi Gázmüvek kérte el egy éves időtartamra.A kiállítást a különböző telephe - 
lyein illetve üzemrészekben mutatják be a dolgozóknak.

A Finnugor Kongresszus tiszteletére rendezett FINNUGOR KIÁLLÍTÁS tablói a 
"Kossuth Zsuzsa” Loánygimnáziumban, a "Than Károly" Vegyészeti Technikumban, a 
"Martos Flóra" Leánygimnáziumban és a Képzőművészeti Gimnáziumban kerültek bemuta
tásra. [A.G.]

AZ OSZK ÉVKÖNYVÉNEK SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA

A Szerkesztőbizottság f. óv március 8.-án ülést tartott. Ez alkalommal először 
a közelmúltban megjelent 1959. évi kötet tanulságait, az eddig beérkezett kritikai 
raögjögyzéseket elemezték, majd az 1960-as kötet anyagát beszélték meg. A könyvtár 
életéről, a könyvtári munka módszertani kérdéseiről, az OSZK anyagáról és az álta
lános könyv- és könyvtártörténeti problémákról már eddig is beküldött tanulmányok 
egy újabb értékes és tartalmas kötet formálódását Jelzik. A Szerkesztőbizottság a- 
zonban sajnálattal állapította meg, hogy fiatal tudományos könyvtárosaink egyelő
re még nem támogatják kellőképpen könyvtárunknak ezt a Jelentős vállalkozását.Vár
ható, hogy a KISZ segitségével kedvezőbb helyzet alakul ki ezen a téren is. Az 
1960. évi évkönyv kéziratai FALTA ROSEMARIE-nál május hó 1-ig adhatók le.

NEMZETKÖZI CSERE

A helsinki FINN-UGOR TÁRSASÁGGAL (Suomalais-ugrilainen Seura) fennálló osere- 
kapcsolatunk keretében igen értékes, közel 70 darabból álló küldemény érkezett, a- 
mely főleg néprajzi és nyelvészeti anyagot tartalmaz.

UJabb eredményt mutat a SPANYOLORSZÁGI HUNGARICUMOK oserealapon történő beszer
zése is. A közelmúltban kb. 20 spanyolra fordított magyar szépirodalmi mü érkezett 
be. [B.O.]

A kulturegyozményes-osere keretében értékes müvek érkeztek legutóbb CSEHSZLO
VÁKIÁBÓL. Kiemeljük a sok közül VLŐEK JAROSLAV — csehszlovák irodalomtörténész mun
káját. Vl&ek 1860-ban született Besztercebányán, egészen fiatalon került Prágába, 
ahol hamarosan feltűnt haladószellemű irodalmi tanulmányaival és alkotókészségé
nek teljében már a legtekintélyesebb irodalomtörténész volt. Legjelentősebb mun
kája most beérkezett háromkötetes cseh irodalomtörténet: "Z DEJINY ŐESKE LITERATURY" 
amelyet 1960-bon adtak ki. - [-el]

A moszkvai VSZESZOJUZNAJA KNIZSNAJA PALATA a Nemzetközi Nőnap alkalmából az 
alábbi szövegű üdvözletét küldte az O^ZK női munkatársainak: MAz össz-szövetségi 
Könyvkamara őszinte üdvözletét küldi Önöknek a március 8.-i Nemzetközi Nőnap al
kalmából. Kívánunk Önöknek eredményes munkát és sok személyes boldogságot.Kuharkov 
N.igazgató". - [B.O.]
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MIKRO FILMTÁH

A mikrofilm-megrendelésekkel kapcsolatos ügyintézést PÓCSI Arpádnó vette át.

Bozó Magda ideiglenesen alkalmazott laboratóriumi beosztott helyét márc.15-én 
SZIGETI Mariann© foglalta el, aki mint ideiglenes alkalmazott. lépett be labora
tóriumunkba. rTERBE LAJOS]

KISNYOMTATVÁNYTÁR

A gyűjtemény az év első negyedében 13bb fontos darabbal bővült vásárlás utján.

Többek között sikerült megszerezni a gyűjteményből eddig teljesen hiányzó LISZT- 
MŰSOROK közül kettőt. Az egyik Liszt Ferenc második és utolsó hangversenye Pozsony
ban 1839-ben. A másik egy rendkivüli hangverseny műsora, amelyen Liszt Ferenc is 
közreműködött Pozsonyban 1881-ben.

Zenetörténeti szempontból értékes a BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS NÉPMŰVELÉSI BIZOTT
SÁGA által kibocsátott HANGVERSENYMÜSOROK 12 kötete 1931-1942-ig és az a 108 pél
dányból álló hangversenymüsor, mely neves külföldi művészek budapesti vendégszerep
lését hirdeti.

Az ORSZÁGOS LEVÉLTÁR ajándékként átadott a Tárnak gyűjtőkörébe nem tartozó 104 
db. ELSŐ VILÁGHÁBORÚS SZÖVEGES PLAKÁTOT.

Jelentékenyen bővítettük exlibris állományunkat is. SOÓ REZSŐ akadémikus egye
temi tanártól a Magyar Exlibrisgyüjtők és Grafikabarátok Egyesülete elnökétől és 
NAGY JÓZSEF műgyűjtőtől összesen 3112 db. EXLIBRIST ÉS EGYÉB ALKALMI KISGRAFIKÁT 
vásároltunk.

A Művelődésügyi Minisztérium a MAGYAR PLAKÁTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS oéljaira köl
csönzött plakátanyagért és a kiállítás előkészítésében való segítségért levélben 
fejezte ki köszönetét a tár vezetőjének.

KÖNYVKÖTÉSZET-RESTAURÁLÓ LABORATÓRIUM

A Könyvkötészet és Restauráló Laboratórium KISZ tagjai és hozzájuk csatlakozva 
Lünk Ildikó és Harsány! Eszter 160 óra társadalmi munkát vállaltak. A 160 óra alatt 
Menoölk Pál irányításával 40 drb. dobozt készítenek a Plakáttár részére.- [S.D.]
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ii
FI GTELO SZEMEL

KÖNYVTÁRUNK 1939. ÉVI ÉVKÖNYVÉRŐL
(1)Évkönyvünk legújabb kötetéről legszívesebben a Századokba vagy az Irodalom

történeti Közleményekbe Írnék érdemi recenziót. Felemlíteném benne azt a kétsógki- 
vüli érdemét, amelyet a múlt kutatásában bizonyos tudományágazatok közötti terra 
incogniták feltérképezésével szerez az irás, a könyv sajátos kulturális szerepéből 
kiindulva. Ezzel,-folytatnám - a Magyar Könyvszemle legjobb hagyományaihoz kapcso
lódik, u.i. a pontos és bőséges, sokirányú adatközlésre a marxista tudománynak sok
kal nagyobb szüksége van kortörténeti szintézisek létrehozásánál, mint bármely ed
digi tudományosságnak. Azt is megírnám, hogy a könyvszemle! hagyományokon - sajnos, 
egyelőre inkább csak jelezve az előrehaladás irányát - túl is lép, amennyiben a 
korábban legfeljebb 1849-ig terjedő érdeklődést napjainkat közvetlenül megelőző tör 
teneti szakaszok irányában tolja ki (TERBE Lajos és MARKOVITS Györgyi tanulmánya). 
Ismertetésemet azzal zárnám, hogy mint történész vagy irodalomtörténész nagyon ö- 
rülök a nemzeti könyvtár dolgozói ezirányu tevékenységének, és úgy Ítélném meg,hogy 
a könyvtárosok éppen ezáltal illeszkednek bele legharmónikusabban és leghasznosab
ban tudományos életünkbe.

jás ezt - nemzeti és tudományos könyvtárról lévén szó - könyvtárosként is val
lom. De nemcsak ezt. Mert bármennyire is szorgoskodunk, gyűjteményeink publikációs 
jellegű feltárására sohasem lesz elég erőnk.Meg aztán nagyonis megkönnyitenónk a 
történészek és irodalomtörténészek dolgát. Különbenis: nekik nemcsak az általunk mü 
veit könyv-, könyvtár- és kultúrtörténeti aspelrtusu adatfeltárásra van szükségük. A 
könyvtáros feladatai tehát - közhely ez, de hangsúlyozni kell - mégiscsak ott kon
centrálódnak, ahol a gyűjtemények feltárásra való alkalmassá tétele, kutathatóvá 
tétele kezdődik. OROSZ Gábor cikkén és az informatív jellegű beszámolókon kívül 
ugyan ki mutathat ki évkönyvünkben e munka korszerűbbé tétele felé mutató törekvé
seket? Mintha uj könyvtári teohnikák, lehetőségek nem is léteznének.

De a könyvtárosnak, ha az OSZK funkcióit tartja szem előtt, még további zoksza 
vai is lehetnek. Nevezetesen: hiányzanak évkönyvünkből az olyan munkák, amelyek az 
OSZK-nak könyvtárügyünkben elfoglalt helyéről, ott Játszott szerepéről szólnának, 
nem is beszélve arról, hogy helyénvaló lenne, ha a könyvtárügy egészének alakulásá
ba és alakításába igy, publikálva is bele tudnánk szólni. Mondhatná valaki, hogy óv 
könyvünk második fejezetét (A könyvtári munka módszertani kérdéseiről) csupa ilyen 
Jellegű cikk teszi ki. Csakhogy LÁZÁR Péter és BARTA Gábor tanulmányán kívül (az 
is nemzetközi szinten vizsgálja mondanivalóját), tulajdonképpen a többi nem is e 
fejezeteim alá kívánkozik.

Valamelyik Jugoszláv szakfolyóiratban két év előtti évkönyvünkről olvastam bí
rálatot. Itt mogjogyzik, hogy a magyarok osak történeti vonatkozásban produkálnak 
szorgalmasan. Na ez nincs is egészen igy, sok vonatkozásban igaz. Es - ha a cikkek 
megoszlását nézzük - évkönyvünkben is ez a történőtlség dominál. Felvethető a kér
dés; kinek hibája ez? A szerkesztőké talán? Sommiosotro som. Inkább a miénk, akik 
kényvtárazervozooi, könyvtáügyi, módszortani kórdéfiokkol foglalkozunk, de oredmé-
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nyelüket éo tapasztalatainkat vagy renyhék vagyunk magas színvonalú publikációkká 
érlelni, vagy a kétségtelenül meglévő történetiség iránti - indokolatlan - hagyo
mánytiszteletből nem merjük eredményeinket közzétenni.

Az évkönyv külső megformálása a szerkesztők gondos munkáját diósért. - [fti.]

(1) Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 1959* Bp. 1961. 409 p.

A MAGYARORSZÁGI KÖNYVDISZITÉ3 A XVI, SZÁZADBAN.
Jogos örömet keltett e munka^ ^megjelenése nem csak szakkörökben (művészet

történészek, könyvtörtónészék stb.), hanem az érdeklődők szélesebb rétegei között 
is, mért a régi magyarországi nyomtatványok díszeit, a hazai fametszésnek ezeket 
az első emlékeit ilyen részletességgel és ugyanakkor ilyen átfogó módon eddig még 
senki sem dolgozta fel.

A kötet világos szerkezetben, az áttekintésre legalkalmasabb módon, nyomdán
ként közli mondanivalóját. Hármas tagolásban először a szöveges ismertetést talál
juk azon műhelyek működésének időrendjében, amelyek könyvdlsszel rendelkeztek eb
ben a században. Ezt követi az u.n. katalógus, amely az egyes nyomdák metszetkész- 
letét rendszerezve Írja le. A harmadik részben maguknak a könyvdiszöknek reproduk
ciói vannak az előbbi két rész sorrendjében.

Az első rész egyes fejezetei egyenként is kisebb tanulmánnyal érnek feli nagy 
összehasonlító anyag igénybevételével és széleskörű szakirodalom felhasználásával 
a szerző nem csupán ismerteti és leírja az egyes nyomdák könyvdiszeit, de igen ér
dekes és fontos újabb megállapításokkal egészíti ki azokat. Soltószné igy nem osak 
beleillesztette korábban publikált részlettanulmányait mostani összefoglaló köte
tébe, hanem azokat sok vonatkozásban tovább is fejlesztette. Különösen Jelentős a 
külföldi könyvdlszekkel történt széleskörű összevetés és ezek alapján azoknak a 
hazai műhelyekre és mesterekre gyakorolt hatásának művésztörténeti értékelése.

Az egyes nyomdák könyvdi sz kész let ét Ismertető katalógus-rész is logikusan és 
következetesen tagolódik az alábbi csoportokra! illusztráoiók, oimlapkeret-keret- 
disz, nyomdász jegy, elmer, fejléc-záródlsz és inlolálé, E csoportokon az egyes 
metszetek rövid leírása és méretének pontos közlésén kívül szerepel az utalás is, 
hogy a könyvdíszt melyik nyomtatvány, melyik lapján találhatjuk. Külön értéket Je
lent, hogy itt tájékoztatást kapunk egyes metszeteknek különböző nyomdák közötti 
vándorlásáról is.

A 72 táblán közreadott és zömükben az eredeti méretben készült reprodukciók 
szemléletesen támasztják alá a szöveges részben elmondottakat. Jóllehet - nyilván 
a terjedelem korlátozott volta miatt - sajnos nem került sor valamennyi metszet 
bemutatására, mégis az lllusztráolós anyag szakszerű kiválasztásával megfelelő át
tekintést kapunk ebben a vonatkozásban is.

Az ismertetett három főrészt igen használhatóvá teszik a sokoldalúan Össze
állított mutatók (névmutató, nyomtatványok mutatója, ikonográfiái mutató, elmerek 
mutatója és a táblajegyzék). Jó lett volna, ha a felhasznált irodalmat is ilyen 
áttekinthető formában adták volna közre, mert ezzel nem osupán a későbbi hlvatko-
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zások lőttek volna könnyebben visszakereshetek, hanem ez egyben a tárna Jól össze
állított bibliográfiájával is felért volna. A munka külföldi hozzáférhetőségét 
nagy mértékben fokozza, hogy a tanulmány-rész bő, német nyelvű kivonata is helyet 
kapott a mutatók előtt.

Külön említést érdemel a kötet kivitele. A Jól olvasható szöveg és a sikeres 
kivitelű klisék már önmagukban is színvonalat Jelentenek. A szép, osontszinü papír 
és az Ízléses egészvászon kötés csak fokozza a kellemes hatást. Különös gondosság
ra és Ízlésre vall, hogy az egyes nyomdák könyvdiszelnek tárgyalása után a szöve
get az illető műhely által használt egyik fametszet színes reprodukciójával zárták. 
Mindezek alapján elismerés illeti a szerzőt és a kiadót, hogy ilyen tartalmilag ér
tékes müvet ilyen Ízléses és szép kivitelben Jelentettek meg.

Reméljük, hogy Soltészné a következő korszakok anyagát is feldolgozza és ku
tatásaival további területeken dérit majd fényt a hazai könyvdiszités történetéhez. 
[BORSA GEDEON]

(1)—■— ■ — Soltész Zoltánná: A magyarországi könyvdiszités a
XVI. században. Bp.l96l, Akadémiai Kiadó. 195 p.,LXXII. tábla.
[A cikk azonos "A Könyvtáros" c. lapnak beküldött kézirattal.]

KITŰNŐ UJ SEGÉDKÖNYV A XV.SZÁZADI KÖNYV- ES KÖNYVTÁRTÖRTÉNETHEZ.

Mind tartalmában, mind kiállításában nagyszabású, modern elgondolásu könyvtár- 
történeti müvei gyarapodott könyvtárunk a legutóbbi hetekben. Évek óta tartó erőfe
szítések és nagy anyagi áldozat árán szerezte meg gyarapítási osztályunk Tammaro 
de Marinis: La biblioteoa Napoletana dei re d’Aragona o., Milánóban 1947-1952-ben 
megjelent, négy hatalmas kötetből álló munkáját.

A gazdagon illusztrált, fényes kiállítású kötetek közül az első tartalmazza a 
tulajdonképpeni könyvtártörténetet: egyenkint ismerteti az aragóniai házból szárma
zó nápolyi uralkodók könyvtárgyarapítási törekvéseit, az udvarukhoz tartozó humanis
tákat, könyvtárosokat, könyvmásolókat és ezek működését. Ugyanebben a kötetben ösz- 
szefoglaló fejezetek tájékoztatnak a nápolyi könyvtárból fennmaradt kódexek minia- 
turáiról, kötéseiről, illetve azokról a művészekről, akik ezeket készítették.

A második kötet a könyvtár állományáról nyújt a lehetőség szerint teljes ké
pet, részben eddig teljesen ismeretlen levítári adatok alapján, amelyek annyival 
is értékesebbek, mert egyrészük elpusztult a legutóbbi háború során.

A mü harmadik és negyedik kötete összesen 314 reprodukciót tartalmaz a fennma
radt kódexek egyes lapjairól, kötéstábláiról, stb. A reprodukciók között osupán né
hány színes van.

Sajnálatos, hogy a munka kitűnő képzettségű, nagytudásu szerzője müvében alig 
használta fel a magyar Corvina-kutatás sokszor igen gazdag nápolyi, olasz vonatko
zásokat tartalmazó eredményeit és irodalmát, még a nem magyar nyelven megjelent mun
kákat is ooak igen kis részben. így nem ismeri pl Zolnai-Fitz 1942-bon megjelent 
CorvinablbliügráfiáJát, sem Gulyás Pálnak Gáraboky János könyvtárát iomortető müvét, 
noha a Jolok szórint több kódox került u nápolyi könyvtárból öámboky birtokába.
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Csak majd a négy hatalmas kötet alapo3 áttanulmányozása után merhető fel,hogy 
milyen gazdag forrásanyagot rejt magában Tammaro de Marinis munkája a Biblioteoa 
Corvina történetének feltárását illetően* E mü ismerete nélkül ma már egy lépest 
sem tehetünk előbbre Mátyás király könyvtárénak tudományos vizsgálata terén.ICs.Cs.]

OTTHONUNK

AZ OSZK ÁLLANDÓ ÉS VÁLTOZÓ KIÁLLÍTÁSAINAK. VALAMINT KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁR-
propagandájAnak ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A BUDAVÁRI PALOTÁBAN.

. Az alábbiak a Szakszervezeti Bizottság "Szakmai megbeszélések sorozatáénak negyedik témája
ként kerültek márc. 23-án megvitatásra.
A vita ismertetését lapunk következő számában közöljük.

A Budavári Palotában kialakítandó nemzeti könyvtárnak jellegénél, méreténél, 
széleskörű olvasószolgálati és nem utolsósorban idegenforgalmi igénybevételénél 
fogva fel kell készülnie arra, hogy egységesen átgondolt szempontok szerint az ál
landó és változó jellegű kiállításoknak összefüggő rendszerét dolgozza ki. Ennek 
a meggondolásnak szemelőtt tartásával, az épület különböző szintjeinek lehetősé
geit figyelembevevő, javaslataink:

1) A KRISZTINA FELÖLI ALAGÜT-FELJÁRAT ÉS BEJARAT impozáns méreteivel kiállí
tási térül kínálkozik. Természetes azonban, hogy ez a köztér-jellegű közlekedő vo
nal nem használható fel könyvtári állományba-vett anyag bemutatására. Indokoltabb, 
hogy itt nyerjenek elhelyezést az Állami Könyvterjesztő Vállalat bemutató tárlói, 
könyvesboltja, továbbá a könyvtár szolgáltatásait, térképét, alaprajzát stb. be
mutató tábla, illetve a vásárolható könyvtárismertető füzet-anyag, valamint az in
tézmény kulturális rendezvényeit és eseményeit bejelentő hirdetőtáblák.

2) , ÖTÖDIK SZINT. Főbejárat a Csikós-udvar felől. A központi eligazító pult- 
rendszer, valamint az előcsarnok főbejárattal szemben elhelyezkedő két falfelüle
te tárlók és tablók beépítésére, továbbá könyvtári propagandaanyag forgalmazására 
adnak lehetőséget. Ünvilégitásu hirdető-tábla felszereléséről itt is gondoskodni 
kell.

3) HATODIK SZINT. Történeti tárak anyagának bemutatása.

A történeti tárak gyűjtőkörébe tartozó anyag bemutatására a kiállítási helyi
ségek két egysege áll rendelkezésre: I. három reprezentatív terem a VI. szint Krisz
tina felőli frontjának közepén; II. a léposőházat körülfogó folyosó. Mind a két ki
állítási részleg más-más funkoiót tölt be, de tartalmában egymással összhangba ho
zandó, hogy kellően kiegészítse egymást.
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I.
2 ,[A három reprezentatív terem műre'i:o. : r> boly í.cég á 65 m (A. en C. terem); 1 

helyiség 96 se (Betérem, a középen).]
E három teremben a történeti gyűjtemények eredeti anyagokat, a gyűjtemény leg

értékesebb darabjaiból szemelvényeket kivannak bemutatni. Az A-teremben középkori 
kéziratokat és ősnyomtatványokat; a B-torerrben RMK és ujabbkori ritka anyagokat; a C-teremben ujabbkori kéziratokat. A terem olyképen alakítandó ki, hogy^ott nagyobb 
csoportoknak bemutatók és előadások is tarthatók legyenek, a történeti tárak erede
ti anyagának egyidejű bemutatásával.

E termek belső kiképzésére kétféle lehetőség nyílik:
1) A TÖRTÉNETI MILIŐ STÍLUSÁT ES HANGULATÁT IDÉZŐ BÚTORZATTAL: A-terem: a 

Corvina emlékére renesszánsz-stilü bútorzat, a könyvek a középkori elhelyezést u- 
tánzó pulpitusokon; B-terem: Az Apponyl-terem berendezésével (az eredeti Apponyi- gyüjtöménnyel a szekrényekben); C-terem; Széchényi Ferenc és a régi OSZK emlékére 
az alapítás idejéből való bútorzattal.

2) A MODERN KIÁLLÍTÁSI TECHNIKÁNAK MINDEN KÖVETELMÉNYÉT szem előtt tartó, kül
sejében puritánabb megoldással, a könyvtár egészének nyilván modern stilü belső be
rendezésével összhangban: A-, B-, C- terem: minden felesleges bútorzat, a figyel
met a kiállított anyagtól elterelő díszítő elem kerülésével; nem gyúlékony könyva
nyagból készült tárlók; modern, tűzbiztos padlóburkolat.

A két lehetőség között a történeti tárak dolgozói a szakszerűség és biztonság 
szempontjából a második megoldást tartják ajánlatosabbnak.

Minthogy a 3 kiállítási helyiségben pótolhatatlan nemzeti kincsek bemutatása történik, a két megoldás bármelyikét válasszuk is, gondoskodni kell: a) a termek 
tökéletes légi kondicionálásáról, b) A napfény káros hatásának kiküszöböléséről 
(délnyugati fekvés!), o) fokozott tűzbiztonsági berendezesőkről (pl. fotocelláé
tűzjelzés.)

Már az építési tervek elkészítésénél is gondolni kell más, valószínűen korsze
rű hangközvetitő berendezések beépítéséről (magyarázatok közlése magnetofonszalag
ról, fejhallgatókkal, gombnyomásra vagy ehhez hasonló megoldás).

II.
[ A lépcsőházban rendelkezésre álló terület: két oldalfal,^hossza egyenként 

16 fm. a főfront 3 terme előtt 2 x 7.5 íüu a léposőfoljárat feló az oszlopközök^fel- 
használásával 6 i 4 fin [Egyelőre problematikus, mert zavarná a feljáratra a rálá
tást és a VI. szinten társalgó nem lóvén, talán ide volnának elhelyezendő pihenő
padok, dohányzási lehetőséggel , a folyosók szélessóge 4 m. ]

E kiállítási részlegben állandó jelleggel az Írás és a könyv történetét kíván
nék bemutatni. A rendelkezésre állé hely nagysága nem engedi meg, hogy az irás legősibb formáiból induljunk ki és részletesen foglalkozzunk a keleti, ókori stb.Írás
módok kifejlődésével; jellegénél és méreteinél fogva tárgyi emlékek kiállítására 
sem alkalmas a hely. A tematikát véleményünk szerint a magyarországi Írás- és könyv
történetre kell koncentrálnunk, a könyvtár hungarioa-Jellegének megfelelőénI

Gazdag, a tárlókban elhelyezett változatos szemléltető anyaggal, érzékeltetnünk kell a fejlődés gazdasági alapjait és társadalmi összefüggéseit. Bevonjuk egyben a 
könyvtártörténetet is egy-egy korabeli jellegzetes könyvtártipuo képének bemutatásával, s szemléltetjük a művészeti-építeszéti stJJuöformák összefüggéseit az iras- 
formákkal és a könyvművészettel. A kézirat- és künyvanyag bemutatásánál nem szorít
kozunk csupán az OSZK-ban található anyagóléra.. Figyelembe vesszük az európai fej
lődésben mutatkozó párhuzamokat is.

A kiállítás tematikájával kapcsolatban megvitatandó% hogy e kiállítási lehető
ség keretében meddig mutassuk be a magyar könyv történetet: az RMK gyűjtemény ha
táráig, vagy commázzuk a fejlődést a XK. századi modern könyvművészeti törekvése
kig.

A kiállítás módszertani megvitatásakor két főszempont meghatározó jelontősé
gül & didaktikai funkció o az a körülmény, hogy őzen a területen erődeti anyagot 
csak rondkivül kis mértékben, nélkülözhető többospolaánvok esetében állíthatunkki.

A kiállítás teohnikai megoldására többféle lehetőség kJnálkozLk. A legfontosabb 
szempont az egységes otilushatáö, a harmónia megteremtése a lépcsőhöz urch[tektonikus kiképzésével, valamint az épület más kiállítási részlegeLnok toohnikui megol
dásával.
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4) HETEDIK SZINT, az Olvasófő Iga lat szintje.

A) Kiállítási területként a katalógus-terei; körülfogó folyosórondszer áll ren
delkezésünkre. Ez mind a tárlók, mind a tablók elhelyezésére alkalmas, a hatodik 
szinttel kapcsolatosan közölt méretekben. Az itt felállítandó kiállítás tartalmát 
illetően két meggondolást bocsátunk vitára:

a) Folytassa a hatodik szinten induló Írás és könyvtörténeti kiállítást 
1711-tol napjainkig, hasonló felépítésben. E mellett szól az, hogy a fejlődés ko
rábbi szakaszainak teljes értékű kifejtésére szükségesnek látszanék az egész hato
dik szint kijelölt területe. Ellene szól viszont az idegenforgalmi szempont. A lá
togatók ne jöjjenek fel az olvasóforgalmi főszintre a magyar könyv újabb történeté
nek megtekintésére, hanem minden ilyen irányú igényt elégítsünk ki a reprezentatív, 
idegenforgalmi szinten. - b) Mivel az olvasóforgalom zöme itt bonyolódnék le, in
dokolhatnak látszik az is, hogy ebben a térségben rendezzük aktuális, tehát vál
tozó tématikáju kiállításainkat. Ez esetben a könyvtártörténeti bemutató teljes e- 
gészében a hatodik szinten kell, hogy lebonyolodjék.

B) Sajátos feladatú kiállítási tér még ezen a szinten az ujdonságolvasó és be
mutató terem. Ez az épület Krisztina-felé néző közép rizalitJában, egy kótablakos 
helységben nyerhetne elhelyezést, klubszerű kiképzésben, részben szabad, részben 
zártpoloos berendezéssel.

5) NYOLCADIK SZINT, a) Központi előadó- és kiállítási terem. Országos Jelen-1,11 ... ■ ■1 j" ptőségü, reprezentatív kiállítások esetenkénti rendezésére alkalmas 300 m -es tér
ség, körülfutó folyosórendszerrel. A tárlók és tablók ideiglenes elhelyezésben. A 
kiállítás lebontása után a helység ismét előadóteremmé alakítható, b) Könyvklub 
és újságolvasó. Ez az újdonság-olvasóhoz hasonló, sajátos rendeltetésű teremsor az 
Oroszlán-udvar fele néző közép rizálltban helyezkednék el. E mellett kapna otthont 
egy kétablakos térben az o) OSZK Múzeuma, ahol is állandó kiállítás formájában 
nyernének elhelyezést másfélszázados múltúnk fellelhető tárgyi és egyéb emlékei.
[ BÉLLEY PÁL - JTJHÁSZNÉ HAJDÚ HELGA - SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ.I

KÖNYVTÁRI SZERVEZETEDNEK 
H&REBi3§a.

TAVASZ A HATÁRBAN

Jól esik a szemnek - igy március derekán - végigtekinteni a zöldelő határban.
A fekete barázdákat, az Ő3ziárpa és őszibuza arasznyi zöld pázsitja válogatja. Es 
mig a szemünk megpihen a sötétzöld vetéseken, a nap felé nyujtozkodó, rügyező fá
kon - eszünkbe Jutnak azok is, akik művelik a földeket. Gondolatainkban számok, a 
mezőgazdaság átszervezésének eredményei jelentkeznek. 90,9 százalék mér szocialis
ta szektor! 1 107 479 család közösen gazdálkodik! Néhány esztendőn belül - a terme
lés nagyüzemi módszereinek segítségével - több hús, több tejtermék, jobb bor és i- 
zenebb gyümölcs korül asztalainkra! S ami bennünket, könyvtárosokat különösen érde
kel, fokozatosan több szabadidővel, nagyobb művelődési lehetőséggel rendelkezik az 
ország lakosságának egy Jó hányada.
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A megnövokedett kulturális igényről már mo3t is sok érdekeset lehetne elmon
dani . Könyvtarunk pártszervezete patront két fülöpszállási termolőszövetkozetet. 
1960 őszétől havonta egy-ogy alkalommal ismeretterjesztő előadással egybekötött 
filmvetítést tartunk a tsz-ben. Szervezési, politikai tanácsokkal és kisebb - Bu
dapesten elintézhető - ügyek elvégzésével támogatjuk vezetőségüket.

Leghasznosabbak mégis azok a beszélgetések, melyekre a filmvetítés szünetei
ben, vagy a dolgozók meglátogatása alkalmával kerül sor.

Legutóbb "Lajos bátyánál" voltunk. Igaz, ő már 72 éves és igy a tsz első "nyug
díjasa", de a tanító után - aki egyúttal a párttitkár - neki van a legnagyobb te
kintélye. Már hogyne volna, amikor ő az, aki még a csillagászathoz is ért valamit 
és rendszeresen olvassa az "Élet és Tudományt", - A beszélgetés a "pipagyüjtemé- 
nyének" és a művészi üvegfonó-készségének a megtekintésével kezdődik. Hamarosan 
kitudódik, hogy a "pesti elvtársak" egyikének (Dániel Gyurkának) pipakészitő volt 
az egyik nagyapja, - igy mindjárt bizalmasabban folytatódik a beszélgetés - most 
már a közügyekről is.

J. Sándor tsz-tag dolgos ember és a szőlőmetszés kiváló szakembere. Látogatá
sunkkor nehéz, göröngyös szavakkal mondja el terveit. Az elmondottak mögött érezni 
az uj rendszer iránti bizalmat. És amikor a szükebb család, a gyermekei után érdek
lődünk, kitudódik a nagy gond. Fiuk, ott tanul fenn, Pesten, a nagyváros forgata
gában. Építőipari tanuló. Sajnos, valami rossz társaságba keveredett. Csavargó hu
ligánok közé. Igen, - itt segíteni kell és lehet is. Előkerül a notesz, bele a pon
tos óim és a "szakjelzet", "huligán-ügy", és sürgős, mert egy fiatalember jövőjéről 
és a oaalád becsületéről van szó.

Még egy élmény a sok közül. Télen történt... Szőlőskerten vagyunk, egy tanya- 
központban, ahol még villany sincs. Éppen e napon Jó hideg van. Vagy száz ember szo
rong az előadó- ób moziteremnek kinevezett iskolában. Este 10 óra, vége a filmelő- 
adásnak. (A "Vörös tintát" vetítjük, a megyei agregátoros művelődési autó segítsé
gével.) Mondom, vége a filmnek és senki sem mozdul. A osendben elém áll egy Jól 
megtermett, csizmás parasztember. Zsíros kalapját gyürögeti a kezében és előadja a 
"közösség" kérését: megtudták, hogy a mozigépésznél van még egy szovjet Játékfilm, 
a "Béke első napja". Kérik, vetítsük le azt is,mert oly kevés az a havi egyszeri 
látogatás. Legalább most használjuk ki ottlétünket. Ők szívesen megfizetik a máso
dik film árát is....

Azóta kitavaszodott. Bízunk, hogy a mi "talajjavító" munkánk sem haszontalan.
A mi "vetésünk" is gyökeret ereszt, kifejlődik és egyezer majd virágba szökken.Most 
még sok a nehézség, sok a gátló körülmény. Nem oly egyszerű máról-holnapra ujmódon 
élni, uj módszerekkel dolgozni. De mint a legnemesebb növény, amely a többinél ké
sőbb hozza meg értékes gyümölcsét, úgy az ember is nehezebben érleli meg a magasabb 
eszmeiségü, haladóbb gondolatokat.

Egyébként mindkét tsz az elmúlt hetekben tartotta zárszámadó kögyülését. A 
"kiskunságiaknak" 25 forintot fizettek egy munkaegységért, ami tisztán havi 1200 
forintos átlagkeresetnek felel meg. Ehhez Jön még a háztáji termés haszna, - nem is 
olyan kevés erodmórinyel, mert sok helyen 10-15 hektó bor is van a pincékben. A tsz 
szorgalmát és a közös vagyont Jelzik az uj épületek és a saját tulajdonú Zetor-trak- 
tor!
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A másik tsz a "szőloskerti kurjantó *,■£ : rosszabb eredménnyel zárta az első 
óvet, Nem csoda, mert gyenge és megalkuvó vo\t a vezetés. Most uj# szakképzett és 
erélyes elnököt választottak (munkaérdemrendes agronémust) és minden remény megvan 
ott is a kibontakozásra.

Számunkra is nagy hasznot jelent ez a pat róná lééi munka. Megtanít bennünket 
arra, hogy az emberi lélek is olyan, mint a "háztáji gyümölcsös". Szeretni kell, 
gondozni kell, mert akkor fejlődik. Csak igy hozza meg a maga gyümölcsét, az uj- 
gondolkodésu embert. - [PELEJTEI TIBOR]

KISZ HÍREK

Alapszervünk tevékenységében a mároius hónap feladatai nagy mozgalmasságot i- 
déztek elő.

MÁRCIUS ELSŐ VASÁRNAPJÁN kirándulást rendeztünk. A kirándulást Polgár Tamás 
rendezte meg. A viszonylag kis számú érdeklődő nagyon jél érezte magát és alaposan 
felfrissült a napos, szeles időben. A Ságvárl-turistaház konyhája, pincéje és a ki
ránduló társaságot kedvesen, ötletesen szórakoztató Juhász elvtárs kellemes keretet 
biztosítottak szórakozásunknak. Remélhető, hogy következő ilyenfajta séta- kirán
dulásaink még nagyobb közönségsikert érnek el.

KÖNYVTÁRUNK PÁRTSZERVEZETE beszámoltatta a KISZ- alapszerv vezetőségét az u- 
tóbbi öt hónapban végzett munkáról. Számos fontos, az alapszerv életében fordula
tot Jelentő problémát tárgyaltunk meg, és a pártszervezet a legmesszebbmenő segít
séget Ígérte munkánkhoz. A közeljövőben a beszámolót más kérdésekkel kibővítve meg
ismételjük a Természettudományi ás Történeti Muzeum pártvezetéségé előtt is. Célunk 
ezzel az, hogy a három intézmény ne csak a KISZ, hanem más vonalon is közelebb ke
rüljön egymáshoz. A jó kapcsolatok nagyban elő fogják segíteni a KISZ-alapszerv 
eggyé kováosolódását.

MÁRCIUS 10-EN a munkatervi tapasztalatcserék keretében meglátogattuk a Törté
neti Muzeum állandó kiállítását. A vezetést igen színvonalasan és mindenki számára 
érdekesen Temesváry Fereno tartotta. A látogatás második részét április 1-én fog
juk megtartani. Itt említjük meg, hogy alapszervünk 17 emberrel segítséget ad a 
Történeti Múzeumnak az április 16-án megrendezendő, várhatóan nagy forgalmat Ígé
rő MótyÓB-kiállitás technikai lebonyolításában.

MÁRCIUS 15*1 TAGGYŰLÉSÜNKÖN Sándor Imre elvtárs, a Közgazdasági Egyetem tanul
mányi osztályának vezetője tartott megemlékezést a KISZ megalakulásának negyedik 
évfordulója ás a nemzeti ünnep alkalmából.

FELVETTÜK tagjaink sorába Polgár Tamást, a Könyvelosztó munkatársát.

A MÚLT ÉVBEN tett restancia- feltárással kapcsolatos vállalásunk teljesítésé
re eddig a Mikrofilmtért ól, a Régi Nyomtatványok Tárától és a Hirlaptártól kaptunk 
kéréseket. A mikrofilmtnri munkákra 8, az RR - feladat elvégzésére 4 vállalkozó 
akadt. A Nirlaptár 2 embert kórt, az egyik hely még betöltetlen.

KÖNYVKÖTÉSZETÜNK fiataljai és két könyvtáros-tanuló KISZ- tagunk felajánlották
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hogy társadalmi munkájukat a Plakáttár külön kérésének teljesítésére fordítJák.Ezt 
a munkát Menősík Pál szervezi meg.

A VT1I ♦ KERÜLET hagyományos március 20-1 nagygyűlésén és az utána tartandó fák
lyás felvonuláson a KISz-alapszerv teljes létszámban vett részt. - IISZLAI ZOLTÁN]

SZAK SZ ERVEZETI 
KRÓNIKA

MUNKABIZOTTSÁGAINK NAPLÓJÁBÓL 

VÁLTOZÁSOK A MUNKABIZOTTSÁGOKBAN

A KULTURÁLIS MUNKABIZOTTSÁG vezetését Dr.Vizkelety András az CZB póttagja vet
te át . A MUNKAMOZGALMI Iszakmai] BIZOTTSÁG uj tagja: Papp István SZB-póttag. A TÁR
SADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCSBAN a munkásellátás uj felelőse: Varsányi Endrénó; munka
védelmi és munkaegészségügyi felelős: Kis3né Kováos Mária.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS

ÜDtjLÉS: Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülésre beutalást:

Kedvezményes üdültetés - BAKONYBÉL: Fazakas József (márc.8-22)

Kedvezményes gyermeküdültetés - PARÁDSASVÁR: Varga Balázs gyermeke (febr.25- 
márc.17)

Szakszervezeti önköltséges üdültetés - PILISSZENTKERESZTi Bánlaky Éva és édes
apja (febr.22-márc.1), flerke Rózsa édesanyja (márc.8-15)

A SZAKSZERVEZETI ÜDÜLÉSEK UJ RENDJE

Ez óv második negyedétől a Szakszervezetek Országos Tanáosának határozata alap
ján megváltozott a szakszervezeti kedvezményes üdültetések rendje. AZ UJ RENDSZER 
SZERINT, amely lényegesen nagyobb lehetősüget biztosit az üdültetés tervszerű meg
szervezésére, NEGYEDÉVENKÉNT (az egész évre megállapított keretnek megfelelően) ELŐ
RE MEGKAPJUK A BEUTALÓ JEGYEKET. Az üdülők a beutaló Jegyeket az SZB üdülési felelő
sétől kapják meg és annak térítési árát is az SZB pénztárába fizetik be.

Fentieknek megfelelően könyvtárunk a második negyedévre a következő helyekre 
kapott beutaló jegyeket: MÁTRAFÜRED (1 házaspár részóre) május 3-tól 16-ig, HÉVÍZ 
(2 személy részére) május 18-tól 31-ig [gyógybeutalás, előzetes orvosi javaslat a- 
lapján] éa SIÓFOK (1 személy rászóró) junius 8-tól 21-ig.

Az üdülési lehetőségeket negyedévenként előre meghirdetjük. A beérkezett Igény
lések alapján a Társadalombiztosítási Tanács tesz Javaslatot az SZB-nek a beutalá
sok szétosztására. Az SZB döntéséről előzetesen az üdülési felelős, majd a Híradó 
utján értesíti a dolgozókat.
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A második negyedévi üdülésre az igényeket ÁPRILIS 5-IG kell bejelenteni a bi
zalmiak utján: a főépületben DELI GYÜRGYNÉ-nél, Muzeum utcai épületben MONORI 
ERZSÉBET-nél, a Puskin utcai épületben URÖGDY GYÖRGYRE-nél, a külső munkahelyeknél 
pedig KONCZ BÉLÁNÉ-nál (Könyveloszté). A hévizi beutalás4, kérésekhez az előzetes 
orvosi javaslatot is mellékelni kell.

MUNKAMOZGALMI I SZAKMAI] BIZOTTSÁG

A munkamozgalmi bizottságnak lapunk ez évi 1. számában ismertetett javaslatát 
(könyvtárunk munkájának felülvizsgálására és egy állandó bizottság létesítésére) a 
Kollégium elfogadta. A kollégiumi határozat ismertetésére az Intézetvezetősóg már
cius 23-án AKTIVAÉRTEKEZLETET tartott, amelyen az Intézétvezetés részéről a Kollé
gium tagjai, az osztály-és osoportvezetők; a Pártszervezet részéről a pártvezető
ség tagjai és a pártbizalmiak; a Szakszervezet részéről az SZB és a munkamozgalmi 
bizottság tagjai, a szakszervezeti bizalmiak; a KISZ részéről a vezetőség tagjai 
és aktivál vettek részt.

KULTURÁLIS MUNKABIZOTTSÁG

A márciusi kulturális rendezvények a lapzártáig beérkezett hirek szerint meg
felelő részvétel mellett zajlottak le. - A NEMZETKÖZI NŐNAP alkalmából Sallai Ist
ván SZB elnök köszöntötte a Könyvtár nődolgozóit, akiknek az SZB kis emléktárgyak
kal igyekezett emlékezetessé tenni ezt a napot. - Különösen örvendetes, hogy Könyv
tárunkban az utóbbi években közkedveltté vált TERMÉSZETJÁRÁSNAK a korai időponthoz 
mért szerény kezdő túráján jó és vállalkozó kedv uralkodott. A kirándulást április
ban hosszabb útvonalon megismételjük. - Hangulatos holdfóny-világitás mellett folyt 
le a március havi ZENEDELUTÁN. A résztvevők száma sajnos az általánosnál kevesebb 
volt, mert a zsúfolt havi program miatt az időpont a megszokott csütörtökről kedd
re tevődött át. A jövőben a hónap egyik csütörtökjét igyekszünk e célra szabadon 
hagyni. - 21-én a NÉMET KLUBDELUTÁN résztvevői a Neues Deutschland márc. 12-i szá
mának kulturális rovatáról beszélgettek.

SZAKSZERVEZETÜNK SZEREPE AZ UJ ÉPÜLETÜNK TERVEZÉSI MUNKÁJÁBAN

A Művelődésügyi Közlöny március 1-i számában hivatalos közlemény jelent fteg, 
amely szérints A Munka Törvénykönyve és végrehajtási rendelet© munkavédelmi rendel
kezéseinek értőimében uj üzemet létesíteni, üzembe helyezni, meglevő üzemet áthe
lyezni f,üzemen belül uj műhelyt létesíteni osak a szakszervezettel közösen megtar
tott előzetes munkavédelmi ellenőrzés mellett szabad.

Várépítési megbizottaink és a KÖZTI tervező mérnökével történt előzetes meg
beszélésünk alapján a Közalkalmazottak Szakszervezetével a közel jövőben megbeszé
lést tartunk, amelyen az uj épület munkaegészségügyi és munkavédelmi problémáit 
kívánjuk megtárgyalni.

SZAKSZERVEZETI TAGSÁGTOK SZEMÉLYI HÍREIBŐL

KÖNYVTÁRUNK NAGY CSALÁDJÁNAK uj tagjai: HORVÁTH LÁSZLÓ - H. Izsó Lívia kisfia 
március 7-ón született.

VID GYŐZŐNÉ keszthelyi Helikon Könyvtárunk dolgozója máro.16-án elhunyt fér
jét gyászolja.
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VIZKELETI ANDRÁS kézirattárunk tud. munkatársát#az SZB póttagját német iroda
lomtörténetből, nyelvészetből és filozófiatörténetből tett szigorlata után március
18-án az egyetemi élet szokásos ünnepi külsőségei között DOKTORRÁ AVATTÁK. Munkájá
ban további szép eredményeket,könyvtárunknak pedig hasonló alapos felkészültségű 
fiatal szakembereket kívánunk.

KÓRHÁZBAN VANNAK: Dárday Miklósáé, Hernády Ferenc, Imre Kálmán.

HÚSZ TONNA AZ NEM CSEKÉLYSÉG

Minél magasabbra száll a szovjet űrhajó a Vénusz felé,minél Jobban elterjed 
a színes televízió, a légpárnás repülő-hajó, a repülőautó s a modern tudomány ezer 
más csodája, annál kiáltóbbá válik az az ellentét, amely az általános technikai 
fejlődés és közvetlen környezetünk technikai elmaradottsága között feszül.

A Könyvfeldolgozón és a Bibliográfiai Osztályon évről-évre feldolgozott teljes 
könyvtermést hosszú esztendőkön keresztül EGYETLEN EMBER vitte a vállán. Viszi (mert 
ma is ez a helyzet) végig a folyosókon, fel a lépcsőn, az osztályról a raktárakba. 
Igaz, az utóbbi időben kaptunk egy kis segítséget (egy újabb emberi vállat) ez azon
ban még nem Jelenti a probléma megoldását.

A könyvfeldolgozás 1961. évi terve (ha nem számitJuk a különlenyomatokát s e- 
gyéb kisebb nyomtatványokat, Jegyzeteket) kb. 27 000 MÜ. Kulturcikkeket nem szokás 
súlyra mérni, de most az egyszer tegyünk kivételt. Ez a huszonhétezer mü - egy köny
vet átlag 40-50 dekának véve - TI ZENKEI - TI ZENIIÁROMEZER KILOGRAMM. Azonban a könyvek 
egy nagy része nem csak egy, hanem kettő, sőt néha több példányban Jön be; egy ré
szük több kötetes (pl. a súlyos lexikonok, amelyekből most, az olvasótermi anyag 
bontása során különösen sok kerül feldolgozásra) s ehhez vegyük hozzá az előbb nem 
számolt Jegyieteket, különlenyomatokát: körülbelül húszezer kilógramm!

HÚSZ TONNA! 3 ha a távolságokat is összeadnék sok-sok kilóméter Jönne ki, ami
nek nem csekély része lépcső - fölfelé! Ilyen súlyú könyvet kell ilyen távolságra 
évente oljuttatni tisztán emberi erővel. Vagy ennek vagyunk leginkább bőviben?Vagy 
nem akad más munkája annak, aki ezt csinálja? Tudjuk, hogy adremaüzérnünk teljesít
ménye könyvtárunk egyik legszűkebb keresztmetszete. Kevés a gép és kevés az ember. 
Nos, a két ember közül, akik a húsz tonnát vállukon az emeletre viszik, az egyik 
adremás. Talán a legjobb adrém&i dolgozó. A másik a raktárban dolgozik, ahol szin
tén kevesen vannak.

TALÁN LEHETNE VALAMIT TENNI, hogy ez a kórdós is megoldást nyerjen. Igaz,hogy 
az uj épületben nem lesz ez probléma, de addig - akár hogyan számoljunk, móg 7-8
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esztendő. Hétszer húsz, 14 tiztonnas vasúti kocsi rakománya - NE IS SZÁMOLJUK,HE
LYETTE PRÓBÁLJUK MEG MEGOLDANI! - [CsA]

DRUSZÁNK

Egy szép koratavaezi reggelen - nem sokkal a napfogyatkozás után - nagy csoma
got hozott egy kedves kézbesitőnéni.Azt mondta, hogy a Jegyzetsokszorositóból kül
dik az OSZK-nak, gyorsan aléiratta a kézbesitőkönyvet és tovább robogott.

Mikor már a léposőházban Járhatott, akkor eszméltünk rá, hogy talán nem is ne
künk szól a csomag. Ha Jegyzetek vannak benne, akkor a kötelespéldány csoporthoz 
kellett volna vinni, ha valami egyéb küldemény, akkor Szana Elemért illeti.

Ki kell bontani a osomagot, és asszerint továbbítani, hogy mi van benne.

Sokszorosított anyag volt, úgy kétszáz példányban. Cime: JEGYZŐKÖNYV AZ OSZK 
DOLGOZÓINAK 1961. FEBR. 19-EN TARTOTT ÉRTEKEZLETÉRŐL.

Ejnye, hát ez a takarékosság? Már az értekezleti Jegyzőkönyvet is sokszorosít
ják? És kétszáz példányt küldenek csak az Olvasószolgálatnak? Hallatlan!

Na, de ha már itt van, illik belenézni. S megdöbbenéssel olvastuk a következő 
szöveget t

"Az OSZK főigazgatója beszámolójában kiemelte, hogy a dolgozók derekasan kivet
ték a részüket a farsangi szezon munkájából. Fáradhatatlanul látogatták a zenés szó- 
rakozóhelyeket, grilleket, bárokat, és behatóan tanulmányozták mind a népi zeneka
rok, mind a tánozene-együttesek munkáját. Különös figyelemmel kisérték a daléneke- 
seket, dizőzöket, s munkájukat épitő bírálatban részesítették.

Felhívta az OSZK főigazgatója a dolgozók figyelmét, hogy készüljenek fel szak
mailag a nyári idényre, amely még nagyobb erőfeszítéseket követel. Az OSZK-nak u- 
gyanis az üdülőhelyek szórakozóhelyeit is ellenőrizni kell. A kiszállásokhoz szük
séges pénzt költségvetésben biztosították...

A főigazgatói beszámoló után éles vitára került sor Nyirettyű Zsiga és Kalipszó 
Róbert, az OSZK két munkatársa között.

Kalipszói Az OSZK vezetősége bizonyos narodnyik tendenciáknak engedve túlzott 
támogatásban részesíti a népi zenekarokat, a sirvavigadás mételyének terjesztőit, 
a haladó, optimista táncdalkultura rovására.

Nyirettyű: Elhállgáss te séksofonos, mert úgy sájonváglak, hogy házsarepüls 
a kedves mamádhoz..."

EZ BORZASZTÓ! Azonnal hagyják abba! - kiálltottunk föl. Micsoda rossz farsan
gi vioo ez? Visszaélés az OSZK szerény, de becsületes nevével! Ki tette ezt? El 
kell koboztatni a perfid kiadványt!

SAJNOS, HIÁBAI Mint az újságok is közölték, az OSZK-nak druszája születetti
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az OH SZAGOS SZÓRAKOZTATÓ ZENEI KÖZPONT, Az ő Jegyzőkönyvüket küldték tévedésből hoz 
zánk.

Mit tehettünk? A csomagot feldúlt lélekkel továbbítottuk illetékes helyére.

A JÖVÖRE NÉZVE PEDIG JÓL MEGJEGYEZTÜK, hogy a fiatalabbik OSZK cime: VI.Gor
kij-fasor 38., telefonszáma: 425-736. HA CIMBALMOSOK ÉS DZSESSZDODOSOK KERESIK AZ 
OSZK-T, LEGJOBB MINDJÁRT IDE UTASÍTANI OKÉT. - [V.B.]

NŐI SPORTROVATUNK

A Közalkalmazottak Szakszervezete nemcsak arról gondoskodik, hogy alkalmat ad
jon tagjainak a sportra, tornára, hanem, hogy a sportolók, tornászok kellemes estet 
is tölthessenek együtt, klubfotelekben tárgy fiivá meg a sport eseményeit.

Így történt, hogy a "talpraesett könyvtárosok" által Jól ismert helyiségben a 
Statisztikai üivatal futball-csapata a női tornászszakosztály meghívására, február 
2-án délután, sörrel-borral díszített asztal mellett megtáncoltatta ... Illetőleg, 
hogy szavamba vágjak - tornatanárunk vezényszavára a hölgyek, sportszerű fegyelem
mel, aki akivel szemben ült, fölkérte táncra. Egyszóval kétszer hölgyválasz volt 
és osak a harmadik tánctól kezdődően pihenhettek, sörözhettek kedvükre a futballtól 
és italtól edzett fiuk. Csasztuskák is készültek az est vidámitására, melyek közül 
az egyik igy kezdődött, hogy: "Mindenkinek kommendálom,- Tornára, sportra buzgón 
járjon, - Mert a torna Jókedvet hoz, - S több erőt ad a munkához."

De vidámitásra nem volt szükség. A hangulat nagyon Jó volt. így a csasztuskák, 
a megirás öröme után galacsin-lábdákká alakulva röppentek a papírkosárba. És aki be
letalált, vermutot is ihatott. En is beletaláltam és ittam, hogy erőt gyűjtsék a 
további versenyekre, nehogy kiüsse valaki a kezemből a Közalkalmazottak Szakszerve
zete által rendezett női tornaszakosztály OSZK részlegének csapatbajnoki méltósá
gét. - [H.R.]
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ÁPRILISI ESEMÉNYNAPTÁR

Az alábbiakban pártszervezetünk, szakszervezeti bizottságunk és a KISZ-alap
szerv rendezvényeinek tervezetét ismertetjük.

1-ÉN SZOMBATON - 12 érakor könyvtárunk dísztermében HAZÁNK FELSZABADULÁSÁNAK 
16. ÉVFORDULÓJA alkalmából ÜNNEPI ÖSSZEJÖVETELT tartunk. Ünnepi beszedet mond:
Dr. SEBESTYÉN Géza h. főigazgató.

6-ÁN. CSÜTÖRTÖKÖN - 17,15 órakor HANGLEMEZ-DÉLUTÁN, a Zenetörténeti Gyűjte
mény helyiségében. M ü s o r : 1) Tiz perc zenetörténet. Részletek a "The History 
of Music in Sound" o. sorozatból. XVI.századi zene. 2) Bach: Francia Ouverture. 
Cemballón előadja: Ralph Kirkpatrick. 3) Brahms: Ein deutsch.es Requiem (Részletek) 
Vezényel Lehmann. 4) Bartók: Második zongoraverseny. Előadja: Farnady Edit, vezé
nyel: Sclierchen.

12- ÉN. SZERDÁN - 17,15 órakor ANGOL NYELVŰ KLUBDÉLUTÁN a pártszobában. Előze
tes jelentkezést 12-én a déli órákig Kerekes Lőrincné óimén (Könyvelosztó) kérünk.

13- ÁN,CSÜTÖRTÖKÖN - 15 órakor a pártszobában, a SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK SOROZA
TÁNAK 5-ik vitája. "AZ OSZK OLVASÓTERMI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA A KÖNYVTÁR FUNK
CIÓI JEGYEBEN". Referensek: Dr. Bélley Pál osztályvezető és Dr.Pajkossy György 
főosztályvezető. Vitavezető: Dr. Tombor Tibor osztályvezető. A vita téziseit elő
zetesen iráöban kiküldjük.

16-AN, KEDDEN - 17 órakor LÁTOGATÁS AZ ÁKV KÖNYVKOLLEKTORBAN. Könyvtári ta
pasztalatcsere. Vezető: Futala Tibor tud. főmunkatárs. Előzetes jelentkezés ápr. 
15-ig a látogatás vezetőjénél,

19- EN, SZERDÁN - 17,15 órakor KISZ-TAGGYŰLÉS a pártszobában.

20- ÁN. CSÜTÖRTÖKÖN - 17 órakor LÁTOGATÁS A NEMZETI GALÉRIÁBAN. Vezető: Dr. 
Busa Margit. Előzetes jelentkezés ápr. 18-ig a látogatás vezetőjénél. (Kézirattár)

23-AN. VASÁRNAP - KIRÁNDULÁS. Útvonal: Szentendre (HÉV), Ságvári-menedékház 
(autóbusz), Dobogókő (9 km-es gyalogút), Pomáz (autóbusz), Budapest (HÉV). Turave- 
zető: Polgár Tamás. Előzetes jelentkezés a túra vezetőjénél (Könyvelosztó 122-519) 
ápr. 20-ig, aki a részleteket ismerteti.

25-ICN. KEDDEN - 17,15 órakor ELŐADÁS a könyvtár dísztermében az előadáoos pro 
paganda-tanfolyam hallgatói és a könyvtár dolgozói részére. A programot később is
mertetjük.

- 17 órakor IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK TANFOLYAMA a pdrtszobában. (Párt
oktatás)

26-ÁU, SZERDÁN - 17 órakor FILOZÓFIAI TANFOLYAM u pártszobában. (KISZ-tagok 
rászóró pártoktatás)
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27-DN, CSÜTÖRTÖKÖN - 17 órakor FILOZÓFIAI TANFOLYAM a pértszobában. (Pártok
tatás)

29-ÉN. SZOMBATON - 19 órakor a könyvtár dísztermében MÁJUS 1-1 ÜNNEPI-EST. 
Dolgozóinkat családtagjaikkal és vendégeikkel együtt várjuk, (műsoros klubössze- 
JÖvétel tánocal)

MINDEN PÉNTEKEN 17,15-től röplabda-edzés a Veres Pélné Leánygimnázium torna
termében. Alkalmi résztvevőket is szívesen látunk.

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR PÁRTSZERVEZETE ÉS SZAKSZERVEZETI BIZOTT
SÁGA. Megjelenik havonként. Felelős kiadós Horváth Viktor. Szerkesztő-bizottság: 
Bánlaky Éva, Gombocz István, Horváth Viktor (szerkesztő) Lázár Péter, SzUos Ilona. 
Országos Szoohónyi Könyvtár (Budapest VIII.Muzeum u.3) házi sokszorosítása. Lapzár
ta: 1961. iriároius 20.Megjelenik 380 példányban. Nytsz. 169 -1961.


